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Nederland seJ odêf,, voorbe
Het boek îeschiedenis von de joden
in Nederland telt czS bladzijden
tekst, waarvan bijna een derde
deel geschreven is door Bart llUallet,
historicus aan het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije
Universiteit. 'lk heþ recht willen
doen aan de joden in de negentiende eeuw, door te beschrijven
hoe zij zichzelf eagen.'

Geschiedenbvan de joden in Nederland is een
grondig vernieuwde en uitgebreide editie
van een gelijknamig boek uit 1995, toen Bart
Wallet nog op de middelbare schoól zat. Nu is
hü een expert op het ærrein van de geschiede-

'Joclen waren de beste
onderdanen clie de

Nederlandse overheid
zich wensen kon.'

. Terwijl de

joden aonsluiting zochten bij de

Nederlandse samenleving, sloten katholie-'
ken en orthodox-protestonten de gelederen
en zetten ze zich af tegen de liberole geest
van de tijd. Wos dat geen receptvoar qntisemitisme?
'De ontwikkelingen wåren geheel tegengesteld.
De joodse gemeenschap probeerde nadrukkelijk bij e Nederlandse samenleving te horen.
Eerst was trct een hechte, gesloten gemeenschap met eþn gedragsregels, de halach¿ Wie
ervan afi¡reek, kon door de ban getroffen wor:
den. ln de negentiende eeuw streefden dejod€n naar integratie en ruilden ze hun eigen on-'
derwijs in voor openbaar onderwijs.
De kathol,ieken en de orthodoxe protestanten
maakten een omgekeerde beweging. In hun
strijd voor eþen, confessionele scholen vormden ze steeds meer een gesloten front. Ze namen het de joden kwalijk dat die kozen voor
het openbaar onderwijs en zich aan de zijde
schaarden van de liberàle, verlichte protestanteh in de politiek. Het verklaart waarsm Abraham Kuyper, de leidervan de orthodoxe prbt€stanten, zich zo venijnig uitllet over de joden.
Het gelegcnheidsantisemitismê van Kuyper
was helern¿al ingegeven door de schoolstrijd.
llij was verontwaardigd, omdat de joden hem
niet steunden in de strijd voor bijzonder onderwijs. Kuyper zag het liberale ondervrijsbe*
leid zelfs als een joods complot, dat du sâmen'
leving van haar christelijke identiteit beroven
rnoesL'

Had het anders gekund? Hsdden de joden
nis van de joden in Nederland, auteur van tientallen boeken en artikelen over zijn vakgebied.
Wallets bijdragen aan de herziene Geschiedenís
van de joden in Nederlønd zijn vernieuwend.
Zijn relaas over de joden in de negentiende
eeuw stâåt soms haaks op de bijdrage die
prof. dr, Rena Fuks-Mansfeld (1930-2012),
'grande dame van het vakgebied', in de vorige
editie schreef. Wallet meent ook dat de secularisering uan het Nederlandse jodendom minder
groot was dan in de eerste editie werd betoogd.

ertae om het wêrk van de gezughebbende Fuks-t,lansfeld over te doen?
i'l{}a kwam

Lt

'Rena Fuks-Mansfeld heeft in de vorige editie
het hoofdstuk over de eerste helft van de ne-

gentiende eeuw geschreven om de redactie een
plezier te doen, want er was niemand om over
deze periode te schrijven. Fuks-Mansfeld was
gespecialiseerd in de Sefardiem, de Portugese
joden in Amsterdam in de zeventiende eeuq
en in linkse,Jiddische bewegingen. ln haar bijdrage over de negentiende eeuw benadrukt ze
dat dejoden het redelijk goed hadden in Nederland in de negentiende eeuw. Daarmee nam
ze stelling tegen zionistische historici, die zeiden dat de Nederlandsejoden in de diaspora
verkeerden, en diaspora, dat was volgens hen
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ellende.
Ik heb me niet in dit ideologische debat willen
mengen. lk heb rec*rt willen doen aan de joden
in de negentiende eeuw doorte beschrijven
hoe zij zichzelfzagen. De Nederlandsejoden in
de negentiende eeuw wilden dolgraag deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en ze
waren bereid daarvoor grote offers te brengen.
De structuur van de joodse gemeenschap werd
aangepast aan de wensen van de Nederlandse
overheid, en hun taal, hetJiddisch, ruilden ze in
voor het Nederlands. Dejoden waren de beste
onderdanen die de Nederlandse overheid zich
wensen kon. Zelfs hun kinderen kregen Nederlandse namen. Ze droegen geenJiddische roepnamen meer maar werden uiteindelijk zelfs
Piet ofJan genoemd.'

