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Slot

7 september 2014 – naar die dag hadden Eli d’Oliveira’s achterkleindoch-
ter Berthe Verdonck en haar verloofde Sacha van Ravenswade maan-
denlang uitgekeken. Het was de dag van hun huwelijk, gesloten door 
chacham Pinchas Toledano in de prachtige snoge van de Portugees-Is-
raëlietische Gemeente van Amsterdam. De ceremonie verliep groten-
deels volgens de traditionele Portugese rite: Sacha had een hoge zijden 
hoed op, de gebeden werden op Sefardische wijze gezegd en ter bezege-
ling van het huwelijk gooide de bruidegom een glas stuk. Toch waren er 
vanwege Sacha’s achtergrond ook Asjkenazische elementen ingebracht. 
Als chazan vond hij het bijvoorbeeld belangrijk dat er tevens Hoogduit-
se liederen klonken en hij had een voorkeur voor een andere ceremo-
niële volgorde dan bij volledig Sefardische huwelijken gebruikelijk was. 
Bovendien hield rabbijn Groenewoudt van Sacha’s eigen Amstelveense 
sjoel een toespraak. Ook niet-Joodse tradities speelden bij het huwelijk 
een rol. Voorafgaand aan de bruiloft hadden Berthes school- en studie-
vriendinnen bijvoorbeeld een ouderwets vrijgezellenfeest voor haar ge-
organiseerd. Kortom, het huwelijk van Berthe en Sacha was een vlecht-
werk, waarin de verschillende Portugese, (Asjkenazisch-)Joodse en 
Nederlandse identificaties van het paar samenkwamen. In de maanden 
voorafgaand aan de grote dag was lang nagedacht – en onderhandeld – 
over welke identificaties op welk moment de boventoon zouden voeren.
 337 jaar en één dag eerder, op 6 september 1677, was in hetzelfde sy-
nagogecomplex een ander huwelijk gesloten: op die dag trouwde Eli 
d’Oliveira’s voorvader Moseh d’Oliveira ‘de Italia’ met Lea Trevino. 
Ook toen was het de chacham, Isaac Aboab da Fonseca, die het huwelijk 
voltrok. Aboab zal evenwel niet hebben toegestaan dat er ook Asjkenazi-
sche en niet-Joodse, Nederlandse elementen in het huwelijk werden ver-
werkt: de Sefardiem waren pas enkele generaties in Nederland en had-
den er juist alles aan gedaan om – nadat ze bijna anderhalve eeuw hun 
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geloof en rituelen niet in het openbaar hadden mogen belijden op het 
Iberisch Schiereiland – het normatieve Jodendom volgens Sefardische 
rite in ere te houden. Bovendien was er geen reden om dergelijke andere 
elementen in te passen: Moseh d’Oliveira de Italia trouwde immers niet 
met een Asjkenazische partner (dat was ten strengste verboden), maar 
met een Sefardische vrouw. Bovendien had hij waarschijnlijk nog wei-
nig omgang met niet-Joodse Nederlanders gehad: hij woonde pas sinds 
kort in Amsterdam, en in die stad vormden de Portugese Joden een vrij 
afgesloten sociale gemeenschap. Was de wereld van zijn jeugd het Vene-
tiaanse getto, in de tweede helft van zijn leven was zijn wereld die van de 
Portugees-Joodse buurt in Amsterdam.
 Maar in de loop van de tijd veranderden de bindingen van Eli 
d’Oliveira’s voorouders. Dat ging aanvankelijk heel langzaam. Mosehs 
zonen waren, voor zover is na te gaan, typische representanten van de 
groep welgestelde Sefardische kooplieden en effectenhandelaren die 
het gebied rond de Nieuwe Heren- en Keizersgracht bewoonden. Ze 
dreven weliswaar handel met de wijde wereld – en dus ook met Neder-
landers: niet voor niets gebruikte Elias (1691-1751) de naam ‘Olivier’ in 
plaats van ‘D’Oliveira’ in de bedrijfsnaam van zijn handelskantoor –, 
maar ze spraken Portugees, en hun sociale leven vond nog steeds vrijwel 
volledig plaats binnen de Portugese gemeenschap. Ze waren vrome ge-
meenteleden, die hun (huwelijks)banden met belangrijke rabbijnenfa-
milies als de Sasportassen en de D’Azevedo’s koesterden. Met de steeds 
talrijkere Asjkenaziem voelden ze vrijwel alleen verwantschap op religi-
eus gebied.
 Veel veranderde in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de 
