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Ont daan
an

romantiek

De laacht die van

kwetsbaarheid uitgaat

JOODSE GESCH|EDENtS Dit knap geconstrueerde

everzichtswerk van een aantal toonaangevende
historici
ontlaachr de mythe dat de Joods-Nederland;idenriteit
een toonbeeld van assimilatie en rntegratie
was.
Door onze medewerker M¡ur¡ce Sw¡rc
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'nobody,not even the râin,has such smalì
de slot.
vil het ùtelloze gedlcht dat begint methmds,is
de rese¡s ,så-.-

wnerel have,Dever.travelied,gladly

bevond I aty s;ppr,arce,your eyes h¿ve their s¡lence,, Het ls een
schrtterend, lydsch liefdesgedlcht dât des te harder aankomt

omdat úeizo
voorzichrig Ls.,Hergâar over de pilador uun
¿" r,r".t i äìÀ uL
tuetsbatrIte¡d ujt kan gaÐ j .nothing which we
are ro ¡ercJve in this world / equals the power of"you,
int"n"" fri-"iuìJ:'
u¿ùom neb it( het gedicht gecireerd in mi;n ,oman.
Oãk ãaÐ
gaâr hct om de b¡eekba¡rhãid van
een romantische fantaste
en om een grote lange reis voorbij elke
eruung. Oat ls inieìtekstualireir

Her is een scfunerend, lynsch
llefdesgedicht dat des [e harder

aa¡l<omt omdat het zo voorzrchtig is
/4 aild_qordatik hetzorgwekkendeinterviewmetptu_

ßtom n mijn achterhoofd had, kJeegher
I \./
lpp
sedicht
v fI opeens
L
een heei ildere lading. Dat is eeñ mdãr
soon

jnrerrekstuaiiteit. Blom
legde uit dat o;ru *".,"i"" ù"..¡ã]"
vmg op )nstorten staat, Zoals het nu gaat, gaât
het nietno;

twintigiaar goed, Her model

daL

gebãse";ã;";;;;ì;ãi-

renoe economsche groet en voortdurende
toenme vai orootcrre en consumptie vemietigt de planeet. Oaa¡bii
zal då stctale en.economische ongelijkheid alleen maa
toeÁemen
dat precjes debedoeling is vu het kapitaJistisch
sys_
:mdat wûaùs
reemi
creëten en verliezers. Daumìe wo¡dt de
äemocrâtie steeds meei eenfarce. Ik vath"t e"u"
i"_¡n
woorden voor u samen, En ik ben het e¡ nog
"ig;
au" uun" ooñ,
dat is hetprobleem,
. In.hetìiefdesgedicht sân Cummings wo¡di ove¡ de breek.
bauheid gezegd: .whose texrure/ compels
me with the co_
rour or.trscountr¡es, / rendering death and
forever with each
breathing', Het ziin mysrerieuze regeis die ik nlet
helemáJ
snap, mail opeens zagik aldielanden van
Europamet hm
kleurig€ vlaggen en de kwersbaa¡heid v* ¿" .,iã
,"ìãìào,
¡nii flkwetsbaaheid vm het door mij zo ue_inae auãiì.
tand. Un tk.woegmij af watù eigenlijk am
het doen ben.
Waùom schrijfik in deze tijdenTomameBes over
de liefde?
¡vosscfren pleoes vmwege de kwetsbaarheid
væ een cul_
tux-r wêar¡n reksten naa¡elkaù luisteren.
Ik hoop daidie
kversbauheid Dp een paradoxale manier een
krácht mag zijn.

