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Woord vooraf
Wie een boek schrijft over de jodenvervolging heeft veel uit te leggen. Wanneer ik
de afgelopen jaren vertelde waar ik mee bezig was, vroeg menigeen verbaasd en
nieuwsgierig hoe ik tot dit onderwerp gekomen was. Vervolgens voelden mensen
die de oorlog min of meer bewust hebben meegemaakt zich vrijwel altijd geroepen
mij deelgenoot te maken van hun herinneringen aan de oorlogsjaren. Leeftijdgenoten
- ik werd geboren in 1955 - reageerden opvallend vaak ongeduldig of zelfs geprikkeld.
Sommigen van hen legden me uit dat ook niet-joden geleden hebben onder de oorlog.
Anderen meenden dat er inmiddels wel genoeg over het lot van de joden was
geschreven.
Nu krijgt elke contemporain historicus te maken met uitgesproken meningen en
opvattingen van tijdgenoten. Maar het lijkt me duidelijk dat het onderwerp van dit
boek uitzonderlijke reacties teweegbrengt. Wat Bram de Swaan in 1965 opmerkte
over de respons op Pressers Ondergang, geldt kennelijk nog steeds en ook voor mijn
boek: de mensen zitten er erg mee. Dit verklaart misschien dat mij behalve naar mijn
motivatie verder nauwelijks iets werd gevraagd.
Mijn belangstelling voor de nasleep van de jodenvervolging dateert uit mijn
studietijd. In 1987 schreef ik een doctoraalscriptie over de repatriëring van
Nederlandse overlevenden uit de Duitse concentratiekampen. Nadien ben ik me
blijven verdiepen in de gevolgen van de perfect georganiseerde massamoord, vooral
op het leven en denken van de overlevenden. De vraag die mij bezighield was hoe
zij - en niet alleen zij - zich ooit nog thuis konden voelen in een wereld, waarin bijna
zes miljoen joden werden vermoord omdat de nationaal-socialisten die wereld niet
langer met hen wilden delen. Gecombineerd met mijn interesse voor historiografie
leidde dit uiteindelijk tot de vraagstelling voor dit boek.
Mede dankzij de hulp van tal van personen en instellingen is het er ook werkelijk
gekomen. Wijlen Jaap le Poole stond met zijn niet-aflatende betrokkenheid en
behulpzaamheid aan de wieg van het project. Dankzij zijn bemiddeling kon ik bij de
Stichting Fonds Familie Van
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Beek een beurs aanvragen. Deze was in feite een startsubsidie, die mij in staat stelde
het project van de grond te krijgen. Andere financiële ondersteuning ontving ik van
de Stichting Februari 1941 en de Stichting voor Historische Wetenschappen. In een
later stadium stelde het RIOD mij een kamer ter beschikking. Hiervoor ben ik het
instituut - in de persoon van de toenmalige directeur C.M. Schulten - vanzelfsprekend
zeer dankbaar. Gezien de nauwe verwevenheid van het onderwerp van dit boek met
het RIOD hecht ik eraan te verklaren dat ik inzage heb gekregen in alle stukken die
ik wilde zien, en dat de tekst in volkomen vrijheid tot stand is gekomen. Tevens ben
ik dank verschuldigd aan mijn promotor J.C.H. Blom, die in de eindfase bovendien
directeur van het RIOD werd. Hij was van meet af aan enthousiast en inhoudelijk
stimulerend, en heeft zich bovendien zeer ingespannen om de subsidie te verwerven
die mij in de gelegenheid stelde dit boek te schrijven. Teleurstellingen op dat gebied
leken hem alleen maar vastberadener te maken. Dat hij ondanks zijn drukke
werkzaamheden het altijd klaarspeelde door mij ingeleverde hoofdstukken binnen
enkele dagen van commentaar te voorzien heb ik zeer gewaardeerd. Daarnaast was
mijn goede vriend en collega Peter Romijn, die de totstandkoming van het boek van
nabij en op de voet heeft gevolgd, al die jaren uitzonderlijk belangstellend en
ondersteunend. Zijn commentaar op eerdere versies van hoofdstukken was steeds
waardevol.
Hij was niet de enige collega die het schrijven tot een periode maakte waaraan ik
goede herinneringen bewaar. De eerste versie werd geschreven in de dependance
van het RIOD op de Herengracht 346. De bewoners van de tweede verdieping vormden
samen een bijzondere gemeenschap. Behalve Peter Romijn waren Mireille Berman
en Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel collega's met wie ik mij gelukkig prees.
Geraldien heeft niet alleen het hele manuscript van nuttig commentaar voorzien,
maar ook onmisbare morele steun verleend. Begin 1997 betrok ik in de nieuwe
behuizing van het RIOD met Julika Vermolen een kamer. Daar heeft Julika mijn
preoccupatie met bewonderenswaardige gelijkmoedigheid en collegialiteit verdragen.
Bovendien had ik het voorrecht in Meulenhoff een betrokken uitgever te vinden.
Ik vond iedereen met wie ik daar in de loop der tijd te maken kreeg, erg aardig en
efficiënt. Maarten Asscher stimuleerde het project vrijwel vanaf het begin en voorzag
het manuscript van commentaar. De samenwerking met Tilly Hermans heb ik niet
in de laatste plaats door haar enthousiasme en geduld als zeer plezierig ervaren. Ook
San-
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dra Heerma van Voss ben ik dankbaar voor haar inzet.
De dienstverlening van F.J. Hoogewoud van Bibliotheca Rosenthaliana en van de
medewerkers van het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie was
buitengewoon. Vrijwel alle collega's van het RIOD boden mij op enig moment in de
afgelopen jaren de helpende hand. René Kok hielp bij de selectie van de foto's en
het speuren naar bepaalde archiefstukken, René Kruis bij het samenstellen van de
bronnen- en literatuurlijst, Johannes Houwink ten Cate liet mij profiteren van zijn
kennis van zaken op het gebied van de Joodse Raad en Dick van Galen Last las een
eerdere versie in haar geheel. Ook Herman Cohen, Evelien Gans en Frank van Vree
waren op verschillende manieren behulpzaam.
Voor publicatie heb ik het manuscript besproken met L. de Jong, die enkele
kritische kanttekeningen plaatste, en M.C. Brands, die de biografische schets van
Presser van commentaar voorzag. Ik dank hen beiden. In de laatste fase las Ido de
Haan het gehele manuscript; voor zijn grondige aanpak en opbouwende kritiek ben
ik hem dankbaar. Ten slotte waren Salomons betrokkenheid-op-afstand en
onverwoestbaar vertrouwen in de onderneming onmisbaar.
Amsterdam, januari 1998
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1. Inleiding
Het startschot voor het verzamelen van documentatie over het nationaal-socialisme
viel in 1933. In hetzelfde jaar waarin Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam
werd in Amsterdam het Jewish Central Information Office opgericht. Initiatiefnemer
was de Duitse arabist Alfred Wiener (1885-1964), die voordat hij uitweek naar
Nederland secretaris-generaal was van de Zentralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens. Hij benaderde David Cohen (1882-1967), hoogleraar oude
geschiedenis en voorzitter van het Comité voor Joodse Vluchtelingen, met het voorstel
een informatiebureau in het leven te roepen. Wiener werd de directeur en Cohen
voorzitter van deze organisatie. Op 1 februari 1934 begon het kantoor formeel zijn
werkzaamheden in de Sarphatistraat, waar de medewerkers hun intrek namen in een
hotelkamer. Hiermee was Amsterdam de geboorteplaats van het eerste instituut in
Europa dat zich ten doel stelde documentatie te verzamelen over de vervolging van
de joden in Wieners vaderland om gedocumenteerd tegen het fascisme te kunnen
waarschuwen. De werkzaamheden werden gefinancierd door het Comité voor Joodse
Vluchtelingen.1
In verband met de toenemende oorlogsdreiging werd het kantoor, dat inmiddels
zeventien medewerkers telde, in 1939 overgebracht naar Londen. Het werd officieel
heropend op 1 september 1939, de dag van de Duitse inval in Polen die het begin
van de Tweede Wereldoorlog inluidde. De afdeling die zich ging bezighouden met
nationaal-socialisme en fascisme werd genoemd naar de eerste directeur en
medeoprichter: de Wiener Library. Dankzij contacten met Amerikaanse joodse
organisaties wist Wiener zich ook in de oorlogsjaren te verzekeren van een constante
toevloed van materiaal, en voorzag hij de Engelse regering van waardevolle informatie
over de activiteiten van de nazi's. Het initiatief van Wiener was een voorbode van
de doorbraak van de contemporaine geschiedbeoefening als volwaardig genre, die
na de Tweede Wereldoorlog zijn beslag zou krijgen.2 Politiek en moreel engagement
zou daarin naast wetenschappelijke analyse een belangrijke, zij het niet onomstreden,
rol blijven spelen.
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Alfred Wiener met vrienden en collega's van de Wiener Library. Van links naar rechts: Susanne en
Werner Rosenstock, Ilse Wolff, Alfred Wiener, Eva en Hans Reichmann.

Na de oorlog breidde de bibliotheek haar werkterrein uit tot de gehele hedendaagse
geschiedenis, met een accent op zaken als totalitaire bewegingen, racisme en
vluchtelingen. De Wiener Library groeide uit tot de grootste verzameling ter wereld
van boeken, tijdschriften, kranten en documenten over het nationaal-socialisme en
het fascisme. De historicus Walter Laqueur volgde Wiener in 1964 op als directeur
van wat nog steeds een particuliere bibliotheek was. In 1974 kwam een overeenkomst
tot stand met de Universiteit van Tel Aviv, die de bibliotheek voorlopig uit de rode
cijfers hield. Toen in 1980 nog geen geldschieter was gevonden, verhuisde een
belangrijk deel van de collectie naar Tel Aviv.3 In Londen bleef een substantieel
gedeelte achter als onderdeel van het Institute of Contemporary History, met het
gevolg dat twee bibliotheken nu dezelfde naam dragen. Opvallend in de
ontstaansgeschiedenis van de Wiener Library is de vrijwel geruisloze en kennelijk
vanzelfsprekende integratie van de vervolging en vernietiging van de joden in een
ruimer kader.
Het Yidisher Visenshaftlikher Institut (YIVO), dat in 1925 in Vilna zijn
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werkzaamheden was begonnen, werd, eveneens in 1939, verplaatst naar New York.
Dit instituut kwam voort uit het Oost-Europese jodendom, dat in de decennia voor
de oorlog een ware joodse renaissance beleefde. Anders dan in West-Europa leidde
het proces van secularisatie en modernisering onder de Oost-Europese joden tot een
sterke opleving van joods-nationale gevoelens. Simon Dubnov, de geestelijk vader
van het YIVO, had kort voor de eeuwwisseling een volksbeweging ontketend voor
de documentatie van de joodse geschiedenis in Rusland en Polen. Deze explosie van
historische activiteiten viel samen met het ontstaan van seculiere nationale en
socialistische bewegingen onder de joden in dit gebied. De betrokkenen beperkten
zich veelal tot het vastleggen van de chronologie van gebeurtenissen en
ontwikkelingen. Daarnaastwijdde een kleine groep Poolse joden zich aan
wetenschappelijke geschiedschrijving. Een van hen was Philip Friedman (1901-1960),
die zich vooral bezighield met de moderne geschiedenis van de joden in Polen. Met
de vernietiging van zes miljoen Europese joden door de nationaal-socialisten werd
ook dit onderdeel van de Oost-Europese joodse cultuur praktisch weggevaagd. Talrijke
projecten en plannen zouden nooit worden gerealiseerd.4
Na afloop van de oorlog probeerden overlevenden de draad weer op te pakken.
Maar ook tijdens de oorlog hadden vooral in Oost-Europa enkele clandestiene
organisaties de vervolging en wreedheden voor het nageslacht vastgelegd. De twee
bekendste voorbeelden komen beide uit het getto van Warschau: de groep Oneg
Shabbat onder leiding van Emmanuel Ringelblum5 en de dagboeken van Noah
Levinson. The Wall (1950), geschreven door John Hersey en gebaseerd op Levinsons
dagboekaantekeningen, werd door velen gelezen. Toen de oorlog was beëindigd,
ontstond in de voormalige door nazi-Duitsland beheerste en bezette gebieden een
netwerk van joodse historische comités die zich ten doel stelden documentatie te
verzamelen over de lotgevallen van de joden in het nazi-tijdperk. De verzamelde
gegevens waren aanvankelijk vooral bestemd voor de vervolging en berechting van
oorlogsmisdadigers. De coördinatie van deze comités was in handen van het Centrale
Historische Comité in München dat in 1945 was opgericht door het Centrale Comité
van Bevrijde Joden.6
Friedman, die de oorlogsjaren had weten te overleven in zijn geboortestad Lwów,
was vanaf de oprichting betrokken bij deze comités. Hij werd het hoofd van het
Centraal Joods Historisch Comité in Polen, aanvankelijk gevestigd in Lublin en
vervolgens in Lodz, dat belast werd
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met het verzamelen van gegevens over oorlogsmisdaden door de nazi's. In 1947
verhuisde het comité van Lodz naar Warschau, waar het zijn activiteiten voortzette
onder de naam Joods Historisch Instituut in Polen.7
Na te zijn opgetreden als getuige bij de processen in Neurenberg wijdde Friedman
zich twee jaar aan onderwijs aan ‘Displaced Persons’ die in kampen in Duitsland
waren ondergebracht. En passant wist hij ook nog tijd te vinden om het Centre de
Documentation Juive Contemporaine (CDJC), dat in 1943 in Grenoble clandestien
was opgericht door Isaac Schneersohn en na de oorlog naar Parijs werd overgebracht,
te helpen bij de opbouw van zijn collectie.
Friedman, die wel de vader van de joodse ‘holocaust-literatuur’ wordt genoemd,
sprak in een van zijn artikelen over de activiteiten van de historische comités van
een ‘outburst of emotionalism that has had no precedent in our literature’. Gedurende
de eerste jaren na de oorlog waren de amateur-historici volgens hem niet in staat hun
gevoelens te beheersen en hun herinneringen aan de verschrikkingen te onderdrukken.
De sterk emotioneel geladen geschriften van de overlevenden-historici streken
Friedman kennelijk tegen de professionele haren in. Het vastleggen van de ramp die
het joodse volle in Europa had getroffen in het tijdvak 1933-1945, moest naar zijn
mening zo afstandelijk en feitelijk mogelijk geschieden.8
Als gevolg van de uittocht van de joden uit de DP-kampen werden de meeste joodse
historische comités ontbonden. De belangrijkste bestemmingen voor deze joden
waren de Verenigde Staten en Palestina/Israël. Met de opname van de immigranten
werden de Verenigde Staten en Israël de belangrijkste centra voor de bestudering
van wat in Israël de Shoah en in de Verenigde Staten de Holocaust zou gaan heten.