Portugese gemeenschap in Amsterdam onevenredig hard werd getrof-
fen door twee internationale economische crises in 1763 en 1772-1773. 
Binnen het bestek van één generatie trad de armoede in. Iemand als 
Abraham d’Oliveira (1749-1823) was geboren in de wereld van pracht en 
praal, van welgestelde Sefardische renteniers met overdadige grachten-
panden en buitenhuizen aan de Vecht. Maar na de dramatische econo-
mische ontwikkelingen aan het einde van de eeuw was hij aan lagerwal 
geraakt. Op relatief jonge leeftijd, en waarschijnlijk vanwege zijn oud-
Portugese naam, kwam hij in het oudemannenhuis van de gemeente te-
recht – hij kon niet meer zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Met het 
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veranderen van de sociaaleconomische positie en het verstrijken van de 
tijd verschoven ook de verschillende identificaties. Veelzeggend is bij-
voorbeeld dat de recalcitrante Abraham een Hoogduitse vrouw trouw-
de, hoewel dat formeel, volgens de regels van de Portugese gemeente, 
verboden was. Het was een stap die een eeuw eerder uit den boze was 
geweest.
 In de negentiende eeuw gingen de luiken tussen de hokjes van de Se-
fardische, Asjkenazische en christelijke bevolkingsgroepen langzaam 
(verder) open. De D’Oliveira’s hadden, net als alle andere (Portugese) 
Joden in Nederland, het Nederlands staatsburgerschap gekregen. Ze 
waren formeel Nederlanders. Dat betekende niet dat ze nu volledig ge-
integreerd waren in de Nederlandse samenleving – integendeel. Maar 
door de politiek van natievorming van koning Willem i en de hiermee 
verband houdende onderwijsvernieuwingen kwam er wel meer contact 
met niet-Joodse Nederlanders, wier taal ze inmiddels vloeiend spraken. 
Ook de grenzen tussen met name de lagere regionen van de Sefardische 
gemeenschap en die van de Asjkenaziem vervaagden; de formele ophef-
fing van het huwelijksverbod tussen leden van beide Joodse gemeenten 
in 1810 spreekt boekdelen. Abraham d’Oliveira (1811-1855), naamgenoot 
en kleinzoon van de excentrieke vrijbuiter, trouwde bijvoorbeeld in de 
snoge met zijn Hoogduitse bruid Grietje Levee. Als dansmeester ver-
diende hij de kost door (gemaskerde) bals te leiden voor Sefardische, 
Asjkenazische én niet-Joodse feestvierders. De negentiende-eeuw-
se amusementsindustrie bleek een sector waarin geen plaats was voor 
strikte scheiding van rangen, standen en bevolkingsgroepen, maar wel 
voor diversiteit. Ook het leven van Abrahams zoon Jacques (1835-1867), 
de over de hele wereld rondtoerende vioolvirtuoos, laat zien dat het in 
de negentiende eeuw voor Portugese Joden mogelijk was om over de 
schutting van de eigen gemeenschap te kijken, en soms zelfs om erover-
heen te klimmen.
 In de tweede helft van de jaren zestig van de negentiende eeuw vond 
een gebeurtenis plaats die qua impact vergelijkbaar was met de econo-
mische crises van een eeuw ervoor, maar dan in positieve zin. Door de 
vondst van grote diamantvelden in Zuid-Afrika kreeg de van oudsher 
door Joden gedomineerde diamantindustrie in Amsterdam een enorme 
impuls. Sefardische en Asjkenazische Joden sloegen en masse aan het 
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slijpen. Van de economische mogelijkheden binnen de industrie ging 
een emancipatoire werking uit. Die werd versterkt door de komst van de 
a ndb onder leiding van Henri Polak, die een grote aantrekkingskracht 
op jonge, Joodse diamantbewerkers uitoefende. Omdat er tegelijkertijd 
weinig kracht uitging van de leiding van de Portugese gemeente – de-
cennialang was de pig verstoken van een opperrabbijn, en de parna-
siem leefden vaak zelf niet naar hun eigen maatstaven – was voor veel 
Portugese diamantbewerkers en hun families de stap naar secularise-
ring en socialisme klein. Zo ook voor leden van de familie D’Oliveira.