karakte¡eigenschapÞen

;:iil,"f:;,iJi#J:flï1,,

relatiefzo veel loden vermootd rls vantlt

dal genìangde. tolerante Nederland.
SeelEmãnn had zrirì leven ¡ang gep¡eit
vr)o¡ de vervâardigr¡ìg vån een ,nr)o¡ grôol
histor¡sch stJndaardwerk over locien llr
Nederla¡d. llet enige overzichtswerk uit
de negenriende eeuW van de hand van
een christelijke amateur,historicus, had
alsonderliggcnde boodschap dâ t joden
rrch moesterì bekeren. In lg40verschcer

i¡ reâctieop aånzwellend nationaal-socia-

HaßEtorllHetty
8slg,8åft Wal¡etcn
Oav¡dWerthcim
(red.): G€ectrredørg
vdn de Jodm ¡n

N.dèdand.
Bãl¿ns
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ven ker.s_wse hoof dstukken over
de peri.
ode n¡ 175O. De meeste,edact.ruren
van
de.vorige editre mochten ,hun, hoofds[¡!
zelfherzien. nlede met het oogop relevante literetuur die in de afgeiopt
n t rvin_
t¡g iaär verscheen. t{êt rs *,n frðai rritgegÈ_
ven i:oekgevrorde¡¡ nìet twee kleu¡kate;.
nen dar hoewél duidalijl. wt,tcnschap
p('ltjk van op¿cl rnhoudelijk toegänkû_
It¡k ls vooreen bleed lezers¡luhiia,k

tot een aparte soon; de specles i rollaldiä
Jud¿ic¿. De ter m doet tìiet gelÌeel tocval_
trgaan DJrwiDscvoluticleet dcnkcn. ln
de loop der eeuu,e:ì wârel Nederlândsê
ioden erin gesl¡ag,(i lt(.h de (enl¡ale Hoira¡tdscdc{gdc-n eigcn le tnâkrn. nantcjrjL
D¡uk vafi de Inq[ieítie
'gemãtigdheid' en .tolerantie'. Daardoor
Socirle en polit teke onl wìkiicl¡ng(.n hln.
wolpn rii I' veel opzr.htel rl van Jodc¡r
nerì dc Joodsêgemce,,sclìap wotd(,¡
I tr.l
etders t¡¡ lìurol)a, Zo vliltstdc h(,t ntuojstc
ticrrs opoverzrchtcli jkprvrlzc in eon
vecJ.
en beste uit de Ncderlaudse cultuur nlcr
ornv¿ttcnd h¡storjsch pcr sÞt,ct¡et cc
het Deste u¡t het,odcDdo¡n satnen to! d(
pla¿tsr, brjværbæld als lrer gæt
oier de
Nederlands-Joodse ¡dentiteit, co¡rclu_
vecl geroemdeCollden Eeuw.
l)tr he$nt
deerde Se!.ligtrìann.
lciteiiik vanafhet oind{,van de zest iencìc
Deze bibliothec¡ils - die als klein krncl
eeuw. a,s vânu¡tSpanjc ctì portugal
dê tnt.
nìet ziiI oudeis [aar Nederland was ge
mrgrätieol)gâng komt t,atì df I orry¿rsos, cle
kolnpn had in vooroorlogs Nederland
onder rjruk va¡rde fnqxisiti€ tot hetchris-een retdtnggcvende rol bjj dive¡se jo()dse
tendont Lrekcet de Scfardischc Jodct¡.
ln dc
rnsf¡tuten en drukte rn dic tiid eerr beRepubliek derZcven Vcrenigde N(dcrlan
¡angr¡ike stempcl ,)p de Joodse geschted
den kerc¡t ztj tÉÍrlg nur het ¡odendotn
schnlvtng. De,lllallgs verschenen twee.
Vanal !630 konrell op de vluchr voor
oe edrt¡e Van htìt standaardwerk Gp¡tl¡¡¿_
oorlog en pogrorns ook de veel armere
de.nis v-an de Jodet in Nerlerlard beschrijfl
À.çjkenazische Joder vanuil het oosterì
ziin rol, maar rneldt ook hoe een nieuwe
naar de Repulr¡iek Hoewel hun âandcel
generatì€ hisforici nä de'Iweede Wereld.
rn d-c bevolkrnggering was. drukten
deze
oorlog atiekcnde mct het b¡t nader inz¡en
'l follåtrdse Jodcn, eeD LÐot nìe stcnrFcl
op
Ioch niet ro
verhaal van dc
hct,lodendont van de vroegrnrrderrte t¡d,
Nederlandse 'abelachtrgc
Joden. Netg€ns andcrs ¡n
oÍÌder nìeêt door de blociende hoekril
Wesr -l.i lt opa zijn er ttldens de ilolo(
ausl
dusttie. ln de nationåle