Friedman en Isaiah Trunk behoorden tot degenen die zich evenals de stroom joodse
emigranten van rond de eeuwwisseling aan de overzijde van de Atlantische Oceaan
vestigden. Friedman vond professioneel onderdak bij Columbia University, maar
bleef een eenling in de academische wereld. Hij ondervond aanvankelijk, ook van
de belangrijkste joodse organisaties, weinig steun voor zijn onderzoek naar de
Holocaust. De oprichting van Yad Vashem in Jeruzalem (1953) en van de Conference
on Jewish Material Claims against Germany zouden uitkomst bieden. Trunk
(1905-1981) maakte in de jaren dertig deel uit van de groep historici rondom het
YIVO. Na de oorlog werd hij direct actief in het Centraal Joods Historisch Comité in
Polen. In 1953 vertrok hij naar de Ver-
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enigde Staten, in de voetsporen van het YIVO, dat al in 1939 naar New York was
verplaatst. Hij werd een van de bekendste historici van het instituut.9
In Israël werd een snelle ontplooiing van het onderzoek naar de recente geschiedenis
bemoeilijkt door het conflict met de Arabische wereld en de opvang van de
massa-immigratie. Pas in 1953 kreeg Yad Vashem, dat in embryonale vorm in 1942
was opgericht, officiële status. De Knesset, het Israëlische parlement, droeg Yad
Vashem een tweeledige taak op: documentatie van de vernietiging van de joden en
hun verzet daartegen en tegelijkertijd de herdenking van de ‘martelaren’ en ‘helden’
van de vernietiging.10
Dat deze tweeledige opdracht vanuit zuiver geschiedwetenschappelijk oogpunt
problematisch was, realiseerden sommigen zich al voor deze formeel werd verleend.
I.L. Seeligmann (1907-1982), die vanaf 1946 conservator was van de Bibliotheca
Rosenthaliana en in januari 1950 naar Israël emigreerde, nam kort na zijn vertrek,
in september 1950, als Israëlische afgevaardigde deel aan de conferentie World War
II in the West, die onder auspiciën van het Nederlandse Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie in Amsterdam werd gehouden. Enigszins verontschuldigend
beklemtoonde hij dat in de Israëlische historiografie nationale sentimenten een grote
rol speelden en hij vroeg de conferentiegangers om begrip hiervoor.11
De staf van Yad Vashem bestond de eerste jaren uitsluitend uit overlevenden, die
de vervolging aan den lijve hadden ondervonden en in meerderheid amateur-historici
waren. Alle medewerkers waren geworteld in de Oost-Europese joodse
historiografische traditie.12 Yad Vashem richtte zich aanvankelijk vooral op het
verzamelen en uitgeven van bronnen voor de geschiedschrijving van de vervolging
en vernietiging van de joden. Daarnaast werd vrijwel vanaf het begin onder de titel
‘Metropolises of Israel’ gewerkt aan een serie uitgaven over de grote joodse centra
in Centraal- en Oost-Europa, die door de nazi's van de aardbodem waren
weggevaagd.13 In 1960 zou Yad Vashem besluiten over alle joodse gemeenten in het
gedurende de Tweede Wereldoorlog door Duitsland beheerste gebied encyclopedieën
uit te brengen. De serie kreeg de titel Pinkas Hakehilloth, notulenboeken van de
grotendeels verdwenen joodse gemeenschappen. De besturen van de joodse gemeenten
hadden sinds jaar en dag dergelijke boeken bijgehouden. In 1985 verscheen in
Jeruzalem het deel over Nederland. De Nederlandse editie van Pinkas werd in 1992
gepubliceerd.14
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Op het Europese continent bleven drie onderzoeksinstituten bestaan die in joodse
kring waren opgericht met het oog op de documentatie en geschiedschrijving van de
jodenvervolging: de Wiener Library in Londen, het CDJC in Parijs en in Warschau
het Historisch Instituut, dat een directe voortzetting was van de joodse historische
comités.
Initiatieven tot wereldwijde coördinatie en samenwerking, waarin Friedman in de
periode 1945-1950 een belangrijke rol speelde, liepen op niets uit. Het enige tastbare
resultaat van verschillende internationale conferenties, achtereenvolgens in Jeruzalem
(1947), Parijs (1947), New York (1949) en Amsterdam (1950), was een bibliografisch
samenwerkingsproject tussen het YIVO en Yad Vashem, waaraan Friedman tot zijn
overlijden in 1960 leiding gaf.
In Nederland, België en Frankrijk waren geen vergelijkbare comités van de grond
gekomen. De historische comités elders in Europa waren veelal in de DP-kampen
ontstaan, waar grote concentraties van overlevende en ontheemde joden waren
ondergebracht. Zij wilden of konden niet terugkeren naar hun vroegere woonplaatsen
en in afwachting van emigratie probeerden zij opnieuw een begin van een
gemeenschappelijk bestaan op te bouwen. Op Nederlands, Belgisch en Frans
grondgebied waren geen DP-kampen gevestigd. De joden die na de bevrijding in
Nederland weer opdoken of terugkeerden uit het oosten waren gepreoccupeerd met
de wederopbouw van hun bestaan. Anders dan de meerderheid van hun Oost-Europese
lotgenoten zagen zij emigratie niet als de enige uitweg. Maar ook het ontbreken van
een geprononceerd joodsnationale oriëntatie speelde ongetwijfeld een rol. Hoewel
onder de joden in Nederland voor de oorlog sprake was geweest van een toenemend
joods bewustzijn, was het zionisme een beweging met slechts een beperkte aanhang
gebleven.15
Wel waren er in Nederland individuele joden die vrijwel onmiddellijk naar de pen
grepen. Hun werk is doortrokken van de woede en verbijstering over deportatie en
moord. H. Wielek, pseudoniem van Willy Kweksilber, voltooide het werk van twee
journalisten die tijdens de Duitse bezetting waren begonnen aan een eerste
gedocumenteerde geschiedenis van de jodenvervolging. Beiden werden door de nazi's
gedeporteerd en om het leven gebracht (De oorlog die Hitler won [1947]). De
socialistisch-zionistische voorman, S. de Wolff, die door uitwisseling vanuit
Bergen-Belsen Palestina had weten te bereiken, schreef daar Geschiedenis der Joden
in Nederland. Laatste bedrijf (1945). Tenslotte publi-
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ceerde de industrieel S. van den Bergh Deportaties. Westerbork Theresienstadt
Auschwitz Gleiwitz (z.j.).
Daarnaast werd kort na de bevrijding het initiatief genomen tot uitgave van het
verzamelwerk Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. De redactie
benaderde Abel Herzberg, die voor de oorlog van 1934 tot 1939 voorzitter van de
Nederlandse Zionistenbond (NZB) was geweest, met het verzoek een bijdrage te
leveren over de jodenvervolging. Herzberg behoorde tot de Nederlandse joden die
in de zomer van 1945 terugkeerden uit Bergen-Belsen. Zijn Kroniek der
Jodenvervolging 1940-1945, die in 1950 verscheen in het derde deel van
Onderdrukking en Verzet, behoort internationaal gezien tot de vroegste literatuur
over de vervolging en vernietiging van de joden.
In datzelfde jaar kreeg de historicus Jacques Presser van het Directorium van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie de opdracht een monografie te schrijven
over de jodenvervolging in Nederland. Presser had de Duitse bezetting overleefd in
de onderduik, maar zijn vrouw was, toen zij zich buitenshuis waagde, opgepakt en
naar Sobibor verdwenen. De opdracht aan Presser zou vijftien jaar later uitmonden
in de tweedelige studie Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse
Jodendom 1940-1945. In 1955 vroeg de toenmalige minister van Onderwijs en
Wetenschappen, J.M.L.Th. Cals, de historicus en directeur van het RIOD, Loe de
Jong, de Nederlandse oorlogsgeschiedenis te schrijven. De jong had in mei 1940 met
zijn vrouw weten te ontkomen naar Engeland, waar hij afgesneden van zijn familie
in bezet gebied gedurende de oorlogsjaren werkzaam was geweest voor Radio Oranje,
het radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap. Verspreid over
dertien delen van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog die
tussen 1969 en 1988 verschenen, vormen de passages over de jodenvervolging
tezamen in feite een monografie over dit onderwerp.
Daarmee neemt Nederland in internationaal perspectief een bijzondere plaats in.
De oprichting van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in 1945 en de
opdrachten aan Herzberg, Presser en De Jong hebben ertoe geleid dat in een relatief
vroeg stadium de meest voor de hand liggende vragen en benaderingen aan de orde
werden gesteld.
In België werd een direct naoorlogs initiatief tot oprichting van een vergelijkbaar
instituut niet gerealiseerd. Pas door de klimaatsverandering in de jaren zestig en de
opleving van de belangstelling voor de oorlog, zou in 1968 het Navorsings- en
Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog worden opgericht.16
Het onderzoek naar
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de lotgevallen van de joden staat in België nog in de kinderschoenen. De eerste
serieuze studie werd pas in de jaren tachtig gepubliceerd door Maxime Steinberg,
leraar geschiedenis in Brussel en zelf als kind aan de greep van de nazi's ontkomen.
Tussen 1983 en 1986 publiceerde hij zijn driedelige L'étoile et le fusil.
In Frankrijk werd in 1951 het Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale
in het leven geroepen. Dit werd in 1978 omgevormd tot het Institut d'Histoire du
Temps Présent.17 Maar vanuit het CDJC werden in Frankrijk al kort na de oorlog de
eerste werken over de jodenvervolging binnen de Franse grenzen gepubliceerd,
waaronder veel bronnenuitgaven.18 De publicaties van de pioniers bleven in Frankrijk
buiten de leringen rondom het CDJC echter vrijwel onopgemerkt. Eerst in het begin
van de jaren tachtig slaagde het duo Robert Paxton en Michael Marrus, respectievelijk
Amerikaans en Canadees historicus, er in de aandacht van het publiek te trekken
voor het lot van de joden in Frankrijk met hun Vichy et les Juifs (1981). Afgezien
van de pioniers van het CDJC, weigerden Franse historici decennialang joden te
beschouwen als een groep met een eigen geschiedenis, aangezien dit zou neerkomen
op het isoleren van de joden uit de Franse natie. Overigens wilde ook de overgrote
meerderheid van de joden in Frankrijk, het land van de emancipatie, niets liever dan
wederom als Franse staatsburgers met het joodse geloof te worden beschouwd. Een
andere verklaring kan zijn dat de Franse academische geschiedbeoefening na de
oorlog werd gedomineerd door de Annales-school. Deze was vooral geïnteresseerd
in processen en trends op de lange termijn, de longue durée, en niet zozeer op de
‘evenementiële’ politieke geschiedenis.19 Volgens de Australische historicus R.J.B.
Bosworth kunnen oorzaak en gevolg echter ook worden omgekeerd. Wellicht is het
gebrek aan belangstelling van Franse intellectuelen ook te beschouwen als een
symptoom van de verdringing van het Franse oorlogsverleden.20
Terwijl het onderzoek naar de jodenvervolging elders in West-Europa en de
Verenigde Staten een kwestie van particulier joods initiatief bleef, beschouwde het
Nederlandse Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, een staatsinstelling, het
onderzoek naar de lotgevallen van de joden tijdens de Duitse bezetting van meet af
aan als een onderdeel van zijn taak. Deze uitzonderlijke situatie was in belangrijke
mate te danken aan de inzet van de chef, later directeur, van het instituut, Loe de
Jong. In Nederland kwam geen joods historisch comité tot stand, maar traden joden
in dienst van het Amsterdamse instituut. Behalve Loe de Jong
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behoorden Ben Sijes (1908-1981) en Dolf Cohen (1913) tot de medewerkers van het
eerste uur.
Tot in de jaren zestig waren de overzichtsstudies naar de massamoord op de Europese
joden op de vingers van één hand te tellen. De auteurs waren bijna allen van origine
geen historici. In het Verenigd Koninkrijk schreef de schilder en schrijver Gerald R.
Reitlinger (1900-1978), puttend uit de collectie van de Wiener Library, een studie
die in 1953 verscheen onder de titel The Final Solution. The Attempt to Exterminate
the Jews of Europe 1939-1945. Twee jaar eerder was in Parijs Bréviaire de la haine
verschenen van Léon Poliakov (1910-1997), die verbonden was aan het CDJC. Poliakov
was jurist, maar hield zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog bezig met
de geschiedschrijving van het antisemitisme en de jodenvervolging. De verschijning
van de boeken van Poliakov en Reitlinger onderstreepte het belang van de in Parijs
en Londen gevestigde onderzoeksinstituten. Beide auteurs hadden overigens eveneens
dankbaar gebruikgemaakt van de collectie en expertise van het RIOD.
Des te opmerkelijker is daarom de omvangrijke studie The Destruction of the
European Jews (1961), die de politicoloog Raul Hilberg (1926) in de Verenigde
Staten zonder noemenswaardige institutionele inbedding of ondersteuning publiceerde.
Als joodse vluchteling kwam Hilberg echter in aanmerking voor een stipendium van
een joodse organisatie, die met Duitse Wiedergutmachungsgelden projecten in het
kader van de joodse culturele wederopbouw ondersteunde.21 Op advies van zijn
promotor Friedman stuurde hij - in 1958 - zijn manuscript naar Yad Vashem in
Jeruzalem. Deze instelling stond destijds onder leiding van Jozeph Michman, van
huis uit classicus, die in 1957 Nederland had verlaten om zich permanent in Israël
te vestigen. Hij weigerde het manuscript uit te geven. In de eerste plaats vond hij een
onoverkomelijk bezwaar dat Hilbergs studie vooral op Duitse bronnen was gebaseerd.
Bovendien kon de staf van Yad Vashem zich niet vinden in zijn analyse van het
vraagstuk van de reacties van joden op de nazi-vervolging. Hilberg reageerde geschokt
op de afwijzing van zijn manuscript in Jeruzalem. In zijn memoires The Politics of
Memory. The Journey of a Holocaust Historian (1996) benadrukt hij dat hij zijn boek
vooral voor joden had geschreven.22
De motivering van Michman weerspiegelt de opvattingen die Friedman omstreeks
dezelfde tijd ventileerde over het gewenste perspectief bij de bestudering van de
nationaal-socialistische moord op de joden.
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In een lezing die hij in 1957 in Jeruzalem hield, pleitte hij voor een ‘judeocentrische’
- in tegenstelling tot ‘nazicentrische’ - geschiedschrijving van deze traumatische
episode uit de joodse geschiedenis. Joden dienen in de historiografie niet alleen als
slachtoffers te figureren van de vervolging door de nazi's, maar ook en vooral als
dragers van een gemeenschappelijk bestaan. De geschiedschrijving die inmiddels
beschikbaar was voldeed niet aan dit uitgangspunt en werd door Friedman in twee
categorieën ingedeeld. Aan de ene kant hadden historici volgens hem hun toevlucht
genomen tot de zogeheten Leidensgeschichte, waarin joden als slachtoffers van de
wreedheden van de nazi's worden beschouwd. Sedert de emancipatie van de Europese
joden werd deze benadering in de joodse historiografie als achterhaald beschouwd.
Daartegenover stonden publicaties waarin juist het verzet van joden centraal stond.
De auteurs van deze laatste categorie waren meestal actief geweest in de strijd tegen
de nationaal-socialisten of zij waren lid van joodse jongerenorganisaties. De
‘verzetsschool’ viel uiteen in een nationalistische en een communistische stroming.
De zionisten, orthodoxe joden en bundisten (aanhangers van de socialistische
Allgemeiner Jiddischer Arbeiter Bund) beklemtoonden de eenheid en samenwerking
van het joodse volk en joodse organisaties in de strijd tegen de nazi's, terwijl de
communisten juist de tegenstellingen centraal stelden. In de visie van de laatsten
hadden de bourgeoisie en de Joodse Raden het gewone volk verraden.23
In Israël werd deze paradigmatische tweedeling tot een twee-eenheid gesmeed in
het begrippenpaar ‘catastrophe’ en ‘resistance’. Een messiaans geïnspireerde variatie
op dit tweepolig interpretatiekader is het paar ‘catastrophe’ en ‘redemption’
(verlossing), waarbij het laatste begrip verwijst naar de oprichting van de staat Israël.
