GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND:

WAT ER WET EN NIET IN STAAT
BOEK

door Chaya Brasz
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ln de vorige Aleh beschreef André Boers
niet zonder humor de boekpresentatie
van de nìeuwe Geschiedenis van de Joden
in Nederland. Hijwoonde dat evenement
eind mei in de Snoge oon het Jonas Daniel

Meijerplein bij: "En zo stonden dan op de
Bima van de Snoge, de een no de onder,
drie vrouwen om hun geleerde mening
te delen met het publiek. Op zich een

niet

alledaags gezicht in deze synagoge. Des
te frappanter, omdat verrassender- en

teleurstellenderwijs de rolvan de Joodse
vrouw in deze nieuwe uitgave ernstig

onderbelicht blijft." Even daorna haalt
Boers die kritiek verder oan en schrijft dat "de naam van de meest bekende Nederlander in
de geschiedenis van de Nederlandse Joden, een vrouw, zelfs niet eenmaal werd genoemd

en dot terwijl haar dagboek in meer dan 70 talen werd vertaald!',
Over dat vanuit Amsterdam naar de Aleh overgewaaide

voorbeeld is wel wat op te merken. Anne Frank was
nooit een meest bekende Nederlander, maar een
Duits-Joods vluchtelingetje uit Frankfurt, dat het
Nederlanderschap nimmer verwierf. Dat haar dagboek

i

zo beroemd werd, was ook niet aan eigen prestatie
te danken maar schokkend genoeg aan de manier
wâarop ze samen met zes miljoen andere Joden om
het leven is gebracht, En verder aan het feit dat haar
talentvolle vadeç Otto Frank, de Sjoa wél overleefde
en gebruik kon maken van nog enkele bijkomende
Anne Frank

factoren waar Anne zelf helemaal geen invloed op had,
Met geschiedenis van vrouwen had dat alles niets te
maken. Als ze een even begaafde jongen was geweest,
was hetzelfde gebeurd. Desondanks is het wel een merkwaardig gegeven, dat ze niet in dit handboek
staat want met Spinoza is ze wel degelijk icoon van de Nederlands Joodse geschiedenis geworden: de
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zonder zich precies te herinneren
twee namen clie vrijwel iedere buritenlander oplepelt, zelfs
op, clat ze in dit boek toch wel
waar Nederland ligt. Relativerend merk ik over deze omissie
eveneens ontbrak in de vorige
voorkomt, maar dan als "huis" en "stichting" en vercler, dat ze
hersteld'
is
versle van het boek (1995). Het is een omissie, die niet
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wereldberoemd werd, was het
Een van de redenen waarom juist háár dagboek zo
teksten die ze schreef
universalistisch karakter ervan, waardoor de indrukmakende
ook miljoenen niet-Joden beroerden' Dat universele
kwam ten dele uit lret milieu van het

I"?

m in Duìtsland. Ook in Nederland was de
esloten bij de Liberaal Joodse Gemeente'
e naam van Levie Levissotr op in de index
een nieuwe verrassingl Hij kwam wel in
oor, maar niet in deze, terwijl hij toch de

n het Liberale Jodendom in Nederland'
zonder betekenis, want, zoals in dit boek
de helft van
is te lezen, is juist de afgelopen decennia bijna
van de LJG geworden waar is dan
alle aangesloten Joden in Nederland inmiddels lid

Er staat in de index namelijk nu wel
Levie Levisson gebleven? De verklaring is eenvoudig.
,,Levisson-Simons, familie,i Snel ging ik naar p' 308 en daar bleek mij dat ik indirect aan

schuldig ben' ln mijn beschrijving
het verdwijnen van Levie Levisson ook zelf enigszins
dit handboek nu blìjkens de
(uit 2006) van het Liberale Jodendom in Nederland, die voor
uit clat vooral vrouwen een heel
annotatie mede als bron heeft gediend, legde ìk immers
de Liberale Gemeenten' Mìlly Levissonactieve rol hebben gespeeld bij de oprichting van
Simons,mr.BettyLoeb-LevenbachenandereVroUWenzijnevengoedeenmotorgeweest

juist iets rechtgezet'verheugend' al had zijn naam
als Levie Levisson, Hier was dus eigenlijk
ik
er toch wel expliciet bij moeten ltaan, vind