 Eli d’Oliveira (1886-1944), de hoofdpersoon van dit boek, was de 
zoon van een diamantslijper. In zijn jeugd raakte hij bevangen door het 
socialisme. Hoewel hij deze ideologie vrij snel vaarwel zei, vervreemd-
de hij steeds meer van de Portugese gemeente – hij zou zich in 1927 zelfs 
uitschrijven. Tegelijkertijd maakte Eli volop deel uit van de Nederland-
se samenleving: hij publiceerde in niet-Joodse kranten en tijdschriften, 
sprak regelmatig voor de av ro-radio en hij had een gevarieerde vrien-
den- en kennissenkring. Zijn Nederlandse identificatie was uitermate 
hoog, zijn Joodse binding vrijwel afwezig. Ook zijn Portugese loyali-
teit was weinig zichtbaar. Toch kwam deze af en toe bovendrijven, bij-
voorbeeld bij de bespreking van een toneelstuk dat zich afspeelde in een 
Sefardisch milieu. Dan werd duidelijk dat hij in zekere zin trots was op 
zijn afkomst, en dat het hem persoonlijk raakte als die op enigerlei wijze 
werd bespot.
 Maar in de Tweede Wereldoorlog probeerde Eli d’Oliveira uit alle 
macht om aan zijn afkomst te ontkomen. Dat wil zeggen, aan zijn Por-
tugees-Joodse afkomst. Binnen het kader van de Aktie Portugesia pro-
beerde hij te bewijzen dat zijn Portugese voorouders gelieerd waren aan 
oudchristelijke families, en dat er in de loop van de tijd vrijwel geen ver-
menging met Asjkenaziem was opgetreden. Bovendien had zijn familie, 
volgens de genealogisch-historische rapporten die hij in opdracht van 
zijn advocaat samenstelde, enkele belangrijke dokters in de gelederen, 
die in hoog aanzien stonden binnen de Nederlandse samenleving. Zijn 
door de Aktie opgedrongen identiteit bestond nog steeds uit een hoge 
Nederlandse en een afwezige Joodse identificatie. Het verschil was dat 
hij zijn Portugese afkomst buitenproportioneel opklopte.
 Dat werd ook gedaan door de wetenschappers en advocaten die met 
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hun vele rapporten en bezwaarschriften de Aktie Portugesia vormga-
ven volgens de eeuwenoude ‘mythe van Sefardische superioriteit’. Ze 
hadden goede hoop dat hun aanpak een gunstige uitkomst teweeg zou 
brengen, en ook veel Portugezen zagen de Aktie Portugesia als hun 
meest kansrijke reddingsstrategie; van de groep ‘zuivere’ Portugezen 
op de Portugezenlijsten – onder wie Eli, zijn vrouw Loe en dochter El-
sa – ging slechts een gering aantal in onderduik. Helaas, want hoewel 
de Duitsers, in de persoon van Hans Calmeyer, in eerste instantie ont-
vankelijk waren voor de Portugese genealogische, historische, culturele, 
politieke, raciale, linguïstische en psychologische theorieën, gingen ze 
er uiteindelijk toch niet in mee. De Amsterdamse (en Haagse) Sefardi-
em mochten in de ogen van de nazi’s dan Portugees en Nederlands zijn, 
ze waren bovenal Joods. Dat gold ook voor Eli d’Oliveira: in zeven gene-
raties D’Oliveira’s was er niemand geweest die zó was afgedreven van 
het Jodendom als hij, maar ironisch genoeg was híj degene voor wie zijn 
afkomst een onontkoombare rol speelde – en hem noodlottig werd.
 De weinige overlevende Joden in Nederland bevonden zich na de oor-
log in een situatie die onvergelijkbaar was met de vooroorlogse perio-
de. Ze hadden allen veel familieleden verloren en afschuwelijke gebeur-
tenissen meegemaakt. Deze ervaringen werkten verbindend en leidden 
regelmatig tot een vergroting van de Joodse loyaliteit. Bij Eli’s dochter 
Elsa d’Oliveira (1913-1998) wees vóór de oorlog bijvoorbeeld weinig op 
enige affiniteit met haar Joodse afkomst, maar nadat ze in de oorlog op 
miraculeuze wijze was ontsnapt aan de dood, kwam haar binding met 
het Jodendom enkele keren aan de oppervlakte. Haar lidmaatschap van 
zionistische verenigingen en de keuze om haar eerste naoorlogse zoon 
Rob te laten besnijden zijn veelzeggend. Ook uit de levens van andere 
nakomelingen van Eli d’Oliveira blijkt hoezeer de (doorwerking van de) 