Volgens deze interpretatie wordt het herstel van de nationale soevereiniteit van het
joodse volk beschouwd als het gevolg van een goddelijk ingrijpen en als een
bevestiging van de bijzondere relatie van het joodse volk met God. De studie van
Hilberg paste niet binnen een van beide kaders en werd derhalve niet in het Hebreeuws
vertaald. Hannah Arendts omstreden Eichmann in Jerusalem (1963) was in Israël
eenzelfde lot beschoren.
De Israëlische journalist Tom Segev stelde onlangs in zijn veelbesproken studie
The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust (1993) dat de meeste serieuze
historiografie van de vervolging en vernietiging van de joden weliswaar door joden,
maar niet door Israëli's werd geschre-

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

21
ven. Dit gegeven bracht Amos Elon, een collega van Segev, tot de observatie dat het
meer dan een generatie duurde eer in Israël historici op het toneel verschenen die in
staat waren om de geschiedenis van de moord op de joden los te maken van hun
eigen biografieën.24 Hoewel Elon deze opmerking niet nader uitwerkt, lijkt zij te
impliceren dat joodse auteurs buiten Israël hiertoe wél in staat waren.
In deze studie staat tegen een internationale achtergrond de geschiedschrijving van
de jodenvervolging centraal van de drie Nederlandse auteurs Abel Herzberg, Loe de
Jong en Jacques Presser. Evenals hun hierboven genoemde buitenlandse collega's
waren zij joden, wier leven door de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog
ingrijpend werd beinvloed. Zij behoorden tot de vervolgden en leden als zodanig
buitengewoon gevoelige verliezen in hun persoonlijk leven. Herzberg, De Jong en
Presser zijn in Nederland veruit de bekendste geschiedschrijvers van de
jodenvervolging en worden vrijwel unaniem beschouwd als de drie belangrijkste
auteurs over dit hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis. Het is in de eerste plaats
aan hun inzet te danken dat de lotgevallen van de joden in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog relatief vroeg werden geboekstaafd.
Uitgangspunt van deze studie is dat er een verband bestaat tussen de ervaringen
tijdens de oorlogsjaren van deze historici en hun geschiedverhaal. Deze relatie is niet
gemakkelijk te analyseren of te onderzoeken, laat staan met zekerheid vast te stellen.
Subjectieve elementen en waardeoordelen zijn in de geschiedschrijving nu eenmaal
meestal niet als zodanig gemarkeerd. Ook in het geschiedkundig werk van De Jong
en Presser is dit niet het geval. Zij maken de lezer geen deelgenoot van de dialoog
die zich tijdens het schrijven moet hebben afgespeeld. Van het drietal is Herzberg
degene die op verschillende plaatsen in zijn verhaal openlijk wikt en weegt alvorens
zijn oordeel uit te spreken.
Wel hebben zij allen eigen ervaringen verwerkt in hun geschiedverhaal, hetgeen
in internationaal perspectief uitzonderlijk is. De meeste historici van de
jodenvervolging - dit geldt ook voor de ‘tweede generatie’ - brachten hun persoonlijke
geschiedenis en/of die van hun familie tijdens de oorlogsjaren onder in het voorwoord
of wijdden er een autobiografisch werk aan. Door het voorwoord te gebruiken voor
een mededeling over hun persoonlijke relatie tot hun onderwerp, wekkeen zij de
indruk dat het eigenlijke geschiedverhaal is gevrijwaard van de invloed van de eigen
geschiedenis. Op het eerste gezicht wijken Herzberg, Pres-
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ser en De Jong in dit opzicht af van hun buitenlandse collega's en tijdgenoten. Door
de eigen ervaringen te integreren in het geschiedverhaal herinneren zij de lezer er
regelmatig aan dat de schrijver onderdeel uitmaakte van de door hem beschreven
gebeurtenissen. Maar bij nadere beschouwing suggereert ook dit procédé dat de
auteur in het verdere geschiedverhaal afwezig is. In beide gevallen ontslaat de
historicus zich dus van de moeilijke taak in de tekst zelf de relatie tussen de eigen
persoon en de gebeurtenissen die hij beschrijft tot onderwerp van analyse te maken.
De relatie tussen de historicus en het verleden, in dit geval de vervolging en
vernietiging van de joden, kan worden onderzocht in termen van ‘overdracht’. Dit
uit de psychoanalyse afkomstig begrip staat centraal in de essaybundel van de
Amerikaanse ideeënhistoricus Dominick LaCapra. De overdrachtsrelatie blijft in het
algemeen onbewust en derhalve onuitgesproken. LaCapra beklemtoont het belang
van zelfbewustzijn en zelfreflectie van de historicus en vindt dat de overdrachtsrelatie
in de vorm van een dialoog tussen de geschiedschrijver en zijn studie-object in de
geschiedschrijving moet worden geïntegreerd. De vorm van de overdracht, schrijft
LaCapra, varieert met de subjectpositie van de historicus. Een (familielid van een)
overlevende reageert immers anders op dit buitengewoon traumatische verleden dan
een (familielid van een) dader.25 De subjectpositie van de historicus in relatie tot de
jodenvervolging moet worden aangevuld, ja zelfs betwist door andere rollen, zoals
die van kritische lezer en intellectueel. In hoeverre de subjectpositie de
geschiedschrijving beïnvloedt is afhankelijk van de wijze waarop de overige
samenstellende delen van de identiteit warden ingezet. Alleen wanneer de
geschiedschrijver letterlijk bezeten is van het verleden, wordt de subjectpositie een
volledige identiteit.26
In deze studie wil ik een poging wagen de relatie tussen de eigen ervaringen van
de drie Nederlandse historici en hun geschiedverhaal nader te onderzoeken, anders
gezegd de door LaCapra bedoelde dialoog achteraf zoveel mogelijk te reconstrueren.
Voor de wijze waarop de eigen ervaringen doorwerken in de keuzes van de
geschiedschrijver zijn levensbeschouwelijke factoren, in dit geval de visie op het
jodendom en de joodse geschiedenis, cruciaal. Daarom volgen hierna allereerst drie
biografische schetsen waarin wat de levensgeschiedenissen betreft de nadruk zal
liggen op de joodse achtergrond en joodse identificatie van de drie historici, hun
lotgevallen in het tijdvak 1933-1945, hun positie en participatie in de joodse
gemeenschap voor, tijdens en na de oorlog.
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Aangezien de professionele identiteit een belangrijke factor is in de constructie van
het geschiedverhaal, krijgen de opleiding en vorming van de historici in deze schetsen
de nodige aandacht. Voorts komen de institutionele achtergronden van hun
geschiedkundig werk aan de orde. Bovendien zal hun naoorlogse publieke optreden
worden behandeld, voorzover dit verband houdt met hun werk over de
jodenvervolging.
Na deze biografische schetsen volgen twee hoofdstukken waarin enkele kernthema's
uit de geschiedschrijving van de vervolging en vernietiging van de joden aan de orde
komen tegen de achtergrond van de spanning tussen de eigen ervaringen van de
historici en hun professionele keuzes. In hoofdstuk 3 wordt hun behandeling van de
samenstelling en positie van het vooroorlogs Nederlands jodendom in relatie tot de
reactie op de jodenvervolging besproken, zowel in de jaren voor de oorlog als tijdens
de bezetting. Vanzelfsprekend komt hierbij de behandeling van de aard en rol van
het antisemitisme aan de orde en, in het verlengde hiervan, de rol van het zionisme
onder de Nederlandse joden. Door de beschikbaarheid van tal van zeer diverse bronnen
uit verschillende perioden27 is het mogelijk na te gaan of en in welke mate de visie
van de drie historici op het joodse leven in de diaspora door de moord op de joden
en door de stichting van de staat Israël is veranderd.
Het optreden van de Joodse Raden in de door de Duitsers bezette en beheerste
landen is vanaf de vroege jaren zestig vrijwel onafgebroken onderwerp van
internationaal debat geweest. Het Eichmann-proces, dat in 1961 in Jeruzalem werd
gehouden, en met name Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem (1963) gaven het
startschot voor een geladen discussie over collaboratie en passiviteit. Hilbergs studie,
die enkele jaren tevoren in Jeruzalem zo afwijzend was beoordeeld, kreeg in deze
polemiek een centrale plaats. Voorts voorzag The informed heart (1960) van de
psychoanalyticus Bruno Bettelheim over de psychische effecten van de vervolging
op het individu, de deelnemers aan het debat van munitie.
Het debat, dat in belangrijke mate een interne joodse aangelegenheid was en vooral
in Jeruzalem en New York werd gevoerd, vond ook zijn weerklank in Nederland.
Twee Nederlandse auteurs waren Arendt voor geweest. Onder de buitenlandse
correspondenten die het proces in Jeruzalem bijwoonden, bevonden zich Harry
Mulisch en Abel Herzberg. Mulisch schreef daarna De zaak 40/61 (1962) en Herzberg
Eichmann in Jeruzalem (1962). Maar het was vooral de publicatie van Pressers
Ondergang (1965) die de internationale discussie naar Nederland bracht.
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Hoofdstuk 4 is in zijn geheel gewijd aan de behandeling en beoordeling van het
optreden van de Joodse Raad door het Nederlandse drietal, tegen de achtergrond van
het internationale debat. De centrale plaats van dit thema in de historiografie van de
jodenvervolging rechtvaardigt dit.
In het volgende hoofdstuk staan enkele theoretische aspecten centraal. Nog afgezien
van de geringere psychologische afstand tot het verleden, die inherent is aan de
contemporaine geschiedbeoefening, plaatst de vervolging en vernietiging van de
joden de historicus in verschillende opzichten voor uitzonderlijke problemen. Het
betreft hier een buitengewoon complex internationaal historisch verschijnsel dat
velen - en niet alleen historici - aanvoelen als een intellectueel, moreel en emotioneel
overweldigend onderwerp. Menig onderzoeker heeft na vele jaren, soms vrijwel het
gehele arbeidzame leven, aan de bestudering ervan te hebben gewijd, de wezenlijke
onbegrijpelijkheid van de massamoord op de joden onderstreept.28 Harry Mulisch
formuleerde dit probleem in 1967 kernachtig door de nazi's ‘marsbewoners’ te
noemen. ‘De wereld van de nazi's,’ stelde hij, ‘kan niet in enige ontwikkeling ingepast
worden, want zij is volstrekt zinloos.’29 Derhalve dringt de vraag zich op of de
Nederlandse historici zich hebben gewaagd aan een poging tot verklaring van de
massamoord op de joden als historisch verschijnsel. Of hebben zij zich wellicht
beperkt tot een reconstructie van de gebeurtenissen?
Maar ook in het laatste geval moet de historicus keuzes maken die grote gevolgen
hebben voor zijn geschiedverhaal. Een centraal thema in dit hoofdstuk is het probleem
van het vinden van een evenwicht tussen de emoties die het onderwerp bij de
historicus oproept en de intellectuele afstand die noodzakelijk is om het onderzoek
te verrichten. Hoe heeft het Nederlandse drietal dit probleem gehanteerd en ‘opgelost’?
Hebben zij zich bij het vastleggen van de verpletterende gebeurtenissen bediend van
speciale technieken en stijlmiddelen? Welle genre kozen zij voor het vastleggen van
de vervolging en vernietiging van de joden? Deze theoretische vragen zullen in
hoofdstuk 5 aan de orde komen.
In het verlengde van bovenstaande aspecten ligt de vraag naar de legitimiteit van
morele oordelen in de geschiedschrijving van de jodenvervolging. Sinds de jaren
tachtig is onder historici de zogeheten historiserende benadering van het
nationaal-socialisme in zwang geraakt. Een wezenlijk bestanddeel van deze nieuwe
aanpak is het terugdringen van de morele dimensie in de geschiedschrijving. Onder
professionele historici heerst hierover vrijwel consensus, aangezien morele oordelen
inzicht in en verklaring van de gebeurtenissen in het verleden in de weg staan.
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Daarentegen beweert de Israëlische historicus Saul Friedländer dat het onmogelijk
is ten opzichte van dit historisch verschijnsel een moreel neutraal gezichtspunt in te
nemen. Wetenschappelijke distantie ten opzichte van het nazisme is volgens hem
‘een psychologische en epistemologische illusie’.30
Deze uitspraak van Friedländer kan worden geïnterpreteerd als een variatie op een
bekend thema, namelijk de problematische aspecten van eigentijdse
geschiedschrijving. De geschiedschrijving van de jodenvervolging stelt de discussie
over de plaats van waarden in de geschiedschrijving op scherp. In hoofdstuk 5 wordt
het werk van de drie Nederlandse historici over de jodenvervolging besproken in het
licht van deze discussie, die raakt aan de grondslagen van de contemporaine
geschiedbeoefening.
Hoofdstuk 6 staat in het teken van de receptie van het werk van Herzberg, Presser
en De Jong. Wie de reacties in de pers naslaat op respectievelijk Herzbergs Kroniek
der Jodenvervolging, Pressers Ondergang en vooral deel 8 van Het Koninkrijk der
Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog, kan niet anders dan onder de indruk
raken van de grote hoeveelheid beschouwingen die zijn gewijd aan het werk van de
drie geschiedschrijvers. Met name Ondergang maakte veel los en moet worden
beschouwd als een katalysator in het proces van bewustwording van de ramp die de
joden in Nederland had getroffen. Frida Vogels geeft in haar autobiografische De
harde kern inzicht in de rol die het onderwerp in discussies in haar hoofdzakelijk uit
intellectuelen bestaande vriendenkring speelde. Bij haar overheerst de schaamte na
lezing van onder andere Ondergang, maar zij geeft - in het eerste deel - eveneens
treffende voorbeelden van de curieuze mengeling van solidariteit, schuldgevoel en
nauwelijks verholen afkeer en stereotypering van joden.31 Zij ontwikkelde een obsessie
met literatuur over de jodenvervolging en beschouwde deze als een mentale
voorbereiding op een mogelijk toekomstige vergelijkbare situatie.32 De publieke
respons op Pressers studie zal dan ook relatief veel aandacht krijgen, temeer daar
deze een zelfstandige rol lijkt te hebben gespeeld in de maatschappelijke woelingen
van de jaren zestig.
Dit boek beoogt in de eerste plaats een analyse te bieden van de geschiedschrijving
van de jodenvervolging door Herzberg, Presser en De Jong. Wellicht weerspiegelt
een aantal uitzonderlijke kenmerken van hun werk de Sonderweg van de joodse
gemeenschap in Nederland. In 1923 introduceerde de bibliograaf en historicus
Sigmund Seeligmann
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(1873-1940) de term species hollandia judaica.33 Hiermee doelde hij op de hoge mate
van aanpassing van Nederlandse joden aan de niet-joodse omgeving. Misschien is
het gerechtvaardigd eveneens te spreken van een species hollandia judaica historica.
Indirect is deze studie ook te beschouwen als een theoretische bezinning op de praktijk
van de contemporaine geschiedschrijving.
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2. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong: biografische
schetsen
Abel Herzberg (1893-1989): ‘Voor het trekken van conclusies is het niet
genoeg, alleen de doden te tellen’
Abel Jacob Herzberg werd geboren op 17 september 1893 in Amsterdam in een
Russisch-joodse emigrantenfamilie. Zijn ouders behoorden tot de bijna drie miljoen
joden die in de periode tussen 1882 en 1914 Oost-Europa verlieten. De meesten
emigreerden naar de Verenigde Staten, maar de ouders van Herzberg, afkomstig uit
Litouwen, kwamen niet verder dan Nederland.