zell maar het maakt wel iets goed van de

in het boek'
aangeduicle verwaarlozlng van vrouwengeschiedenis
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(veel te) vele wel en nìet voorkomende - maar de
Dat er wat onevenwichtigheicl zit in de
is al opgemerkt in een voorbespreking
meeste lezers niets r"ggãnd" - namen in dit boek

net aangetreden (vrouwelijke) nieuwe
door historicus DaviJãrrnou* (Jonet,nl), De

directeurenvanClDlenCrescasStaaneralin,terwijlhetnogmaardevraagisofze
Vrouwenraad
ooit geschiedenis zullen maken, maar
(opgericht
De klacht

cle eerste voorzitter van de Joodse

Zij maakte wel geschiedenis'
1929),Caroline wijsenbeek-Franken ontbreekt'
(eigenlijk tebah) In de snoge is
van de drie vrouwelijke hoogleraren op de bima

in

terecht.DerolvanJoodseVrouwenindeAlgemeneVrouwenbewegingenVakbewegingen

komtnogwelaanbod(AlettaJacobs,RosaManusetcetera),maardiebintrendeJoodse
tijd'
en dan nog vooral beperkt tot de naoorlogse
gemeenschap niet of amper

DeJoodseVrouwenraadhadopzijnhoogtepuntpakweg2000ledenenontwikkelde
boek wordt
laatste hoofdstuk van het
internationale contacten en activiteìten. Als in het

opgemerktdatpasnaWo2deWlZoinNederlandwordtopgericht,vergeetmen,datde
1907, die in 1925 uiteindelijk officìeel
wlZo juist in Nederland een voorloper had al vanaf
isopgericht,maardanwelondereenanderenaam:deJoodseVrouwenverenigingvoor
circa 2000
de jaren dertig had ookdie organisatie
Practisch Palestinawerk. Aan het eind van
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dik ke
Mogelijk heb ik me nu door de beschrijving
in de vorige Aleh al te veel laten
afleiden naar
onderwerpen die niet in het boek
staan, maar
ik voel mezelf zowel bij het boek
ut, úi; Ort

onderwerp zeer betrokken. prof.
Hans Blom, het
enige redactielid van de vorige versie
die nog in
goede gezondheid rondloopt,
is een begenadigd
mens, Hij is mij het meest bekend geworden
dankzij

zijn oratie - toen hij hoogleraar werd _
over ln de

Ban van Goed en Fout? (19g3),
zijn baanbrekende
analyse van de oorzaken van de grote
omvang van
de Jodenvervolging in Nederland
en uiteraarã z¡n

latere directeurschap van het NIOD (Nederlands
nstituut voor Oorlogsdocumentatie).
Zijn projecten
hadden altijd vaart en wat in 2014
nog op stapet
werd gezet, een heruitgave van de
Geschiedenis
van de Joden in Nederland, komt
dan drie jaar later
ook uit. Bijna 600 bladzijden dik en
dus ruim 80
bladzijden dikker dan de vorige
uitg ave uit I995, met aanvullingen
en
vernie
uwingen.
Ook het
papier is van een betere
kwal iteit zodat het een dikke pil is geworden.
I

cennia een enorme bijdrage hebben geleverd.
lk vestigde er ook zijn aandacht op, dãt
na het
n vertrek de laatste vrouw uit het
team van i 995
en een gewone, welkome opmerking.
Hij heeft
ok vele vrouwen tot promoveren gestimuleerd,
moveerdeñ. Hoe terecht de kritiek van vrouwen
Bers (Joods Historisch Museum
en
is aan
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de redactie toegevoegd en prof. lrene
Zwiep aan de auteurs. L;atstgenoemde
schreef er
een opmerkelijk goed hoofdstuk
in, waarin de lezer kennismaakt met
de historische discussie over
de Haskalah' de Joodse verlichting,
zoals die het afgeropen decennium
heeft plaatsgevonden.
Zij toetste dat aan de ontwikkeringen
in Nederrand. Niet ailes kwam uit Berrijn.
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Het eindresultaat is dus met erkenning
van het geconstateerde nadeel
mooi boek' Zoals de inleiding van dr.
David wertheim