de zìjde van ltuyper kunnen kiezen?
'De Nederlandsejoden hebben een consequent
spoor gevolgd. Ze braken uit een hechte gesloten gemeenschap en zochten aansluiting bij de
Nederlandse samenleving. De opperrabbijnen
wilden wel dat de kinderen goed godsdienstonderwijs zouden krijgen. Tegelijk voelden ze
zich verantwoordelijk voor de sociaaleconomische integratie van dejoodse gemeenschap,
want de kinderen moesten later werk krijgen
en niet in arrnoede blijven leven- Als hetjoodse

onderwiis de kinderen belemmerde in hun
maaschappelijke ontplooiing, was de keuze
voor het openbaar onderwijs snel gemaakt. Het
zou vreemd zijn geweest als ze halverwege waren gekeerd en zich aan de zäde van de katholieken en de orthodoxe protèstanten hadden
gevoegd. Toen opperrabbijn Dünner in 1898
alsnog pleitte voor bijzonder onderwijs,kreeg
hij de complete gemeenschap over zich heen.'

Bart Wallet (rechts) in de koosjere broodjeszaak
Sal Meyer in Buitenveldert, vlak bÜ de

Vrije Universiteit, in gesprek met Maurlts Blog,
schoonzoon van Sal Meyer.

ln de negentiende eeuw lijkt enk de Messiasverwschting von de jaden te verflauwen.
Ging de drong arn zich aon te slu¡ten bij de
somenleving ten koste van de ioodse eiEen*
heid?.
'De Messiasverwachting nam al langer geen belangrijke plaats meer in. Voor een deel is dat
het gevolg van het optreden van Sjabtai Tsvi,
een valse messias en een manisch-depressieve
figuur, die in 1666 een groot deel van dejoodse
gemeenschap in de ban kreeg. Naderhand deed
iedereen zijn best om Sjabtai Tsvi te vergeten,
alsof er niets gebeurd was. Archiefmateriaal
waaruit blijkt dat men aanhanger van Sjabtai
Tsvi was geweest, werd vernietigd. Voortaan
wachtte men de komst van de Messias lijdzaarn
af. Diens komst kon niet bespoedigd worden,
het was helemaal Gods zaak, waarmee de joodse gelovigen zich vooral niet actief moesten bezighouden. Die moesten braafhun gebeden
zeggenen bidder om de wederopbouw van de
tempel. Ga niet dromen over wat er kan gebeuren, maar doe wat je hier moet doen: dat werd
de leidraad.'

Was het jotrdse geloof no Siobtoi Tsvi meer
een levenshouding don een doorleefd ge"
loofT
'7nzou ik het zeker niet zeggen. lk heb in het
boekjuist stelling genomen tegen de gedachte
dat dejoodse gemeenschap in de negentiende
eeuw seculier geworden zou zijn. Het idee dat
joden aan het begin nog vroom zijn en aan het
eind bijna niemand meer, is een veel te smalle
voorstelling van zaken.
Er is heel veel joodse religiositeit gebleven, tot
ver in de tvvintigste eeuw. Dat is niet altijd zo
gezien, orndat er met protestentse ogen naar
gekeken werd.'Doorleefd geloof is een protestantse tetm, waarmee een jood niet zo veel
kan. Een jood meet het geloof af aan het naleven van religieuze wetten en de gebruiken' Dan
is het opvallend dat tot 1940 bijna afle joodse
jongetjes besneden werden en bijna alle joodse
overledenen een joodse begrafenis kregen. Ook
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eld¡ge vaderlanders
contact metjoden in het buitenland en riEhtten
hun blik op de staat IsraëI. Sommige joden
werden zelfs anti-Nederlands. Ze staken geen
vlag uit op Bevrildingsdag.
Veel Nederlanders hadden weinig oog voor wat
de joden hadden meegemaakt. In de eerste jaren nê de oorlog mochten dejoden geen herdenkingsmonumenten in de publieke ruimte
oprichten.'
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Hel ¡s opmerkelijk dst kaningin Wilhelntinr¡,
die in Londen weinig vaor,de jaden deed,
onverminderd geliefd bleef ander de Netler*

Í

I

londse 1oden.

r

'Wilhelmina had een goede naam onder Neder-

I

landse joden. Het is ontroerend dat joden in de

onderduik ofin de kampen haar verjaardag
vierden, door het Wilhelmus te zingen of iets
oranjes te dragen. Ondergedoken joden die
naar de radiotoespraken van Wilhelmina luisterden, leken niet te merken dat ze het zelden
over het lot van de joden had. Wilhelmina was
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'Door cle oorlog is de
drang om een goecle
Nederlanclers te zijn,
omstreclen geraakt.'