In de verhalen van zijn ouders over het leven in het Russische tsarenrijk stond hun
jood-zijn op de voorgrond.1 De turbulente ontwikkelingen in het land van herkomst
in het begin van deze eeuw werden in het emigrantengezin op de voet gevolgd.2
Vader Herzberg spande zich in voor zijn lotgenoten die op doorreis naar de Verenigde
Staten korte tijd in Nederland verbleven. Jaren achtereen bracht hij dagelijks een
aantal uren door in zijn kantoortje in het tehuis voor doortrekkenden aan de
Weesperstraat.3
Behalve koopman, eerst in geslepen, later in ruwe diamant4, was vader Herzberg
zionist. Het is niet bekend of hij lid was van de in 1899 opgerichte NZB, maar hij was
in elk geval in 1907 met zijn vrouw en hun zoon Abel aanwezig op het Achtste
Congres van de Zionistische Wereldorganisatie in Den Haag. In Brieven aan mijn
kleinzoon (1964) schreef Abel Herzberg over deze gebeurtenis: ‘Daar zag ik op de
Zwarte Weg voor het eerst van mijn leven een joodse vlag en ik wist dat wij niet
droomden. We moesten alleen veertig jaar wachten, veertig bittere jaren, en dat
wisten we niet.’5
Aangezien zijn ouders grote waarde hechtten aan integratie in de Nederlandse
samenleving, bezocht Herzberg een openbare lagere school. Toen hij aan de klas
werd voorgesteld zongen zijn aanstaande klasgenoten: ‘Een twee drie en de jood in
de pot. Fijngestampt en het deksel erop. En toen de jood op tafel kwam, zaten er
gebraden korstjes
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Abel Herzberg, ca. 1913 (foto J. Merkelbach).

an.’ Later - in 1976 - zou hij deze regels sterk relativerend beoordelen (‘Het was niet
zo kwaad bedoeld, het was alleen symptomatisch.’), maar het bijzondere welkom
doordrong hem destijds van zijn uitzonderingspositie.6
Op het Stedelijk Gymnasium, het huidige Barlaeus, werd zijn kennismaking met
het antisemitisme voortgezet. De vereniging van gymnasiasten accepteerde ‘geen
proleten, geen meisjes en geen Joden’.7
Zijn ouders gaven hem een godsdienstige opvoeding. Als kind dacht Abel Herzberg
elke ochtend dat de Messias zou komen,8 maar met de voorschriften nam hij het niet
zo nauw. Zo nam hij een omgekeerde boterham met ham: ‘de ham beneden, de
boterham boven. Dan kon God het niet zien.’9 Zijn grootouders van moederszijde
waren chassidische joden, wier leven, dat doortrokken was van joodse mystiek, hij
heeft beschreven in Brieven aan mijn kleinzoon. Van zijn grootvader erfde hij zijn
belangstelling voor godsdienst; deze was een diepreligieus man.10 Na het eindexamen
maakte hij een reis naar Rusland om zijn
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grootvader van vaders zijde te bezoeken. Daar maakte de jonge Herzberg kennis met
de beslotenheid en armoede van het joodse leven in Oost-Europa, en niet te vergeten
met het virulente antisemitisme waarmee de joden daar te kampen hadden.
Herzberg moet in het algemeen erg gevoelig zijn geweest voor het leed in de
wereld; naar eigen zeggen leed hij in zijn jonge jaren aan ‘Weltschmerz’.11 Zijn
religiositeit werd vanaf zijn adolescentie een overwegend rationele en abstracte
aangelegenheid. De Messias was niet gekomen, constateerde hij in een brief aan zijn
vriend Victor E. van Vriesland in 1915: ‘Mijn groote geloof is gestorven [...] Ja, onze
God is dood.’ Herzberg zou zich gedurende de rest van zijn leven met nadruk als
ongelovig beschouwen en presenteren. ‘Ik ben niet religieus in de gangbare betekenis
van dat woord. Ik geloof niet dat de Thora uit de hemel is gekomen.’ Maar wel had
hij onmiskenbaar zoiets als een religieus besef, dat hij een ethische of zedelijke
invulling gaf.12
In 1912 begon Herzberg een studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam.
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd hij onder de wapenen geroepen.
Met een beroep op zijn Russische nationaliteit had hij zich aan de dienstplicht kunnen
onttrekken, maar, gestimuleerd door zijn vader, gaf hij gehoor aan de oproep.13
Gedurende drieënhalf jaar was hij als milicien-kanonnier gelegerd in Purmerend.
Zijn geenszins schaarse vrije tijd benutte hij om te studeren.
De Balfourdeclaratie (1917) gaf een impuls aan het zionisme en een nieuwe golf
van pogroms na de wapenstilstand in Rusland onderstreepte de noodzaak van de
vestiging van een joodse staat. Herzberg, die al in 1912 lid was geworden van de
Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie (NZSO), werd zionistisch activist.
Hij bekleedde tal van bestuursfuncties binnen de zionistische beweging, was betrokken
bij de oprichting van de Joodse Jeugdfederatie (JJF) en redacteur van het blad van de
14
NZSO, Hatikwah. In de JJF werkte Herzberg nauw samen met David Cohen. De
laatste was voorzitter, terwijl Herzberg optrad als secretaris.15
In 1918 promoveerde hij in de rechtswetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam. Met een van zijn laatste stellingen bepleitte hij een joodse staat in
Palestina: ‘Een publiekrechtelijk gewaarborgde eigen woonplaats in Palestina voor
het Joodsche volk, is de eenig mogelijke oplossing van het Joodsche vraagstuk.’16
Na afronding van zijn studie vestigde hij zich als advocaat en procureur in Amsterdam.
In 1919 werd hij voorzitter van de afdeling Amsterdam van de NZB en twee jaar later
lid van de Bondsraad. In 1922 verruilde hij zijn Russische nationaliteit
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voor het Nederlanderschap en een jaar later trouwde hij met Thea Loeb, die hij in
de NZSO had leren kennen.
In 1930 - Herzberg was toen zevenendertig jaar - werd hij lid van het Hoofdbestuur
van de NZB en een jaar later redacteur van De Joodse Wachter, het blad van de NZB.
Van 1934 tot 1939 was hij voorzitter van de NZB, in welke functie hij zich ontpopte
als een briljant redenaar.17 Ter gelegenheid van Herzbergs zestigste verjaardag haalde
Isaak Kisch (1905-1980), Amsterdams jurist en tijdens de bezetting het enige lid van
de Joodse Raad dat al ver voor het begin van de deportaties was afgetreden, in De
Joodse Wachter herinneringen op aan Herzbergs redevoeringen: ‘[...] hij spreekt, en
hij spreekt, tot zelfs bij de laagste intelligentiequotiënten begrip doorbreekt, en ook
in de meest afgestompte zielen weer snaren gaan trillen’.18
Op 12 maart 1933 werd Wilhelm Spiegel, echtgenoot van Thea's zuster Emma,
door nazi's in Duitsland doodgeschoten. Spiegel was sociaaldemocraat, voorzitter
van de gemeenteraad in Kiel en trad op als advocaat van de communisten. Deze
moordaanslag maakte Herzberg ‘ontzettend pessimistisch over het leven van de
joden’. Hij raakte ervan overtuigd dat er ‘een ongeluk voor de joden’ zou komen.19
Het toneelstuk Vaderland (1934), dat Herzberg kort na de moord op zijn zwager
schreef, is zwanger van het naderend onheil. In het stuk wordt een professor in de
medicijnen aan een Duitse universiteit die zich heeft afgewend van het jodendom,
ernstig bedreigd door het om zich heen grijpend antisemitisme, maar hij weigert het
gevaar onder ogen te zien. Een zogeheten ‘Oostjood’, die vertrouwd is met vervolging,
doordringt de professor van de noodzaak te vluchten. Voor hij het land heeft kunnen
verlaten, wordt hij echter vermoord. Deze moord ontneemt de ‘Oostjood’ zijn laatste
illusies: hij vertrekt naar Palestina.20
De Duitse zionistische voorman Kurt Blumenfeld, die Herzberg via het bondswerk
had leren kennen en die zich in 1933 in Palestina vestigde, probeerde hem in 1938
- Herzberg was toen vijfenveertig jaar - over te halen eveneens de sprong te wagen:
‘Heb je geen zin, nu met je vrouw, hier naar toe te komen? Jullie zouden hier een
hele mooie ontvangst krijgen, misschien in enkele weken meer vriendschap en
vertrouwen ondervinden dan in vele jaren daar, waar men vandaan komt en waar
men een heel leven lang met de mensen te maken heeft gehad.’21
In het voorjaar van 1939 reisde Herzberg inderdaad naar Palestina voor een verblijf
van ruim een maand.22 Daarna moeten de Herzbergs op het
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punt hebben gestaan af te reizen, maar volgens Herzberg verhinderde geldgebrek
hun vertrek.23 In oktober 1939, kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
hield Herzberg ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de NZB een rede
onder de titel ‘De weg van de Jood’. Met het oog op de vrede die ‘over kortere of
langere tijd’ zou worden gesloten, vestigde hij de aandacht op de positie van het
joodse volk. Hij beklemtoonde de joodse eigenheid, door velen, joden en niet-joden,
ontkend en vergeten, en de noodsituatie van de joden in de diaspora. Assimilatie
beschouwde hij als ‘de poging om ten onder te gaan’ die gedoemd was te mislukken.24
Hij zag maar één oplossing voor het joodse vraagstuk: de nationale emancipatie te
midden van de volkeren door middel van de oprichting van de jodenstaat.25 Hij besloot
zijn redevoering hoopvol:
‘Er gloort iets. Er is nog een oriëntering mogelijk. Er is nog een levenskans,
vermoedelijk zelfs een grotere dan ooit in de laatste twintig jaar. Voor het
eerst gaan wij een oorlog in, niet alleen als passieve objecten van de
historie, maar ook met de zekerheid dat wij als subjecten een eigen
nationale rol te vervullen hebben. Er is nog Palestina en het joodse recht
daarop. Er is nog een joodse weg.’26
Kort voor of na de capitulatie moet Herzberg hebben geprobeerd met zijn gezin per
boot naar Engeland te ontkomen. De precieze toedracht van deze vluchtpoging is
onduidelijk, in elk geval vertrokken de Herzbergs niet.27 Herzberg begreep dat zich
‘een nieuwe tijd had aangediend’.28
In de eerste maanden van de Duitse bezetting schreef hij in verschillende uitgaven
van de NZB, waaronder De Joodse Wachter, een serie artikelen waarin hij de joodse
bevolkingsgroep confronteerde met zijn eigen geschiedenis en godsdienstige cultuur.
Puttend uit zijn grote kennis van de joodse geschiedenis bepleitte hij, zonder
rechtstreeks te verwijzen naar de actuele situatie, zijn vertrouwde thema: de noodzaak
een jood te zijn.
‘Een jood te willen zijn, en de noodzaak te gevoelen een jood te moeten
zijn, dat is het antwoord op de jodenhaat. Er zal geen ander antwoord
overblijven, willen wij leven en de volslagen menselijke ontwrichting
willen ontgaan. Als wij de laatste resten willen
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redden van waardigheid en eer, dan zullen wij moeten aanvaarden wat
velen van ons in tijden van uiterlijk geluk gemeend hebben te kunnen
verwerpen: ons zelf.’29
Hij maakte zich overigens geen illusies over het welslagen van de pogingen om een
de-assimilatie, een terugkeer naar het jodendom, in gang te zetten onder de joden in
Nederland, die in meerderheid sterk geassimileerd waren. ‘Leraren van autoriteit en
bekwaamheid zijn er, althans in Nederland, niet of nauwelijks.’30
In zijn artikelen uit die tijd beklemtoonde hij dat het geloof in assimilatie een
historische vergissing was, als gevolg waarvan de joden nu ‘met lege handen en lege
harten [stonden], hun noodlot niet begrijpend, en zonder de innerlijke krachten om
het te verdragen of te verwerken’.31 Assimilanten - hij noemde in dit verband onder
anderen Trotski en Heine - die gemeend hadden de mensheid te kunnen dienen en
hun jood-zijn te kunnen ontkennen of eenvoudigweg achter zich te laten, leden
volgens hem aan een ‘splitsing der persoonlijkheid’.32 Een vereenzelviging van de
jood met het jodendom was geboden, waardoor het ‘joods levensgevoel’ een kans
zou krijgen. Wat hieronder precies moet worden begrepen, liet zich volgens Hezberg
moeilijk omschrijven. Het berust in elk geval niet op kennis, is niet hetzelfde als
joodse religiositeit of joodse mystiek, maar is ‘sfeer, niets dan adem, en niet aanwezig
voor hem die daarvoor niet ontvankelijk is’. ‘Joods levensgevoel’ was volgens hem
vooral aanwezig in Oost-Europa en Palestina.33
In een artikel onder de titel ‘Historiciteit’ trachtte hij zijn joodse lezerspubliek te
doordringen van de ‘wetmatigheid in verscheidenheid der verschijnselen’ en legde
hun de retorische vraag voor: ‘Bestaat er niet in alles wat wij mede maken [...] een
bepaalde onvermijdelijkheid?’34
In augustus 1940 werd Herzberg directeur van het werkdorp Wieringen, waar joodse
jongeren, hoofdzakelijk Duitse emigranten, werden opgeleid voor uitzending naar
Palestina. In 1941 werd dit dorp door de bezetter in twee etappen ontruimd. Herzberg
behoorde tot de eerste groep die eind maart naar Amsterdam werd overgebracht.
Daar werd een school voor hen geopend die onder leiding stond van Herzberg.35 Op
diens verzoek hield Presser een serie lezingen voor de leerlingen. In een in memoriam
dat Herzberg schreef na het overlijden van Presser, memoreerde hij dat de
geschiedenisleraar destijds sprak over de oorlog tegen Spanje en over Willem van
Oranje, waarmee hij volgens Herzberg
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een historische parallel op het oog had. Deze opzet had echter geen succes bij deze
leerlingen: ‘Niemand uit onze groep, die toen ook maar enige belangstelling toonde
voor een onderwerp waar tegenover ze in geen enkele verhouding stonden. Het was
allemaal onzegbaar luguber.’36
In een brief van 10 april 1941 aan een administratief medewerker, die nog in het
werkdorp was achtergebleven, toonde hij zich pessimistisch over de situatie van de
joden: ‘Met het optimisme zijn we altijd dadenloos gebleven, met het optimisme
hebben we Palestina niet opgebouwd en alle situaties verloren [...]. Optimisme is
honderdmaal een ander woord voor nalatigheid, zelfbedrog, niet voorbereid zijn.’37
In juni werden 61 van de ruim 200 in Amsterdam verblijvende leerlingen bij een
razzia gearresteerd. Zij werden vrijwel allen samen met circa 240 lotgenoten via
kamp Schoorl naar Mauthausen overgebracht. Niet een van hen heeft het overleefd.
