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In	  het	  jaar	  2013	  werden	  er	  vanuit	  de	  	  stichting	  Conto	  weinig	  activiteiten	  naar	  buiten	  
ontplooid.	  	  Het	  project	  van	  de	  familiegeschiedenis	  	  lag	  goed	  op	  koers.	  De	  schrijver,	  
promovendus	  Jaap	  Cohen	  werkte	  noest	  voort	  aan	  zijn	  dissertatie	  met	  als	  werktitel	  Olijf	  
met	  Peren.	  De	  Geschiedenis	  van	  de	  families	  Jessurun	  d’Oliveira	  en	  Rodrigues	  Pereira	  als	  
spiegel	  van	  de	  Sefardim	  in	  Nederland	  vanaf	  1870.	  De	  overvloed	  aan	  materiaal,	  verkregen	  
met	  veel	  inzet	  uit	  allerlei	  	  bronnen,	  bracht	  wel	  teweeg,	  dat	  zijn	  contract	  	  met	  acht	  maanden	  
verlengd	  diende	  te	  worden,	  waarvoor	  het	  NIOD	  	  genereus	  	  voor	  tweederde	  de	  kosten	  heeft	  
bijgedragen.;	  de	  stichting	  fourneerde	  eenderde.	  Ook	  Jaap	  Cohen	  leverde	  een	  bijdrage	  door	  
een	  reductie	  van	  zijn	  werktijd	  tot	  0.5	  fte	  te	  accepteren.	  
Op	  21	  oktober	  hield	  drs.	  Jaap	  Cohen	  een	  voordracht	  over	  de	  voortgang	  van	  zijn	  
werkzaamheden	  voor	  een	  groot	  gezelschap	  van	  familieleden	  en	  het	  stichtingsbestuur,	  een	  
voordracht	  met	  vele	  illustraties	  die	  buitengewoon	  in	  de	  smaak	  viel	  bij	  de	  aanwezigen.	  
Spin-‐off	  van	  zijn	  onderzoek	  was	  o.m.	  ook	  een	  congresbijdrage	  getiteld	  “’Cultivated	  
Intellectuals’	  versus	  ‘Rapacious	  Parasites’:	  Legitimizing	  National-‐Socialist	  Racial	  Ideology	  
as	  a	  Dutch	  Sephardic	  Strategy	  for	  Safety”.	  Het	  ligt	  in	  de	  verwachting	  dat	  hij	  in	  de	  loop	  van	  
2014	  zal	  promoveren	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.	  Zoals	  bekend	  zijn	  diens	  
promotoren	  Prof.dr.	  Evelien	  Gans	  en	  Prof.dr.	  Hans	  Blom.	  
	  
De	  voorzitster	  van	  de	  Stichting,	  Suzanne	  Rodrigues	  Pereira	  heeft	  zich	  	  niet	  alleen	  beijverd	  
om	  de	  evengenoemde	  bijeenkomst	  bij	  haar	  thuis	  te	  organiseren	  en	  in	  goede	  banen	  te	  
leiden,	  maar	  ook	  om	  	  de	  website	  van	  de	  Stichting	  Conto,	  olijfmetperen.nl,	  stelselmatig	  te	  
onderhouden	  en	  à	  jour	  te	  brengen	  met	  nieuwe	  gegevens.	  Het	  is	  verheugend	  dat	  de	  	  
website	  door	  zoveel	  externe	  bezoekers	  wordt	  aangedaan.	  In	  2013	  is	  de	  site	  door	  1803	  
unieke	  bezoekers	  bekeken	  en	  in	  totaal	  is	  de	  site	  zo’n	  3600	  maal	  bezocht.	  	  
	  	  
De	  penningmeester	  heeft	  zich	  vooral	  bezig	  gehouden	  met	  het	  beheer	  van	  de	  Fondsen	  	  
waarover	  de	  stichting	  de	  beschikking	  kreeg	  en	  met	  het	  voorbereiden	  van	  de	  financiële	  
jaarverslagen,	  die	  niet	  allen	  dienen	  om	  te	  voldoen	  aan	  subsidieverplichtingen,	  maar	  ook	  
van	  nut	  zijn	  voor	  het	  behoud	  van	  de	  ANBI-‐status	  van	  de	  stichting.	  	  
	  
Van	  nieuwe	  acquisities	  is	  het	  dit	  jaar	  niet	  mogen	  komen,	  maar	  het	  voorlopig	  belangrijkste	  
project,	  de	  studie	  van	  drs.	  Jaap	  Cohen,	  is	  financieel	  geheel	  afgedekt.	  
De	  secretaris	  tenslotte	  is	  op	  4	  februari	  van	  het	  verslagjaar	  geïnterviewd	  door	  drs,	  Cohen	  
ten	  behoeve	  van	  het	  onderzoek,	  en	  heeft	  zich	  belast	  met	  het	  schrijven	  van	  dit	  jaarverslag.	  
	  
H.U.Jessurun	  d’Oliveira	  ,	  secretaris	  stichting	  Conto.	  	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  