F

"r¡

het symbool van het vrije Nederland, het land
waar alles goed was, ook voor joden"
De kritiek op Wilhelmina kwam pas ver na de
oorlog op gang, in 1966, toen prinses Beatrix
ging trouwen met de Duitser Claus von Amsberg. Het huwelijk heeft de liefde van de.ioden
voor het koningshuis zwaar op de proefgesteld. Tijdens de huwelijksdienst van Beatrix
en Claus bleef de bank voor de joodse genodig.
den leeg.'
Veel ondert,oek noor

joodse geschiedenis

wordt ingegeven doûr ideologische ogenda'-ç, sfdot Br in de inleiding vun het baelt.
líüsf het u moette am onhevaoraordeeld on'

joden die meededen aan de socialistische beweging, kwamen nog geregeld in de synagoge.
Huwelijken tussen joden en niet-joden kwamen tot kort voor de oorlog relatief weinig
voor. Gemengd gehuwdejoden konden geen
bestuursfuncties vervullen in de joodse gemeente. Als je kijkt naar het gebruik van de
joodse riten, was de joodse gemeenschap behoorlijk orthodox. Van secularisering was wel
sprake, maar niet zo veel als in de vorige editie
van Geschieilenis van de joden in Nederland
werd betoogd. In de nieuwe editie heeft het
verhaal van de secularisering minder ingang

van de Nadere Reformatie, zoals Vcietius.en
Fruytier, vind je soms al heel onsmakelijke,
vaak middeleeuwse beelden van joden. Het
was uitzonderlijk als iemand geen anti-joodse
gevoelens koesterde of negatieve stereotypen
gebruikte.Joden zouden de geldmacht bezitten, christenen bedriegen en de media in hun
klauwen hebben.
Dat geldt ook voor veel orthodoxe protestanten, bij wie dejoden bovendien de moordenaars van Christus waren. Ze droegen de vloek
van de kruisiging en waren een verworpen

gevonden.'

Dat idee gaat opvallend genoeg samen met het
geloofdat dejoden'de beminden om der vaderen wille' zouden zijn. ln het einde der tijden
zouden ze weereen belangrijke rol gaan spelen, meende oudvader Wilhelmus à Brakel
(1635-171 1 ). Hoe, dat was niet helemaal duidelijk. De joden zijn de slaperide falanx van het

'flelke invlöed heeft het gelegenheidsøntise"'¡titisne tltn Kuyper op de achterban
gehad?
'Het anti-joodse denken onder protestanten
gaat verder terug dan l(uyper. Bij de oudvaders

volk.

leger van God, zei lsaåc d¡ Costâ een eeuw later. Zulke alternatieve gedachten leidden ertoe
dat ook een vriendelijker, positiever gedachtegoed oyer de joden ontstond-'

joden wensten goetle vaderlonders te zÌin, maar riat heeft hen in de
aarlog niet geholpen.

De NederlÛnrJse

'De Tweede Wereldoorlog is de grote breuk

in

joodse gemeenschap geweest. Alle ideeën
waar dejoodse gemeenschap voor stond, werden ondergraven. Ze dachten goede Nederlanders te zijn, ze werden weggevoerd, terwijl de
meeste Nederlanders toekeken. De Nederlandse joden dachten op een rots te staan, ze 2akten
door het ijs.
Door de oorlog is de drang om een goede Nederlander te zijn, omstreden geraakt. De joden
die de oorlog overleefden, waren teleurgesteld
in de Nederlandse samenleVing. Ze zochten
de

derrcëk te doen?
Om goed onderzoek te kunnen doen, moetje
het historisch arirbacht beheersen. Je moet Jiddisch en Hebreeuws kunnen lezen, liefst ook
Spaans en Portugees. Je moet de interne codes
van dejoodse gemeenschap kennen en weten
wat het verschil is tussen, bijvoorbeeld, mizrachisten en agoedisten. Het zijn twee orthodoxe
stromingen in het jodendom, maar de een is
zionistisch en de ander niet.
Als niet-jood hoor ik netgens bij. Ik ben geen
zionist en geen antizionist, ik ben niet liberaal
en niet orthodox. Ik ben historicus, ik probeer
het verleden recht te doen en ik wil begrdpen
waarom de dingen gingeh zoals ze gingen. Als
ikjood zou zijn, zou men mij wellicht makkelijker kunnen verwijten dat ik een ideologische
agenda heb.'

tj bent protesiont. KriiEt n in uw anderzoek
te mtken met jaodse ,taoroordelen tegen
protestonten?
'lk heb nooit iets van zulke vooroordelen gemerkt. lk ben er wel alert op. Als ik iets over
Abraham Kuyper en dejoden zeg, voel ik meer
dan ande¡s de drang om te bewijzen dat ik historicus ben. Dan wil ikAbraham Kuyper als
historicus benaderen, en niet als iemand die ik
gemakkelijk kan volgen en begrijpen omdat hij
protestant was.'
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