Cohen en Gertrud van Tijn van de Joodse Raad hadden de namen en adressen van
de voormalige werkdorpinwoners aan Lages, chef van de Sicherheitspolizei, verstrekt,
die de voorzitter van de Joodse Raad voorhield dat de jongeren naar het werkdorp
zouden worden teruggebracht.38
In Amsterdam werd Herzberg redacteur van Het Joodsche Weekblad. Uitgave van
den Joodschen Raad voor Amsterdam, gewijd aan joodse cultuur, godsdienst en
geschiedenis.39 Dit blad verscheen vanaf 11 april 1941 onder verantwoordelijkheid
van de voorzitters A. Asscher en prof. dr. D. Cohen. Alle overige joodse bladen
waren verboden. Na een conflict met Cohen, die naar zijn mening te fors ingreep in
zijn artikelen, trad Herzberg in juni 1941 uit de redactie. Waarschijnlijk uit solidariteit
met zijn toenmalige collega's laat hij in zijn Kroniek in het midden welke redacteur
zich terugtrok, maar vermeldt slechts dat een van de vijf redacteuren het spoedig
voor gezien hield.40
De Herzbergs verhuisden naar Blaricum. In ditzelfde dorp vond Herzberg ook een
onderduikadres, maar hij besloot al snel dat hij hiervoor niet geschikt was. Hij kon
het niet verdragen ‘daar op een kamer te zitten bij vreemde mensen die je ook nog
in gevaar brengt’.41 In maart 1943 werd het gezin Herzberg door de Duitsers
geïnterneerd in het prominentenkamp Barneveld (De Biezen).42 Op grond van zijn
verdiensten voor Nederland was Herzberg op de lijst Frederiks-Van Dam geplaatst,
die de betreffende joden zou vrijwaren voor deportatie.43 Herzberg had deel uitgemaakt
van een staatscommissie die een nieuwe drankwet moest voorbereiden; zijn
commentaar op de nieuwe drankwet, dat in 1932 was gepubliceerd, was een
standaardwerk geworden.44
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Desalniettemin werden het echtpaar Herzberg en de overige ‘Barnevelders’ eind
september naar Westerbork overgebracht. De kinderen wisten op het nippertje te
ontvluchten en doken onder.45 In augustus was aan Herzberg en zijn vrouw op grond
van zijn verdiensten voor de zionistische beweging een felbegeerd emigratiecertificaat
toegewezen.46 Dit betekende automatisch een plaats op de lijst van uitwisseling. Op
21 november moesten de Barnevelders kiezen tussen de Barneveld-Sperre of het
Palestina-certificaat. In het laatste geval zouden zij naar Bergen-Belsen worden
getransporteerd, vanwaar - dit alles volgens de Duitsers - de kans bestond op
uitlevering naar Palestina. Herzberg en zijn vrouw hoorden tot de vijftien personen,
die de in het vooruitzicht gestelde kans op uitwisseling naar Palestina niet wilden
missen en om die reden kozen voor het Palestina-certificaat.
In januari 1944 werden zij naar Bergen-Belsen overgebracht.47 Daar werden zij in
het Sternlager ondergebracht en nam Herzberg als procureur-generaal zitting in de
rechtbank die de gevangenen in het leven hadden geroepen in een poging een
minimum aan orde te bewaren.48 Eind april ontvingen de Herzbergs en
tweehonderdzeventig anderen bericht dat zij binnenkort zouden vertrekken. Een
maand later werden vijftig personen, onder wie Herzberg en zijn echtgenote, om
onbekende redenen van de uitwisselingslijst geschrapt.49 Voor Herzberg betekende
dit een absoluut dieptepunt. In 1967 noemde hij het
‘de grootste teleurstelling die ik ook in mijn leven gehad heb. En ik kan
er nóg niet overheen komen. Daarvoor had je nou je hele leven lang
gewerkt. Ik ben toen erg veranderd en kreeg het gevoel van: het gebeurt
toch niet meer, je bereikt het nooit. Verschrikkelijk teneergeslagen. Anders
had ik nu in Israël gezeten.’50
In augustus 1944 begon hij een dagboek bij te houden dat in 1950 zou worden
gepubliceerd.
Op 9 april 1945 werden Herzberg en zijn echtgenote samen met de overige nog
in leven zijnde gevangenen in Bergen-Belsen in een trein gezet die een zwerftocht
door Duitsland begon.51 Op 1 mei 1945 werden de ‘passagiers’ van deze trein bij
Tröbitz, tussen Leipzig en Dresden, door het Rode Leger bevrijd. Daar verbleef het
echtpaar twee maanden onder Russische bezetting, tijdens welke periode een
vlektyfusepidemie tal van mensen alsnog het leven kostte.52 Ook Herzberg werd
ernstig ziek; de vlektyfus werd hem bijna fataal.
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Op 30 juni 1945 keerden de Herzbergs terug in Amsterdam, waar zij tijdelijk
gastvrijheid vonden bij vrienden. Herzberg hervatte zijn advocatenpraktijk, maar
sloeg ook aan het schrijven. Zijn jongste dochter, Judith, schreef over de naoorlogse
periode het volgende: ‘Zo werden we een herenigde familie, die van geluk mocht
spreken, maar dat deden we niet; mijn vader sprak over niets anders dan over de
oorlog en, aan de positieve kant, over Palestina en het zionisme.’53 Ook Herzbergs
twee zusters, Lies en Frieda, overleefden de oorlog. De oudste, Lies, werd om
onbekende redenen uit Westerbork vrijgelaten en dook onder. Frieda keerde terug
uit Bergen-Belsen.54
De wezenlijke vraag die volgens Herzberg bewust of onbewust aan een ieder
knaagde was:
‘Hoe zullen wij het gebeurde verwerken? Hoe kunnen wij dit volslagen
liederlijke bankroet der mensheid dat wij hebben meegemaakt,
verantwoorden? Hoe kunnen wij, en hoe kunnen de geslachten die na ons
komen, verder denken, voelen, liefhebben, werken, kortom leven, nu de
beschaving gebleken is te kunnen vergaan en de mensen hebben getoond
tot een horde teugelloze roofdieren te kunnen worden? Is dit hun aard?
Zijn liefde, recht, geloof, schoonheid en wijsheid schijn? De vraag, in een
paar woorden, niet naar de schuld maar naar de oorzaak, niet naar de
misdaad maar naar haar bron.’55
Overtuigd dat er iets in de mens moest veranderen, schreef hij aangespoord door zijn
vriend en toenmalige compagnon Rients Dijkstra, tevens mede-eigenaar van De
Groene Amsterdammer,56 voor dit weekblad zeven opstellen over Bergen-Belsen.
Het eerste verscheen al op 9 september 1945 in het blad dat al voor de oorlog
Herzbergs medewerking had gezocht. In 1946 werden deze gebundeld uitgegeven
onder de titel Amor Fati, die hij in de ondertitel vertaalde als ‘de aanhankelijkheid
aan het levenslot’.57 Met zijn essays richtte Herzberg zich bewust tot een algemeen,
niet-joods publiek.58 In het voorwoord van de bundel formuleerde hij zijn motivatie,
die hem de rest van zijn leven niet meer zou verlaten: ‘Als de kennis omtrent het
gebeurde bij zou dragen tot het inzicht in datgene, waartoe de mens in staat is en
waartoe hij, als men niet oppast, kan worden gebracht, dan ware er al veel
gewonnen.’59 Universele vragen naar de aard van de mens kregen na en door de
oorlog in zijn denken en geschriften een sterker accent. Hij drong niet zozeer
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aan op verzoening, als wel op onderzoek in een poging de gebeurtenissen te begrijpen.
Wat velen trof in Amor Fati was dat hij zich niet opstelde als een verbitterd slachtoffer,
maar zocht naar de fundamentele waarden van recht en liefde.
Herzberg bleef zionist, maar het georganiseerd zionistisch activisme leek voor
hem definitief tot het verleden te behoren. Alleen Israël had de toekomst te dragen,
vond hij. ‘Kletsen over Palestina en niet gaan is onredelijk geworden,’ schreef hij in
november 1945 aan vrienden in Palestina.60 Kort daarvoor had hij bij de Jewish
Agency geïnformeerd of hij en zijn gezin in aanmerking konden komen voor een
immigratie-certificaat. In september 1945 was hem echter meegedeeld dat er op dat
moment geen certificaten beschikbaar waren.61 De twee oudste kinderen van de
Herzbergs - Abraham en Esther - lieten zich niet weerhouden en vertrokken in het
voorjaar van 1946 via Zuid-Frankrijk richting Palestina, waar zij na internering door
de Engelsen in een kamp op Cyprus pas in december 1946 aankwamen.62 Abel
Herzberg - hij was inmiddels de vijftig gepasseerd - aarzelde. Het lijkt alsof zijn
werk een belangrijke factor was die hem weerhield van emigratie. In een interview
(1983) zei hij hierover:
‘Voor de oorlog, na de oorlog, steeds heb ik geprobeerd om voorgoed naar
Israël te gaan. Maar het is me niet gelukt. Ik ben vijfenzeventig jaar van
mijn leven advocaat geweest. Nou, wat is een advocaat? Hij weet alles,
maar hij kan niks. Wat kun je als Nederlands jurist in Israël doen? Toch
niks? Ik heb telkens geprobeerd een baantje te krijgen, maar dat lukte niet.
En om er te gaan rentenieren, daar heb je geld voor nodig - en dat had ik
ook niet. In 1939 stonden we al gepakt en gezakt, maar ik kon de
tienduizend gulden niet bij elkaar brengen, die ik nodig had om me in
Israël te vestigen.’63
Na al deze verklaringen die uitsluitend betrekking hebben op de materiële
moeilijkheden verbonden aan emigratie, opperde hij echter onverwacht een reden
die in een andere richting wijst. Hij veronderstelde dat zijn non-conformistische
natuur hem wellicht van een vertrek naar Palestina en later Israël had weerhouden.
In de joodse staat was in zijn ogen niet veel ruimte voor afwijkende standpunten.64
Aan de situatie in het naoorlogs Nederland kan het niet gelegen hebben, want
hierover was hij uitgesproken somber gestemd. In een brief
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aan zijn vriend Blumenfeld in Palestina noemde hij de situatie van de Nederlandse
joden ‘heel miserabel’. In geestelijk opzicht - hij doelde met nadruk niet op de
materiële problemen - was er volgens hem sprake van een ‘getto van het slechte
soort’.
‘Die übriggebliebenen Zionisten, darunter die Poale Zionisten, sind nicht
zum aushalten. Van einer Borniertheit, Bürgerlichkeit, Beschränktheit,
dasz sich Gott erbarme. Moralisch hat die jüdische Situation
auszerordentlich gelitten. Das Niveau ist unterirdisch. Der “Joodsche
Raad” (Asscher und David Cohen) hat dem Ansehen der Juden stark
geschädigt. Das nachkriegische Judentum hat es nicht verstanden sich
irgendwie Ansehen zu erwerben. Es ist alles ganz banal, ganz kleinlich.
Ich habe darum vor allem versucht irgendwelches anders zu bringen.’65
Herzberg was teleurgesteld over het uitblijven van een in zijn ogen waardige
geestelijke reactie van joodse zijde op de ramp die het joodse volk had getroffen66
en in de NZB kwam hij in botsing met de nieuwe generatie leiders, die hem te radicaal
was. In 1946 en 1947 vond het bestuur Herzberg tegenover zich in discussies over
de deling van Palestina in een joods en een Palestijns deel. Het delingsplan, dat in
1947 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aanvaard, werd
door het NZB-bestuur afgewezen. Herzberg bleef lid van de NZB en ook lid van de
Bondsraad tot 1958, zij het met een korte onderbreking. Maar gezien het ontbreken
van zijn naam in verslagen van vergaderingen was het met zijn inbreng en invloed
gedaan.67 In de jaren vijftig werd hij lid van het Genootschap voor De Joodse
Wetenschap, maar in 1960 was het lidmaatschap al weer beëindigd.68 Uit de hierboven
geciteerde passage spreekt een poging om door zijn geschriften het geschonden
aanzien van de joden enigszins te herstellen. Hij probeerde vooral niet-joden enige
toegang te verschaffen tot het joodse gedachten- en gevoelsleven.69
Deze pogingen werden door de meerderheid van de joden, althans door de
georganiseerde joodse gemeenschap, niet gewaardeerd. Herzbergs Amor Fati,
Tweestromenland en Kroniek der Jodenvervolging werden in De Joodse Wachter
genegeerd. In een brief aan Jaap Meijer (1912-1993), redacteur van het blad van de
NZB, die de oud-bondsvoorzitter kennelijk had verzocht om een bijdrage, beklaagde
Herzberg zich over het gebrek aan belangstelling voor zijn geschriften van de zijde
van de
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Abel Herzberg op het Museumplein in Amsterdam, 14 mei 1948. Ter gelegenheid van de uitroeping
van de staat Israël vond in het nabijgelegen Concertgebouw een plechtige viering plaats. De toestroom
was zo groot dat meer dan duizend belangstellenden de stichting van de joodse staat buiten moesten
vieren.

zionistische beweging. Hij stelde vast dat de NZB hem en enkele anderen in de ban
had gedaan en wees op grond hiervan Meijers verzoek van de hand.70
Kort na de oprichting van de staat Israël onderzocht hij ter plaatse de mogelijkheden
zich in het Beloofde Land te vestigen. Hij kreeg een baan aangeboden op het
ministerie van Handel en Industrie, dat onder leiding stond van Fritz Bernstein,
evenals Herzberg oud-voorzitter van de NZB (1930-1934) en auteur van Der
Antisemitismus als Gruppenerscheinung (1926). In 1936 was hij naar Palestina
vertrokken, waar hij in 1948 een van de ondertekenaars was van de
onafhankelijkheidsverklaring en Israëls eerste minister van Handel en Industrie
werd.71 Herzberg zou worden belast met de transfer van Nederlands geld. Dat de
plannen deze keer serieus waren, blijkt onder meer uit de opmerking in een brief aan
zijn vrouw dat hij ‘in elk geval eerst nog terug [komt]’. Maar in dezelfde brief uitte
hij ook twijfel en ambivalente gevoelens. Want - in weerwil
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van de bevlogen reisrapportages die hij in 1948 en 1949 voor De Groene schreefviel het land hem bitter tegen:
‘Het is hier heel eigenlijk niet zoo erg leuk. Het is veel beter in Holland
[...]. Het is hier stijlloos, bekrompen, klein, kleingeestig, leelijk, leelijk,
leegte. Met enige esthetische behoefte, heb je 't gevoel of je telkens een
klap op je gezicht krijgt. 't Is hier een rotzooi. [...] Tel Aviv is helemaal
geen stad. 't Is een vuilnisbelt, waar men een paar zakken joden op heeft
uitgestort [...]. Maar de kinderen zijn hier en de kleinkinderen worden hier
geboren.’72
De onderhandelingen over de genoemde betrekking verliepen niet naar wens en
bovendien sprak het werk de inmiddels zesenvijftigjarige advocaat niet aan. Hij had
nog een ijzer in het vuur, deze keer bij het ministerie van Justitie, maar hij voelde
de behoefte de knoop door te hakken. Op 14 februari 1949 schreef hij aan zijn vrouw:
‘Als 't nu aan justitie niet lukt, dan probeer ik 't niet meer en weet ik tenminste
definitief waar ik aan toe ben. Want zoo heen en weer dubiteren, tusschen ja en neen,
dat gaat niet langer. Dat is onmogelijk.’73 Waarschijnlijk mislukte zijn laatste poging
om een bevredigende aanstelling te verwerven. De Herzbergs bleven in ieder geval
in Amsterdam.
Inmiddels was hij door de redactie van Onderdrukking en Verzet gevraagd een
bijdrage te leveren over de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit
mededelingen van oud-redactiesecretaris, J. Meulenbelt, valt op te maken dat Herzberg
destijds in correspondentie met de redactie aan de orde heeft gesteld of hij gezien
zijn betrokkenheid bij de strafzaak tegen de oud-voorzitters van de Joodse Raad Herzberg trad op als raadsman, aanvankelijk alleen van Asscher maar later ook van
Cohen - in Onderdrukking en Verzet wel over hetzelfde instituut kon schrijven.