regel

I

druk van de biizondere

lisme hete{'rstedeel van een over?ichts.
werk dat moest æntonen welke gÌore bij.
d rage Joden hädden geleverd
aan de Ne.
dcrtandse sâmenleving. Seeliqnunn
roonde zich content over het ri-erschijnen
ervan, hoewel hij het k$tisch recenseerde.
De volgende dclen zijn noo¡t uitgebracht.
Uiteindeliik vcrscheen de eerite vol"
waardigeediticvan Gestlriedenis van dp

lodenin Nederlandpasin

199S. Ruim
twintig ja¿r later is nu de tweede, herz¡e_
ne ed¡, te verschenen. Twee nieuwe redac_

teuren, Irene Zwiep en gårt Wallet, schre-

herinne¡ingvañ
de zeventiende ecuw worden de verhou
diltgen tussen ,oden ùn çhristencn nog
weleens geide¡lrsærd. bilvoorbccid
dòor
politìcí die in dÊ ãtgelopc.n
rn

dis.
¡aren
cussler ove¡ de tnulticulluroie sanìenlc
vrng ten onr€chte spreken over de.Joods.
chnstelijke cult uur'. ¡lit boek zou vuot
hen verplichte kosl moeten ziin.
De Isradlische htstoricrrs yosef Kaplan
Jtch vast dat vriendschappelijkc, rclatics
lussen loden en chr¡srencn ¡¡¡ de z+veut¡cndc ceuw niet urtzonderlijk warerr,
måar voegl êråan loe del deze.ntet
de
hælsende stcmuring weergavcn. De Ne.
de¡ländse sa¡nenlevirrg was er namelijü
op_gericht on Joden tot hetchrisrendom
te bekeren. l)it leidde tot felle discussies
tusscn lodel en christcnen. D(,emoties
lrepen hoog Õp, zeker ondet de cålvin¡sfi
sche elite. die zich altiid verzet{ê tc8cn
het verlenen ofu¡tbleiden van rechien
aÐ Joden. Toch stelt oôk Kaplån afsiui.
tend vast dat. de Republiek voor Joden
'bcschcrming bood, vcrdradgzaamho¡d

üc
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3itiefs, mãar eerder als een soort zmdeval
van het Nederlandseiodendom. Bli¡kbaâr
was de ¡ntegråde helemaal niet zo goed
ver¡open, zÕ luidde de naærlogse conclu. sie, mede onder invloed van het zionis'
me. Hoe viel udere te verklåren dat Jogeden zo gemakkelijk te isoleren
weest vån dê rest va¡t de bevolking? Wæ
er tdch niet spnke va¡ een sterke ondersùoom van antisem¡tiame in Nederlãnd?
Peter RomiF¡, NloD-onder¿oeke¡ en
hoogle¡aå¡ twintigste. eeuwse geschiede'
nis, beschrijftin het hoofdstuk over de
T\teede Wereldoorlog hoe de ogenschijnlijke verulochtenheid met de Nederlmdse samenleving ertoe heeft geleid det Joden minder weerb¿ar waren tegen 'de radicaliteit vm dêvervolging'. Verzet hiertegen kwam langzaam op gang en blæf
beperl't. Romijn benadrukt daarþii me'
de in navolging van recent onderzoeL dat de belãngiikste r€den voor hel hoge
percêntage vermoorde Joden in Nederland uiteindelii[ ligt in het feit dat, v€el
meer dan in België en FmnkTiik, desS in
Nederland zelf depraktische zeggenschap keeg over de Jodenvewolging.
Wallet schreefook het hoofdstukove¡
de periodesinds t945, die het meest
in het geheugen
en waarover de
ties het meest oplopen. Hii levert eenbiizonderc prestatie doorjuist ook ov€r ui.