Sjoa van invloed was op hun identiteit: bij Ulli d’Oliveira (1933) bepaalt 
de oorlog nog steeds zijn referentiekader, bij Suzanne (1949) maakt 
de oorlog tot op heden zelfs deel uit van veel van haar dagelijkse acti-
viteiten. Suzannes oorspronkelijk ambivalente omgang met haar ach-
tergrond heeft er bovendien deels toe geleid dat haar dochter Berthe er 
bewust en met volle overgave voor koos om haar Joodse loyaliteit een 
belangrijke plaats in haar leven te geven.
 Nam de Joodse identificatie bij de in dit boek uitgelichte nakomelin-
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gen van Eli d’Oliveira over het algemeen toe, voor de binding met de 
Portugese achtergrond gold het omgekeerde. Hoewel Eli en zijn voor-
ouders zich tot op zekere hoogte verbonden voelden met en trots waren 
op hun Portugese roots, is bij zijn nakomelingen van die betrokkenheid 
en trots veel minder te merken. Suzanne vormt (sinds kort) de uitzonde-
ring: de afgelopen jaren heeft ze toenadering gezocht tot de Portugese 
gemeente, waarvan ze lid is geworden. Voor de anderen geldt: ja, de dub-
bele achternamen zijn mooi, de geschiedenis van de Portugese Joden in 
Amsterdam is interessant en de snoge is een prachtige huwelijkslocatie 
– maar daar houdt de identificatie wel zo’n beetje op.
 Misschien dat de Aktie Portugesia onbewust meespeelt in hun hou-
ding. Het is alleszins te begrijpen dat Portugezen als Eli d’Oliveira in de 
oorlog aan hun Joodse stempel probeerden te ontkomen door de mythe 
van Sefardische superioriteit uit te spelen; ze ondernamen immers niets 
meer dan een poging om in een kansloze situatie de huid van henzelf en 
hun families te redden. Bovendien is het niet zo dat zij hierbij de hope-
loze positie van de Asjkenazische Joden aantastten, want – het kan niet 
genoeg worden benadrukt – zonder de Aktie Portugesia zou het ver-
schrikkelijke lot van de Asjkenaziem even verschrikkelijk zijn geweest. 
Maar in de naoorlogse beeldvorming was de Aktie Portugesia bepaald 
niet iets om trots op te zijn: de Portugezen hadden immers met hun ras-
senkundige rapporten impliciet de nazistandpunten ten opzichte van de 
Hoogduitse Joden gelegitimeerd. Het was een handelwijze die door ver-
scheidene naoorlogse Asjkenazische auteurs fijntjes werd uitgelicht.
 De dramatische Aktie Portugesia, waaraan leden van de familie 
D’Oliveira op verschillende niveaus hadden meegewerkt, was dus een 
dubbele mislukking: de ‘zuivere’ Portugezen van de Portugezenlijst wa-
ren niet gered en het imago van de kleine groep overlevende Portuge-
zen was bezoedeld. Mocht Eli d’Oliveira met het ingaan van de oorlog 
niet zijn gespeend van een zekere trots op zijn Portugese afkomst, pa-
radoxaal genoeg deed juist de Aktie Portugesia – die zo hoog inzette op 
Portugese trots en superioriteitsgevoelens – deze Portugese binding bij 
vrijwel al zijn nakomelingen verdwijnen. Dat wil niet zeggen dat zij hun 
eigen familiegeschiedenis uit de weg gaan: dit boek – oorspronkelijk een 
opdracht van de familie zelf – vormt daarvoor het bewijs.



Afbeeldingen uit Arie de Froe’s rapport Die Anthropologie der sogenannten portugiesischen Juden 

in den Niederlanden, 1943. Bij elke foto zijn de ‘mediterrane kenmerken’ van de geportretteerden 

genoemd, evenals eigenschappen die niet overeenkwamen met bepaalde Joodse stereotypen. 

Tot de geportretteerden behoren onder anderen Seline Nienhuis-Teixeira d’Andrade (foto’s 6 en 

7), A. da Silva (37 en 38), Emanuel Vas Nunes (39 en 40), parnasiemvoorzitter Juda Lion Palache 

(45 en 46) en Abraham Spinoza Cattela (81 en 82). De foto’s zijn gemaakt door Jaap d’Oliveira.

















Pagina’s uit het album Abbildungen von 

Personen portugiesischen Abstammung 

in den Niederlanden, 1943, samengesteld 

door Bert Nienhuis. De eigentijdse 

fotoportretten zijn gemaakt door 

Jaap d’Oliveira.
