Volgens Meulenbelt was dit gegeven voor de redactie ‘geen probleem’.74
Kroniek der Jodenvervolging verscheen in 1950 in deel III van het verzamelwerk,
hetzelfde jaar waarin zijn Tweestromenland. Dagboek uit Bergen-Belsen in de
boekhandel lag. Hij publiceerde zijn dagboekaantekeningen, die eerst in De Groene
Amsterdammer werden afgedrukt - het hele bevrijdingsnummer van 1950 was eraan
gewijd - ‘uit eerbied voor hen, die niet uit de kampen zijn weergekeerd’. Hij maakte
gewag van een ‘ereplicht’ vooral ‘jegens diegenen onder de doden, die het in de
diepste ellende hebben verstaan, hun leven op het hoogste peil te hand-
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haven, dat de mens kan bereiken’.75
Herzbergs Kroniek der Jodenvervolging behoort nationaal en internationaal tot de
vroegste geschiedschrijving over de vervolging en vernietiging van de joden. In een
aangrijpende stijl geeft Herzberg een overzicht van de lotgevallen van de joden in
Nederland tijdens de oorlogsjaren.
Het joodse culturele en geestelijke leven, waaraan de auteur ook zelf naar vermogen
tijdens de bezetting had getracht bij te dragen, kreeg in deze studie een prominente
plaats. In dit verband verdedigde Herzberg de oprichting van de Joodse Raad, zoals
hij ook als raadsman van Asscher en later ook van Cohen was opgetreden, toen de
oud-voorzitters in 1947 door de Nederlandse justitie werden vervolgd. Ondanks het
enorme aantal slachtoffers was volgens Herzberg het jodendom niet verslagen. Hij
was het dan ook niet eens met de titel van Wieleks boek: De oorlog die Hitler won.
‘Voor het trekken van conclusies,’ schreef hij, ‘is het niet genoeg, alleen de doden
te tellen.’76
De ontwikkelingen in Palestina en later Israël, waar sinds 1946 twee van zijn drie
kinderen woonden, volgde hij op de voet. Met hun dochter en zoon voerden de
Herzbergs een levendige correspondentie en zij bezochten het land regelmatig.
Herzberg was een onvermoeibaar verdediger van de legitimiteit van de staat Israël
en een scherp criticus van anti-joodse uitingen of onbegrip ten aanzien van de joodse
identiteit of het joods-nationale streven.
In 1961 reisde hij voor de Volkskrant naar Jeruzalem, vanwaar hij in een vijftigtal
brieven verslag deed van het proces tegen Adolf Eichmann. Herinneringen aan het
proces en beschouwingen daarover achteraf werden een jaar later gepubliceerd onder
de titel Eichmann in Jeruzalem. Hij beschreef hoe hij Eichmann terugzag in de
rechtszaal - hij had hem eerder ontmoet in Bergen-Belsen:
‘Hij genoot de roep, een der grootste moordenaars te zijn uit de historie.
Maar ziet zulk een man er zo uit? Een miezerig klein mannetje was er
binnengebracht, die - zou men zo zeggen - berecht werd, omdat hij een
op afbetaling gekochte fiets verduisterd had, of misschien zijn buurman
ter wille van een paar honderd gulden had gechanteerd. Heeft deze kleine
stiekemerd miljoenen mensen op zijn geweten? Zijn we voor deze
kleurloze, een beetje groezelige en kaal wordende kleinburger van een
jaar of vijftig, allemaal hierheen gekomen?’77
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Hij betreurde dat de openbare aanklager er niet op had gewezen dat Eichmann en de
zijnen met de vernietiging van het joodse volk niet zozeer dachten aan fysieke
verschijning, ‘maar in de eerste plaats een historisch-geestelijk begrip, een idee [...]’.78
Ook had de procureur-generaal volgens Herzberg niet begrepen dat het eigenlijk niet
om Eichmann ging, maar om het geheel en de plaats van de enkeling daarin. Eichmann
kon ‘niet anders worden begrepen dan als sociaal verschijnsel’.79 ‘Eichmann is een
mens, en naar ik ernstig vrees, nog een gewoon mens ook. Hij woont overal in de
wereld temidden van ons. Hij is een soortgenoot.’80
Terwijl de bedreiging van het voortbestaan van de joodse staat in 1967 (Zesdaagse
Oorlog) vele joden in de diaspora plotseling confronteerde met hun verbondenheid
met het joodse volk, was deze bij Herzberg een vanzelfsprekendheid. In de zomer
van 1967 deed hij in de Volkskrant verslag van een reis door Israël en de veroverde
gebieden. Hij beklemtoonde de historische verknochtheid der joden aan Palestina en
legde de achtergrond van het conflict in het Midden-Oosten nog eens uit. Het
patriottisme van de joden werd in het algemeen slecht begrepen, schreef hij, omdat
het ‘een op zich zelf staand verschijnsel [is], waarvoor geen analoog of parallel
verschijnsel bestaat. Vandaar dat het, met name in West-Europa, met zijn
vergevorderde assimilatie der joden, zo vaak niet, of ternauwernood begrepen wordt.’81
Enkele jaren na de zege van het Israëlische leger in de Zesdaagse Oorlog begon
Herzberg zich zorgen te maken over de ontwikkelingen in de joodse staat. Ter
gelegenheid van de vijfentwintigjarige viering van bevrijdingsdag hekelde hij in
Levend Joods Geloof, het blad van de Liberaal Joodse Gemeente, de orthodoxe én
liberale geestelijke leiders niet alleen vanwege hun opstelling ten aanzien van de
mogelijke gratiëring van de Drie van Breda, maar ook vanwege hun kritiekloze
solidariteit met Israël. Herzberg kon het gevoel niet van zich afzetten dat de idealen
die de grondslag vormden van de zionistische beweging, werden vervangen ‘door
een wel buitengewoon misplaatst en buitengewoon onvruchtbaar machtsbewustzijn’.
Hij betreurde het ontbreken van enig begrip voor de Arabische positie en ontwaarde
‘een volstrekt eenzijdig, zelfzuchtig, egocentrisch eigenbelang’.82
De coalitieregering van Menahem Begin, die na de verkiezingen van 1977 werd
gevormd, boezemde Herzberg regelrechte afkeer in. In het Nieuw Israelietisch
Weekblad noemde hij de verkiezing van Begin ‘een van de grootste blunders die het
joodse volk in zijn aan blunders be-
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paald niet arme historie ooit heeft begaan’.83 De regering Begin beoogde volgens
hem
‘de voor de joodse toekomst onmisbare democratie om te zetten in een
steriele, impotente en intolerante theocratie en de staat die de vrije
geestelijke ontwikkeling van de joodse mens waarborgen moet, in het
kunstmatige keurslijf te persen van een getto, met als leidend beginsel
alles te verstikken wat niet buigt voor het rabbinaat [...]. Is dat zionisme
of een degeneratie daarvan?’84
In 1986 waarschuwde hij in de Nieuwsbrief van het Centrum voor Informatie en
Documentatie Israël voor een dreigende splitsing van het joodse volk in Israël als
gevolg van het fanatisme van orthodoxe zijde. Dit laatste was volgens hem in strijd
met de politieke doelstelling van het zionisme, die dreigde te worden vervangen door
‘godsdienstplicht’.85
Toen in 1978 zijn kleinzoon sneuvelde tijdens een actie van het Israëlische leger
in Libanon, nam hij deze tragische gebeurtenis als aanleiding voor een genuanceerde
beschouwing over de reactie van joden op de vervolging door de nationaal-socialisten.
Hij bracht een eresaluut aan de vrije joodse soldaat, die nieuwe verschijning in de
joodse geschiedenis.
‘En als hij valt, zoals Jehoshuah is gevallen, zullen de tranen, die om hem
worden vergoten, wel bitter zijn, maar de herinnering aan hem zal ons
sterken en de dankbaarheid, die wij hem schuldig zijn voor het offer dat
hij gebracht heeft, zal niet wijken. Wij en alle geslachten na ons zullen in
lengte van dagen herdenken, wat ons volk geleden, gehoopt en mede door
hem bereikt heeft.
Zij zullen kaddisj zeggen en weten dat hij niet voor niets gevallen is.’86
Zijn toenemende kritiek op de ontwikkelingen in Israël werd hem in de joodse
gemeenschap in Nederland veelal niet in dank afgenomen. Maar hij was al veel
langer, eigenlijk al sinds de direct naoorlogse periode, een omstreden figuur, die zich
door zijn standpunten veelal buiten de joodse consensus plaatste. In 1952, toen het
doodvonnis van Willy Lages, tijdens de bezetting Aussenstelleleiter der
Sicherheitspolizei und SD in Amsterdam en tevens formeel chef van de Zentralstelle
für jüdische Auswanderung, werd omgezet in levenslange gevangenisstraf, liet Herz-
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berg zich daarover positief uit. Na zeven jaar kon het doodvonnis volgens hem
eenvoudigweg niet meer worden voltrokken. ‘Niet dus om Willy Lages, maar ter
willen van onszelf kreeg hij genade.’87
Herzberg mengde zich ook in het debat over de mogelijke vrijlating van de
resterende Drie van Breda - de gevangenschap van Lages werd in 1966 afgebroken
wegens ernstige ziekte. Dit debat bereikte een climax in 1972, toen het
kabinet-Biesheuvel in de persoon van minister van Justitie, A.A.M. van Agt, een
nieuwe poging deed tot gratiëring van de Duitse oorlogsmisdadigers. Herzberg sloot
zich aan bij de opvattingen van verlichte strafrechtdeskundigen, waarmee hij opnieuw
een standpunt innam dat diametraal tegengesteld was aan dat van de meeste joden.
Een gevangenisstraf van meer dan vijfentwintig jaar was geen recht meer, vond hij,
maar wreedheid en daarom te veroordelen. In de strafrechtpleging is het van belang,
onderstreepte hij, ‘onze eigen beginselen [te] volgen’ en ‘wat wreedheid betreft niet
in concurrentie met de nationaal-socialisten [...] [te] treden’.88 Over de opstelling van
de meeste joden, die in zijn ogen werd gekenmerkt door haat en vergelding, was hij
teleurgesteld. Hij viel de orthodoxe en liberale leiders scherp aan vanwege hun
standpunt in deze zaak. ‘En zo zijn wij met vereende krachten de hoofdschuldigen
geworden aan het iedere beschaving tartende schandaal van de gevangenen van
Breda.’89
De deelname van de NZB aan de actie tegen vrijlating van de Drie van Breda gaf
Herzberg aanleiding zijn lidmaatschap na zestig jaar op te zeggen. Aan argumenten
had hij geen gebrek. Hij meende dat de bond zich buiten de discussie had moeten
houden, aangezien met de mogelijke vrijlating geen enkel zionistisch belang was
gemoeid. Bovendien had hij zich buitengewoon gestoord aan de interventie terzake
van de kant van de Israëlische regering. In zijn brief noemde hij eveneens zijn
afwijzing van enkele op het laatste congres van de wereldorganisatie genomen
besluiten volgens welke mensen als Herzberg niet langer gerechtigd waren zich
‘zionisten’ te noemen. Ten slotte had hij ernstige bezwaren tegen de toenemende
intolerantie van orthodox joodse zijde in Israël.90
In een hierop volgende briefwisseling met het bondsbestuur vatte de oud-voorzitter
een en ander nog eens kernachtig samen:
‘Kortom, de deelname van de N.Z.B. aan de in de laatste maanden aan de
dag getreden joodse opwinding is zozeer in strijd met alles wat van deze
organisatie, krachtens haar wezen en haar doel mocht worden verwacht,
getuigt zozeer van een gebrek aan geeste-
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lijke bezinning en politiek inzicht en is zozeer verstoken van iedere leiding,
dat daarin voor mij geen plaats meer is.’91
Hij liet niet na op te merken dat hij de zionistische zaak op eigen wijze wilde blijven
dienen. Welbeschouwd deed hij enigszins afbreuk aan zijn opzegging door zijn brief
te openen met de opmerking dat hij naarmate hij ouder werd steeds sterker de behoefte
was gaan voelen zich ‘van iedere organisatorische binding met de daaraan verbonden
discipline vrij te maken’.92 Zo geformuleerd ging het Herzberg dus niet primair om
de standpunten van de NZB, maar om een drang naar ongebondenheid.
Met zijn afkeer van haat en vergelding trad hij eigenlijk in de voetsporen van zijn
religieuze grootouders. De weerloosheid nam in de gedachtenwereld van chassidische
joden als zijn grootvader een centrale plaats in. Via hem had Herzberg dit milieu
leren kennen, dat hij in Brieven aan mijn kleinzoon liefdevol heeft beschreven. Tijdens
de oorlog had hij de volslagen weerloosheid op mystieke wijze beleefd en leren
waarderen. Na de oorlog kreeg naast het politieke het geestelijk principe in zijn
denken en geschriften een steeds duidelijker accent.
In joodse kringen werd en bleef Herzberg - niet altijd tot zijn ongenoegen - na de
oorlog een omstreden figuur en een outsider. De waardering voor zijn standpunten
in niet-joodse kring was dikwijls omgekeerd evenredig aan die in de joodse
gemeenschap. In de loop van zijn leven werden hem verschillende prijzen toegekend,
waaronder in 1972 de prestigieuze P.C. Hooftprijs.
Met Presser en De Jong onderhield Herzberg niet meer dan een zakelijke relatie.
Op Ondergang van Presser, dat in 1965 verscheen, reageerde hij in een bespreking
in de Volkskrant met gemengde gevoelens. Hij had vooral waardering voor de
anekdotische gedeelten, omdat zij dwongen tot ‘overpeinzingen over de oorsprong
en de betekenis van goed en kwaad’. Maar hij vond het jammer dat Presser zich had
beperkt tot de feiten en niet aan een begin van een antwoord op de waarom-vraag
was toegekomen: ‘Ik wil enkel vaststellen dat een geschiedenis der jodenvervolging,
alle feitelijke exactheid ten spijt, ondoorzichtig blijft als dikke mist, wanneer naast
de constatering van het gebeurde niet tenminste een poging wordt gedaan om de
geestelijke achtergronden daarvan door te lichten.’93 De titel van Pressers tweedelige
studie had hem al meteen het ergste doen vrezen. Herzberg beklemtoonde opnieuw
dat in Auschwitz een poging was gedaan eeuwige dingen te vergassen en niet alleen
sterfelijke mensen. ‘Niet voor het eerst en niet voor het eerst vergeefs.
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En om die dingen gaat het opnieuw. Zij zijn niet ondergegaan. Zij herleven.’94
Met De nacht der Girondijnen (1957) had Presser echter bij Herzberg een gevoelige
snaar geraakt. Het motto van het boekje ‘Homo homini homo’ was Herzberg uit het
hart gegrepen. De ontwikkeling van de hoofdpersoon tot een mens die de wederzijdse
verantwoordelijkheid en liefde tot uitgangspunt van zijn handelen maakt, sloot nauw
aan bij Herzbergs denken over de mogelijkheden van de mens tot wederkerigheid
en broederschap.95
Na Pressers overlijden schreef Herzberg aan De Jong over diens ‘jammerlijke
historische vergissing ten aanzien van het jodendom’, maar voegde daaraan toe dat
Presser en mensen als hij hem juist om die reden lief waren.96
Maar ook met De Jong waren de betrekkingen niet bijzonder warm. Herzberg
kende De Jong uit de tijd dat hij werkte aan zijn Kroniek der Jodenvervolging,
waarvoor hij tot ergernis van De Jong slechts sporadisch gebruik had gemaakt van
de collectie van het RIOD. Hierdoor vond De Jong de Kroniek ‘uit een oogpunt van
algemene geschiedschrijving niet voldoende’, maar ‘als persoonlijk getuigenis van
iemand die de Jodenvervolgingen beleefd en doordacht had [...] daarentegen
voortreffelijk’.97 Na deze kortstondige periode van intensief contact bleef de
verhouding beperkt tot wederzijds beleefde briefjes bij bijzondere gelegenheden.