ren

ci die de term
loods
eltl ke cultuur'
mrsbruiken Is dit boek
Voor

verpHchte kost

en

stabiliteit'. Een positiew slotsom dus,

maâr wel ontdaan van valse romiltiek.
Misschien wel het meest intrigerende
hoofdstuk betreft de periode van lSl4tot
1870, vanâân de Vriie UniversiteitAmsterdam verbonden historicus Bafl Wallet. Hij beschritft hoe - nadat Nederlandse
toden in 1796 order l.ranse h€rschappii
gelijke burgerrchten hadden gekregen zich de protestmtiæring'van het Joodse
leven volt¡ok. Ilet 'lsraélítisch (erkge
nootschap' werd opgericht als eniç erkende Joodse denominåtic. ook de Por'
tugese gemeenschåp viel hieronder. Niet
alleen de na¿m dæt chrisleliik æn. ook
de organisatievorm - met vermtwoordingsplichr aán de Koning - doet in aìles
denken aan de tegeìijkertijd opgericht¿
ttrotestäntse kerkgenmtschâppeD. De
räbbitnen t¡okken een toga au, hielden
voortaan ee¡ moraìiserénde pteek e¡ dr
r{)or zJngcr hecs zrch vt'rplirht in eerr zlr
den maìÌtel. zwarte kortc broek en ¿w¿rte
koilselt..'Orde. Ì r¡st etr str!ctu ur werde¡l

!erdend'. schñjfl lv¡llct.
f.rqleriardse toden wrlden deìen in na
trofl!le kîr ak(ciistiekcn (lie Nederlanders
,r,chzcil t(ÉdiLhttrrl, met .ìls centraa¡ iik

punt de 'Hollåndse middelmmt'. Dit betekende dåt 'ext;eme' religieuze invloeden vã¡ buitenaf werden gewærd . Zowel
het progressieve Drritse Reformiodendom
alshet ult¡a-orthodoxechåssidismeuit
Oost-Europa we¡d door Jædse best[urders gezien als een bedreigingvan'de
eenheidsgemeente'. Om de ass'imilatie in
de Nede¡landse smenleving verder vorm
te geven, werd vaD overheidswege hetgebruik vån h€t Jiddisj sterk onfmoedigd.

Dwl¡gende rraatregelen
Uiteindeliik besloot het Rijk in lB57 - gesteund dmr het råbbinaat - om subsidie
voor Joodse scholÊn volledig te stoppen.
Joden moeste¡ gewoÕn sÐren met Ðde'
te Nederlanders naar openbare schoìen,
Allenìæl ma¿trege¡en die vooraì moeten
worden gezren rn de conlext van de vot'
nirrg en ontwikkeling van het Koninl{rijk
der Nederl¿nricn Nret ¿lleen JodeL.
maar in feite ¡edereen moest integrorerì
in dc nieuw gecre¡erde eenheidsstaat',
schetst Wållet.
Nâ de Iweede W(n€ldooriog keken Jo
den rr('t rnee¡ op r ie en:anciÞatlepetiod(
in de negr'ntierde eeulv tenìg âls tets po'
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Covcrbe€ld
lsâac Graan-