- toch echt wel een

meldt is het bedoeld als naslagwerk
septenrber 201
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Juditl-t en Lion de Leeuø,,Jerusalem
wensen U allen
Dt)v./ nlujt ntN'ìf njv, ,iìftD itlv./
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in onszelf, met Dl)v,
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onze naasten, landgenoten en

internationaal! Maurits van Zniden,
relatietherapeut, 0505-853648
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Annette en Sholom ?ront ¡¡,ensen
u allen een gezond en voorspoedi¿1

ni¿¡¡yjaar toe
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Chris en Shabtay Bonfeel wenscn u
allen ¿¡eluk, vrecle en gezondheid toe
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Betty Kazin-Rosenbaum,

Zichron Yaacov, lvenst alle IOH
vrienclen een geluldcig en vooral
.5778 n"YWn gezond

en als zodanig is het zeker geslaagd. Veel geschiedenis betreffende de
Joden in Nederland is er tot in details in te vinden en het is prachtig in
kleur geTllustreerd. Wat de doelgroep is, wordt nergens verteld maar
de gemiddelde geschiedenisleraar met enige interesse voor en kennis
van Joden en Jodendom zal er zeker veel aan hebben en met enige
vereenvoudiging voor zijn/haar leerlingen mee uit de voeten kunnen. ln
Nederland is dat, iedere generatie weer, hard nodig. Dat er een verklarende

woordenlijst aan dit boek ontbreekt, is jammer, want er komen nogal
wat bij de Joodse cultuur horende (Hebreeuwse en Jiddisje) termen in
voor die ook de gemiddelde ontwikkelde Nederlander niet kent en dus
moet opzoeken. Het aantal hoofdstukken bleef het zelfde: negen. En de
leesbaarheid is goed, vooral de inleiding, de eerste twee hoofdstukken, het

hoofdstuk over de periode 1870-194O en dat over deTweedeWereldoorlog.
Dat laatste (door Peter Romijn) is zelfs een uitschieter in helderheid. De
zinnen zijn kort en de uitleg is heel precies, zonder saai te worden. De
citaten erin zijn heel passend en ontroerend.
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Rest mij nog een kleine
opmerking over de keuze
om Jood'en Joden'met een

kleine letter te schrijven.
De oude spelling dus,
terwijl de nieuwe officiële
spellingsregel van 2006
bepaalde dat Jood'met een
kleine letter moest worden
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geschreven als het de religie
betrof en met een hoofdletter als het om het volk ging: Jood. Dat werkt
niet en die vlucht in de oude spelling leidt ook tot vreemde situaties in
de tekst. Het is de worsteling van enerzijds een Nederlandse cultuur met
absolute scheiding tussen kerk en staat met anderzijds een cultuur waarin
die absolute scheiding zelfs in Nederland niet bestaat, Zelf loste Ìk dat op
doorJood en Joden altijd met hoofdletters te schrijven (zodat het nimmer
'Arabieren, Nederlanders, joden enTurken"wordt). Alleen in zinnen waarin

l/anuit I-lolland wens ik al mijn

ook andere religies staan, pas ik me daaraan aan: christenen, joden en
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Iieve en dierbare vrienden in
Israel ShanaTova.
Ik mis jullie allemaal hecl erg.

moslims dus. Ook niet ideaal, maar dat een teruggang naar de oude situatie
in dit boek niet werkt is te zien aan een veelvuldig voorkomende spelling

Dineke ßout.er

als "joodse Natie" (waarom opeens die grote N en niet gewoon'Joodse
natie"?). Het is ook te zien aan het feit dat de'Joodse Kerk" (religie d usl) in
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het Koninkrijk der Nederlanden steeds werd aangeduid als lsraëlietisch en
dat woord schrijft men vanzelfsprekend juist altijd met een hoofdletter!

Jolein en ll4arcel Gans,Jeruzalem
wcnscn IJ al]enoal ecn heel goecl

Het boek Geschiedenis van de Joden in Nederland, H. Blom, D' Wertheim,
H. Berg en B, Wallet (uitg, Balans, Amsterdam ,2017) is te bestellen via
het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis van de Nederlandse
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Joden in Jeruzalem, email: dutchjew@mail.huji.ac.il tegen betaling van
€49,95,- + portokosten.