Herzberg had een wezenlijk andere visie dan De Jong op tal van thema's uit de
geschiedschrijving van de jodenvervolging.
Dit verhinderde De Jong niet hem als autoriteit op het gebied van de joodse
geschiedenis te benaderen en hem exemplaren van de regelmatig verschijnende delen
van zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog toe te zenden. Op
zijn beurt heeft Herzberg zich zeer gestoord aan de rol van openbare aanklager die
De Jong vooral in de affaire-Aantjes zocht. De Jong bleef echter onverstoorbaar
Herzberg de opeenvolgende delen van zijn levenswerk sturen. In 1987 bedankte
Herzberg hem hiervoor en maakte bovendien een verzoenend gebaar: ‘Ik voeg hieraan
toe te hopen dat er geen wanklank is blijven hangen om dat wat ik mij eens geoorloofd
heb over Aantjes te publiceren. Indien dit wel het geval is, zou ik dat betreuren en
moet ik beroep doen op Uw clementie.’ De Jong antwoordde zich hiervan niets te
kunnen herinneren en zich het ‘in elk geval [niet te hebben] aangetrokken [...]’.98
Toen hij werkte aan zijn Kroniek der Jodenvervolging kwam Herzberg in contact
met zijn Franse collega en medepionier op het gebied van de
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Abel Herzberg, in 1982 (foto Bert Nienhuis).

geschiedschrijving van de jodenvervolging, Léon Poliakov. Diens werk en dat van
zijn collega's Joseph Billig en Georges Wellers heeft hij bestudeerd en gebruikt voor
zijn geschiedschrijving. Ook bracht hij enige tijd door in het in Parijs gevestigde
Centre de Documentation Juive Contemporaine, waaraan de drie Franse historici
allen waren verbonden. Met name met Poliakov, die evenals hij jurist was en
bovendien afkomstig uit Rusland, ontstond een vriendschappelijke relatie. Verder
stond Herzberg in contact met de Wiener Library in Londen die onder leiding stond
van Alfred Wiener.99
Hoewel hij zich nooit in Israël heeft gevestigd, bleef Herzberg zich onverkort als
zionist beschouwen. Het eigenlijke zionistisch ideaal, zei hij in 1986, houdt immers
niet in dat alle joden, zelfs niet de meeste joden, in Israël moeten wonen. Essentieel
is dat er in de joodse staat een joodse meerderheid wordt gecreëerd. ‘Je hoeft toch
ook niet in Nederland te wonen om Nederlander te zijn.’100 Dit neemt niet weg dat
hij vond dat hij was tekortgeschoten door niet naar Israël te emigreren, op aliya te
gaan in de zionistische terminologie. Hij weet dit aan het feit dat
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hij geen passende werkkring had kunnen vinden ‘zodat er niets anders overbleef dan
de poging zich in de Golah nuttiger voor Israël te maken dan in Israël zelf’.101
Herzberg, die zichzelf beschouwde als een non-conformist, omdat hij zo'n moeite
had zich te ‘vereenzelvigen met een partij, met een bepaalde gemeenschap’,102 wilde
toch het liefst begraven worden in de kibboets waar zijn dochter woonde en waar hij
samen met zijn vrouw regelmatig had gelogeerd. Als deze voorkeur op financiële
bezwaren zou stuiten, was een teraardebestelling in Nederland bij de Liberaal Joodse
Gemeente tweede keus, maar beslist niet bij de orthodoxe gemeente. In 1974 gaf hij
te kennen tegen crematie ‘geen principieel bezwaar’ te hebben103 en de Herzbergs
werden lid van de Vereniging voor Crematie AVVL. Aan zijn vriend Huub Oosterhuis
legde Herzberg uit, dat zij tot deze beslissing waren gekomen uit solidariteit met de
slachtoffers van de nationaal-socialisten, die ook geen graf hadden gekregen.104 Tien
jaar later kwamen zij alsnog op deze beslissing terug en verzochten de vereniging
hun lidmaatschap ongedaan te maken. Tegen crematie, schreven zij, bestonden ‘om
religieuze, sociale en persoonlijke en gedeeltelijk ook familiaire redenen [...]
onoverwinnelijke bezwaren’.105
Herzberg overleed op 19 mei 1989 op vijfennegentigjarige leeftijd en werd op 22
mei begraven op Gan Hasjalom, de Liberaal Joodse Begraafplaats in Hoofddorp.106

Jacques Presser (1899-1970)
‘Ik werd gek van dat boek’
Jacob Presser werd geboren op 24 februari 1899 aan het Waterlooplein midden in
de Amsterdamse jodenhoek als telg van wat hij zelf een ‘schilderachtige Joodse
familie’ noemde.1 Zijn vader was zoals zovele Amsterdamse joden werkzaam in de
diamantnijverheid. In 1903 verhuisde het gezin naar Antwerpen, omdat de
vooruitzichten in de diamantbranche daar beter waren dan in Amsterdam. Jacob werd
voortaan Jacques genoemd. Vier jaar later keerden de Pressers terug naar Amsterdam,
waar Pressers vader met het in Antwerpen verdiende geld zich vestigde als zelfstandig
diamantbewerker. Zij betrokken een woning in de Transvaalbuurt, de overloop van
de oude jodenbuurt. Het socialisme van Henri Polak, de ‘rebbe van de
diamantbewerkers’, had grote aanhang in de nieuwe Amsterdamse jodenbuurt, en
maakte op Pressers
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vader, die uitgesproken anti-orthodox was, en op de jonge Presser diepe indruk.2
Presser was een goede leerling, die van huis uit sterk werd gestimuleerd te studeren.
In 1911 ging hij naar de Derde Vijfjarige HBS, die vanwege het strenge regime vooral
weerzin in hem opriep.3 Toen de directeur weigerde Presser vrij te geven op de
zaterdag waarop hij barmitzwa (kerkelijk meerderjarig - CK) zou worden, zeiden zijn
ouders; ‘Dat is een antisemiet.’ Presser was daarvan echter niet overtuigd. ‘Want hij
was natuurlijk helemaal niet daarom een antisemiet, maar dat was de oplossing voor
mijn ouders, de spanning tussen joden en niet-joden.’4
Veel harder kwamen echter de woorden aan van een klasgenoot met wie hij
vriendschap wilde sluiten en die toen hij iets wilde afspreken zei: ‘Nee, ik mag niet,
want jij bent een jood!’ In 1969, kort voor zijn overlijden, zei Presser tegen Philo
Bregstein hierover het volgende:
‘De confrontatie van elk joods kind in een niet-joodse omgeving met het
feit dat hij een jood is en de anderen geen joden, is onvermijdelijk en kan
bijna nooit anders dan, enigermate, soms héél pijnlijk zijn. In elk geval is
dat eeuwig en altijd de opduvel aan de onbevangenheid. [...] Deze twee
gebeurtenissen hebben mij niet voor het eerst geconfronteerd met het
jood-zijn, want dat wist ik wel. [...] Maar de confrontatie met de spanning,
de groepsspanning is toen voor het eerst gebeurd. En ja, zoiets gaat nooit
verloren, dat weet je nog als je zo en zo oud bent. Daar is niet aan te
ontkomen en dat blijft zo.’5
Toen hij niet werd bevorderd naar de vierde klas van de HBS en de leraren de Pressers
aanraadden hun zoon van school te halen, gaven zijn ouders hem toch een tweede
kans. Hij deed het derde jaar over aan de Openbare Handelsschool aan het Raamplein.6
Daar bloeide Presser op en haalde hij in 1917 als een van de vijf besten de eindstreep.
Beslissend waren de lessen Nederlands van dr. Arie Zijderveld, die de jonge Presser
inwijdde in de literatuur. Uit deze jaren stamt ook zijn liefde voor het werk van
Heinrich Heine, die zijn lievelingsdichter werd.7
De Eerste Wereldoorlog greep de jonge Presser sterk aan - met name het
uiteenvallen van de Internationale - en maakte hem tot een overtuigd antimilitarist.8
De Russische Revolutie won hem voor het marxisme.9
Na de HBS wilde Presser studeren, maar zijn vader zag voor hem een
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toekomst weggelegd ‘in de handel’. De zoon dolf het onderspit (‘ik zal te slap zijn
geweest’10) en werd jongste bediende op een effectenkantoor aan de Keizersgracht.11
Hij vond het er vreselijk. Na elf maanden stapte hij over naar de Amsterdamsche
Bank, waar hij spoedig chef van een afdeling werd. Hoewel de sfeer en de inhoud
van het werk hem daar beter bevielen dan bij zijn eerste werkgever, voelde hij zich
toch ‘doodgewoon ongelukkig’.12 Zijn vroegere leraar Zijderveld kwam te hulp. Diens
aanbod om te bemiddelen voor een particuliere studiebeurs, eerder beslist afgeslagen
door vader Presser, was nog steeds van kracht. Vader Presser zwichtte uiteindelijk
- met tegenzin - voor het sterke verlangen van zijn zoon.13
In de zomer van 1919 begon Presser te werken voor het staatsexamen gymnasium-A
bij dr. Marcus Boas, de vader van Henriëtte Boas. Hij slaagde en in 1920 ging hij
aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands studeren met geschiedenis als bijvak.14
Daar kreeg zijn belangstelling voor geschiedenis al snel de overhand en ontwikkelde
hij een bijzondere voorliefde voor de Renaissance. Hij nam geen deel aan het
studentenleven: ‘Ik was geen student, ik studeerde.’ Hij werd volledig geabsorbeerd
door zijn studie en zijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de wereld verdween
naar de achtergrond.15
Tijdens zijn eerste reis naar Duitsland ontdekte Presser Theodor Lessings
Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. ‘Dat boek heeft me jarenlang eenvoudig
beziggehouden, hetzij om het ermee eens te zijn, hetzij om er tegenop te schreeuwen.
De gedachte dat geschiedenis niets anders is dan een proces dat op zichzelf zinloos
is, een zin onderschuiven. O, dat was voor mij een flits!’16
Hij slaagde cum laude voor zijn doctoraalexamen en schreef een dissertatie getiteld
Das Buch ‘De Tribus Impostoribus’ (1926). Deze behelsde een speurtocht naar een
boek waarin de drie grote godsdienststichters Mozes, Jezus en Mohammed bedriegers
zouden zijn genoemd. Tussen de tiende en de achttiende eeuw hadden maar liefst
vijftig schrijvers het auteurschap van dit boek opgeëist, maar Presser kwam tot de
slotsom dat zij geen van allen de auteur waren van het bedoelde boek. ‘Nein, Das
Buch von den drei Betrügern hat niemals existiert,’ besloot Presser zijn proefschrift,
dat hij in het Duits schreef en dat evenals zijn doctoraalexamen met het predikaat
cum laude werd bekroond.17
Na zijn promotie werd Presser leraar Nederlands aan het pas opgerichte
Vossiusgymnasium in Amsterdam. Het leerlingenbestand van het neutrale Vossius
bestond voor eenderde uit leerlingen van joodse
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afkomst.18 Loe de Jong en zijn tweelingbroer Sally behoorden tot Pressers eerste
leerlingen. Hij werd een geliefd docent, die zijn geestdrift voor kunst en cultuur op
de gymnasiasten wist over te dragen.
In de eerste jaren van zijn leraarschap schreef hij het artikel ‘Anatole France en
de geschiedenis’.19 Deze schrijver heeft Presser wat betreft zijn levens- en
wereldbeschouwing sterk beïnvloed.
‘Hij heeft een vorm weten te geven aan wat in mij leeft aan zin voor
relativering, voor scepsis, voor twijfel - aan mezelf in de eerste plaats en
aan veel andere dingen. Via Anatole France ben ik, geloof ik, in belangrijke
mate geworden tot de agnosticus die ik in de loop van de jaren hoe langer
hoe meer in mezelf heb verwezenlijkt [...] Een paar elementen van hem
zijn in al mijn geschrijf terecht gekomen [...]. De voornaamste elementen
zijn ironie en medelijden bij de beschouwing van al het menselijke, het
menselijk bedrijf en de menselijke existentie.’20
Verder schreef hij boekbesprekingen en werkte hij mee aan schoolboeken.
Rond 1930 leerde Presser Jan Romein kennen, met wiens vrij-marxistische ideeën
Presser zich verwant voelde.21 Romein vroeg hem docent te worden aan het Instituut
voor Historische Leergangen, een MO-opleiding die onder leiding van Romein stond.
Via Romein kwam Presser in een links georiënteerd milieu te verkeren.22 Mede naar
aanleiding van zijn artikel over Anatole France werd hij bovendien gevraagd toe te
treden tot Unitas Multiplex, een gezelschap van vrienden afkomstig uit verschillende
takken van wetenschap, onder voorzitterschap van de filosoof Henk Pos. De
bijeenkomsten van Unitas en de vriendschap met Romein hebben een enorm
stimulerende invloed gehad op Pressers wetenschappelijke en politieke ontwikkeling.
In zijn eerste lezing voor het gezelschap, over het thema ‘objectiviteit’, confronteerde
hij de historie en de legende van Napoleon met elkaar.23
Door het geven van cursussen in de hedendaagse geschiedenis aan de Amsterdamse
Volksuniversiteit ontwikkelde Presser in de jaren dertig ook zijn belangstelling voor
de contemporaine geschiedenis.
Hij was sterk op Duitsland georiënteerd - dat hij zijn dissertatie in het Duits had
geschreven was daar een uiting van. Hij maakte voettochten door het romantische
Duitsland, het Duitsland van de Rijn.
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‘Ik was zo doordrenkt, curieus genoeg, van romantiek, van die wonderlijke
gevoelswereld geladen met allerlei sagen en mythen, verhalen van feeën
en elfen. Ik zou nu achteraf zeggen dat ik waarschijnlijk een beetje gek,
getikt of oversentimenteel zal zijn geweest. Maar goed, dat is nu eenmaal
de waarheid. Ik kwam graag in Duitsland.’24
In 1932 was hij er voor het laatst, in Keulen. Het was hem duidelijk dat de situatie
daar ‘door en door verziekt’ was en hij brak zijn verblijf voortijdig af. De
machtsovername van Hitler, een jaar later, schokte hem diep. Hij beschouwde het
als ‘een barbarisering’ en ‘een overwinning van de afgrond’.25
De dramatische ontwikkelingen in zijn geliefde Duitsland, dat ten prooi was
gevallen aan het nationaal-socialisme, benaderde hij althans professioneel sterk
relativerend. Voor de Volksuniversiteit hield hij een lezing waarin hij zijn toehoorders
begrip probeerde bij te brengen voor de bronnen waaruit het kwaad in Duitsland
voortsproot. In zijn drang tot relativering ging hij zo ver dat een aantal bezoekers bij
de leiding een klacht indiende over Pressers vermeende partijdigheid voor Hitler.26
In 1936 trad Presser in het huwelijk met een oud-leerlinge, Deborah Appel. Zij
stimuleerde hem om van zijn Napoleon-studie een boek te maken.27 Kort voor het
uitbreken van de oorlog was Napoleon. Historie en legende nagenoeg gereed, maar
het boek zou pas in 1946 worden gepubliceerd.