veß
emo-

terst pitnliike onderwerpen wii feiteliik
en met functionele distantie te schriiven,
de'nieuwe
bilvoorbeeld over de kille ontvãgsl van
gemee{lte van
Joden ín deja¡en direct na de oorlog.
Amsterdam. I
Meestalwerktwa¡letsaanpakgoed,
ca. 1800
mâäÍ soms ook niet,biivoorb€eldbij deparagraafover'de kinderkwestie'. ¡ [et betrefl h ier het naoorlogse gev€cht ove r oÐ geveer tweeduizend Joodse wæskindeBoren
De Jodenbuurl
ren die tiidens de bezetting bii christenen
in Amslerdam
ondergedoken waren gewæst. Van staâts.
door f.A.
rvege werd de Voogdii-commissie voor
Hilverdink.
oo¡logspleegkinderen - mel d&rin een
1889
belargriike rol voór christeliike verzetsstríide¡s - ingesteld, diezoveel mogeliik
kinderen wrlde toervijzen ean chr¡steliike
pleegouders. Daafi egenover stond de
Joodse gernænschap, die juierbevocht dat
.¿e opgroùrden
n ccn Joodsr,omgc v i ng.
Walletlaät veel relevantecontext die
lvr.l ¿¿n de orde kwâm in de vorige editic
buiten l¡eschouwing, wa;rrrloor minder
ltegr¡ipeìiik en invoelhaa¡ wo¡dt rvaaronr
dc kwestrr.lot r,¿rrriarg nadrgrnt binner,
de.loodst geneensctìap. D('vorigeeditre
toont lì*ì rog lijde¡rs dc q¡rlog r¡ een
boom, oppeh
rabbijn van

¡

i
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mrspronkeliik wetsvooßtel werd vastgelegd dat zelfs t€rugkerende Joodse ou'
ders bij voorbaat uit deouderliike rucht
werdengezet, waarm zevoor de kantonrechter tnoestenbewiizen nog geschikt te

zijnals ouder.
Uiteindeliik werd dit radicale voorstel
ingetrokken. Dat Comnlissieleden mede
door christelijke bekeringsdrift gedreven
werden, stipt hij slechts kort en in zachte
bewoordingen aan. ltl dan niet uitgèsproken speelde bii een deel van de Commis.
sieleden ookde overtuiging een rol dat nu
wel het leven vmde kinderenwasgered,
maar ook hun ziel reddingbehoefde', zo
schrijft Wallet. Onbenoemd laat hii dat
het in Frånkriik en Belgié varclfsprekend wãs dat de Joodse gemeenschap
zich in beginsel zelf ontfermde over Jood"
seweeskinderen. In Nederland werd dat
idæ van dehmd gewezen.

Publtele herlnndln8sculhrur
ln hetzelfde hoofdstuk beschrijft Wallet
op inzichtelijke wiize de organisatorische
en religieuze ontwikkelingen bij de diverse Joodse gemeenten, ínclusiefde conflicten tussen deorthodox€n en de liberalen. Áfsluitend komt hij tot een beschrijving van de vermderende rol van de
Joodse gemænschãp in publieke discrssies over de multiculturele samenleving.
Varufde jaren zestig verschoofde maåtschappeliike positie vân Joden vÐ de
mârge naar hêtcentrum, vooral doordat
de Jodenvervolging, steeds belangriiker
werd in de publieke herinneringscultuur.
Wallet concludeert dãl Joden in de af'
gelopen twintigjaar hu¡r bilzondere posi.
tie als 'moreel geweten' weer verloren in
openbare discussiesover'goed en
kwaad'. dærdât de Tweede Wereldoorlog
niet långer vær iedereen het ultieme morele iikpunt is. Tegeliikertijd is ersprake
van afnemend draagvlak voor multiculLurele ideal.ln, Joden worden tegenwoord¡g in discussies over de multiculnrr€le
samenleying eD de integratie van mindet

, heden-moslimsinhetbijzonder

vooral

weer gekrentd om 'hun vermr:gen tot
¿anpässing' en om hun'vrnrbeeldige Ne'
derlanderschap', De specres hollandia juddird liikt biinâ lvel terug van wcgge
lveest, Zo i)trrdt dit i(nåp geconstrueerde
overzrch¡$w('rk rr ieder tijdvãl v¡¿ het
Joodsc perspectief 0ok ein bijzontlerc
historische blili op de Nederlandse 5a

inÊ[ievirìg¡is gehecl
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