Hoewel zeker niet uitsluitend of overwegend, had Presser vrij veel joodse relaties
en contacten, onder wie bijvoorbeeld professor David Cohen, voor wie hij een groot
respect koesterde. Ook met vele van zijn joodse oud-leerlingen onderhield hij contact.
Met Loe de Jong was hij voor de oorlog naar eigen zeggen ‘al bijzonder bevriend’.
Maar het georganiseerde vooroorlogse joodse leven sprak hem niet aan.28 Voor het
Genootschap voor de Joodse Wetenschap, opgericht in 1919, maakte hij kennelijk
een uitzondering. Vanaf 1928 tot zijn overlijden in 1970 komt zijn naam op de
ledenlijst voor.29
In 1939 schreef Presser een bijdrage voor de bundel Anti-semitisme en Jodendom,
die door Pos werd samengesteld. Hij behandelde hierin het antisemitisme als een
aparte vorm van xenofobie30 en presenteerde een historisch overzicht van het
antisemitisme tijdens de diaspora.
‘Reeds den jonge Jood kost zijn Jood-zijn dikwijls een van de wei-
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nige dingen, die het geluk der jeugd uitmaken: zijn onbevangenheid; hoe
moeilijk is het later niet, te genezen van een minderwaardigheidscomplex,
dat niet alleen in hem individueel, maar in zijn hele groep schijnt te
wortelen!’31
Over de emancipatie van de joden met de Franse Revolutie toonde hij zich in dit
artikel buitengewoon sceptisch en relativerend. De gelijkberechtiging was immers
veel meer uit Prinzipienreiterei voortgekomen dan uit het besef dat de joden zo lang
onrecht was aangedaan.32
In de jaren dertig trachtten activisten Presser over te halen lid te worden van de
zionistische beweging, maar de pogingen hem te overtuigen van de noodzaak van
de joods-nationale aspiraties bleven zonder succes. Een belangrijke reden voor
Pressers weigering was het veiligheidsaspect. Een joodse staat in een vijandige
omgeving leek hem een te groot risico. Kort voor zijn overlijden heeft hij eraan
herinnerd dat ook Theodor Herzl juist op dit punt twijfels had, maar bij hem had de
bezetenheid het van de twijfel gewonnen. Die bezetenheid miste Presser. Bovendien
had hij als agnosticus onoverkomelijke moeite het zionisme te omhelzen. Hij was
naar eigen zeggen echter niet zozeer antizionist, maar veeleer niet-zionist. Met vele
socialistisch-zionisten voelde hij zich overigens sterk verbonden.33
Naar aanleiding van zijn artikel voor de bundel van Pos vonden sommigen van
zijn vrienden dat hij eigenlijk zionist behoorde te zijn. Wie zijn ‘Antisemitisme als
historisch verschijnsel’ leest, is geneigd het met hen eens te zijn. Het zou een
volkomen begrijpelijke, misschien zelfs wel logische conclusie zijn geweest. Maar
het lag eenvoudigweg niet in zijn aard, die zo sterk neigde naar relativering en scepsis,
zich te binden.34
Wel hebben de kritiek en de bijdragen van de andere auteurs hem destijds - in
1939 - ‘in veel opzichten de ogen geopend’. Het viel Presser op dat de artikelen van
zijn medeauteurs, allen niet-joden, met veel grotere distantie waren geschreven.35
Hoewel hij dus geen zionist werd, ontwaakte in hem gedurende die jaren wel een
‘sterker gevoel [...] voor de buitengewoon gevaarlijke positie van de joden in
Westeuropa’. In de buurt waar hij woonde, Amsterdam-Zuid, waren veel Duits-joodse
vluchtelingen komen wonen, tegenover wie hij in tegenstelling tot menig ander geen
gevoelens van ergernis koesterde.36
Door de Duitse inval in mei 1940 voelde Presser zich ‘zwaar getroffen
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en gekrenkt, als de kapotte mens van de Westeuropese beschaving, humanist of
vrijdenker, of hoe je het noemen wilt, man van bepaalde normen en waarden.’ Op
de veertiende mei probeerden Presser en zijn vrouw de haven van IJmuiden te bereiken
om vandaar naar Engeland te ontkomen, maar zoals zovele anderen moesten ze
onverrichter zake naar huis terugkeren.37
Presser geloofde dat het ‘voorgoed mis zou zijn’ en handelde daarnaar: op 15 mei,
de dag van de ondertekening van de capitulatie, deden hij en zijn vrouw een poging
tot zelfmoord. Hij heeft altijd ontkend dat het besef dat hij als jood gevaar liep bij
zijn beslissing een rol heeft gespeeld.38
Niettemin kreeg Pressers jood-zijn vanaf dat moment steeds meer betekenis, of
hij het wilde of niet. De realiteit van de Duitse bezetting creëerde een onderscheid
dat in de kringen waarin Presser verkeerde nauwelijks relevant was geweest. Zoals
Jan en Annie Romein ooit opmerkten, was het daarvoor van evenveel belang geweest
of vrienden joden dan wel Friezen, Groningers of Limburgers waren.39
Vanwege zijn jood-zijn werd Presser op 28 november 1940 met onmiddellijke
ingang ontslagen als leraar aan het Vossius. Meer nog dan het ontslag schokte hem
de naam van degene die de ontslagbrief had ondertekend. Dat hij deze man kende
als iemand met een reputatie van rechtschapenheid noemde hij ‘een richtinggevende
opdonder voor een heel groot stuk van de oorlogsjaren. Ik kon het niet anders dan
met mijn joodse situatie in betrekking brengen: het besef dat je in het geheel van de
belangen die op het spel stonden, een stukje kleingeld betekende dat kon worden
uitgegeven.’40
Slechts luttele dagen later kwam de directeur van Elsevier bij Presser langs met
het verzoek een boek te schrijven over de Tachtigjarige Oorlog. Deze studie zou hem
tijdens het eerste jaar van de Duitse bezetting volop bezighouden. Op het titelblad
ging Presser schuil achter de naam van de historicus B.W. Schaper, die hij had
aanbevolen als zijn vervanger aan het Vossius.41
Na de zomer van 1941 werd Presser gevraagd geschiedenis te doceren aan het
zojuist opgerichte Joods Lyceum, en Elsevier kwam met het voorstel voor een boek
over hetzij Rusland hetzij Amerika. Presser koos voor Amerika, evenals de
Tachtigjarige Oorlog een hem tot dat moment volkomen onbekend terrein (Amerika.
Van kolonie tot wereldmacht (1949)).
Met het werken hieraan, samen met het lesgeven aan het Joods Ly-
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Jacques Presser, 1942.

ceum en aan verschillende particuliere groepjes was zijn leven meer dan gevuld.
Achteraf dacht hij dat hij misschien nooit meer in zijn leven zo intens gewerkt heeft
als in de oorlogsjaren.42 Het Joods Lyceum was een normale school in abnormale
omstandigheden. Presser, die de school ‘bewust als een weldaad’ ervoer, hield in
elke klas een klein toespraakje dat naar eigen zeggen neerkwam op het volgende:
‘Kinderen, nu zijn we hier bij elkaar, zé zeggen dat we minderwaardig zijn, maar
dan zullen wij laten merken dat we het niet zijn!’43 Als leraar was hij ook hier
buitengewoon geliefd. Het lerarenkorps was in politiek opzicht verdeeld in twee
kampen: de zionisten en de niet-zionisten. Presser behoorde tot de laatste groep.44
Ook de oorlogsomstandigheden trokken hem niet over de streep.
Met de verplichting de jodenster te dragen die op 29 april 1942 van kracht werd,
werden de joden ‘vogelvrij en herkenbaar’. Bij Presser en zijn collega's veroorzaakte
deze maatregel ‘geweldige innerlijke conflicten’.45 Het was echter nog maar het begin.
Een leerlinge die een oproep
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had gekregen zich te melden voor ‘tewerkstelling in Duitsland’, vroeg haar leraren,
onder wie Presser, om raad.
‘Dat heeft me ontzettend aangegrepen; dat weet ik heel zeker. Dat
onbeschermde kind. Ik ben bij de leraren geweest die - misschien meer te
laken dan te prijzen - gezegd hebben: “Niet gaan.” Ik weet nog heel goed
hoe ik erbij zat. “Niet gaan.” Dat was natuurlijk de vraag. Je zei het zonder
alternatief, want toen ze naar me keek - ik zie haar gezicht nog - ben ik
ook een van de leraren geweest die naar beneden heeft gekeken. Ik heb
mijn hoofd gebogen, want je kòn haar niets zeggen.’46
Toen steeds meer kinderen wegbleven, consulteerde Presser samen met een aantal
collega's David Cohen, een van de twee voorzitters van de Joodse Raad. Zij legden
hem, zo vertelde Presser aan Bregstein, hun dilemma voor: ‘Wat moeten wij nu doen?
Is het niet noodzakelijk voor ons om te pogen die kinderen en onszelf met alle kracht
in veiligheid te brengen?’ Zij realiseerden zich zelf terdege dat dit ‘heel moeilijk’
zou zijn. Cohen antwoordde dat zij - evenals hijzelf en de medewerkers van de Joodse
Raad - op hun post moesten blijven. Terugblikkend op dit dramatische moment zei
Presser: ‘Wij lieten ons toch in belangrijke mate in slaap sussen. Wij waren zo blij
met van allerlei dat misschien nauwelijks betekenis had en waren te gauw optimistisch.
We misten eenvoudig de fantasie. We verdiepten ons niet in de gedachte waarom
die kinderen weg moesten.’47
In de zomer van 1942 begonnen de razzia's. Presser en zijn vrouw werden twee
keer opgepakt; beide keren kwamen zij met de schrik vrij.48 In het najaar werden de
eerste joden van huis gehaald. Het greep Presser enorm aan dat er steeds meer
kinderen van school verdwenen. Tegenover Philo Bregstein gaf hij het voorbeeld
van een klas van achtentwintig kinderen, die toen hij zelf in mei '43 onderdook, was
geslonken tot vier. Hij beschreef hoe hij en zijn leerlingen hierover communiceerden:
‘[...] ik kwam de klas binnen, ik miste er weer een. De kinderen antwoordden met
gebáren. Er waren twee gebaren, het ene betekende: opgepakt. Het andere betekende:
ondergedoken. Daar werd nóóit een woord bij gesproken.’49 In Pressers omgeving
begonnen oud-leerlingen er steeds sterker doch voorlopig nog vergeefs op aan te
dringen dat de Pressers zouden onderduiken. Verschillende mogelijkheden werden
besproken en onderzocht; de Pressers schaften valse persoonsbewijzen aan.50
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Op 18 maart 1943 stapte Pressers vrouw - zonder ster en met een primitief vervalst
persoonsbewijs - in de trein voor een bezoek aan haar vader en haar stiefmoeder, die
op de Veluwe waren ondergedoken. Ze zou daar nooit aankomen. Zij slaagde erin
haar familie te laten weten dat ze als ‘strafgeval’ naar Westerbork was overgebracht;
haar overlevingskansen achtte zij ‘klein’. Op 23 maart werd zij met 1249 andere
Nederlanders naar Sobibor gedeporteerd. Drie dagen later kwam zij daar aan en werd
waarschijnlijk onmiddellijk vergast.51
Presser bleef achter met het ‘onontkoombare schuldgevoel dat een overlevende
of de overlevende ten enen male moet hebben. Dat gevoel dat je dan al direkt krijgt
van: kind, hoe heb ik je kúnnen láten gaan met dát persoonsbewijs. Hoe is
godsmógelijk dat ik het heb gedaan, [...] dat ik je niet gezegd heb: je mág er niet mee
gaan, niet?’52
Er verstreken nog tien weken eer hij het besluit nam onder te duiken. Na een lezing
die hij had gehouden op 16 mei 1943 in het kader van een cursus georganiseerd door
het bureau Culturele Zaken van de Joodse Raad, werd hij opgewacht door zijn latere
zwager en zijn toekomstige gastheer. Vooral de eerste was opgewonden vanwege
de toenemende dreiging en de geruchten van een op handen zijnde razzia. Op 22 mei
verliet Presser zijn huis.53 De avond daarvoor waren Joodse Raad-medewerkers
begonnen met de nadien veelgekritiseerde selectie van de zevenduizend personen allen in het bezit van een ‘stempel’ - die een oproep zouden ontvangen zich op 25
mei te melden ‘voor tewerkstelling in Duitsland’. Toen slechts vijfhonderd van de
opgeroepenen kwamen opdagen, werd op 26 mei de eerste massale razzia gehouden
in het centrum van Amsterdam.54
Tot zijn bevrijding op 17 april 1945 verbleef Presser op vier verschillende adressen.
Voor zijn gastgezinnen had hij achteraf niets dan lof. Vier keer ontsprong hij
ternauwernood de dans.55 In zijn twee onderduikjaren voltooide hij zijn boek Amerika
en schreef tientallen gedichten, die deels nog tijdens de bezetting illegaal en onder
pseudoniem werden uitgegeven. Na de oorlog werden zij onder pseudoniem
gepubliceerd in de bundel Orpheus en Ahasverus. Verder schreef hij nog de
sleutelroman Homo Submersus en begon hij aan een biografie over de Amerikaanse
staatsman Thomas Jefferson (1743-1826), die hij bij gebrek aan materiaal niet
voltooide. Wel schreef hij een biografie van beperkte omvang over de Engelse
textieltechnicus en de eerste grootindustrieel Richard Arkwright (1732-1792).56
Begin juni keerde Presser terug naar Amsterdam, waar hij voorlopig
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onderdak vond bij zijn vrienden Jan en Annie Romein. Hij hervatte zijn leraarschap
aan het Amsterdamse Vossius Gymnasium. In augustus nam hij zijn intrek bij Bep
Bijlsma, een jeugdvriendin afkomstig uit een geassimileerd joods gezin, die al voor
de oorlog tot het Lutherse geloof was overgegaan. In 1954 zou hij met haar trouwen.
Het was voor beiden het tweede huwelijk: zij had tijdens de oorlog haar echtgenoot
verloren.57
In 1946 werd hij benoemd tot lector in de politieke geschiedenis en de didactiek
en methodiek der geschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van
Amsterdam. Bij de oprichting van de politiek-sociale faculteit aan de Universiteit
van Amsterdam werd hij ook daar lector. Op 7 november 1947 werd hij samen met
J. Suys, S. Kleerekoper en K. Baschwitz voorgedragen voor de post van hoogleraar
aan de Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen. De gemeenteraad van
Amsterdam stemde in met de voordracht, maar de katholieke minister van Onderwijs,
Jos.J. Gielen, weigerde de benoeming van Suys, Kleerekoper en Presser te
bekrachtigen. Als reden werd opgegeven dat op de voordracht telkens slechts één
kandidaat voorkwam voor de verschillende leerstoelen, maar algemeen werd
aangenomen dat politieke overwegingen aan de weigering ten grondslag lagen. Vooral
in de confessionele pers werd fel tegen de drie kandidaten geageerd vanwege hun
communistische sympathieën.
De communistische machtsgreep in Tsjechoslowakije in februari 1948 verscherpte
de politieke verhoudingen. Op 18 november 1948 kwam de voordracht opnieuw in
de Amsterdamse gemeenteraad aan de orde - in tweede instantie had de faculteit
voordrachten ingediend met voor iedere leerstoel twee kandidaten. Presser werd met
meerderheid van stemmen tot kandidaat gekozen en op 21 januari 1949 bekrachtigde
de nieuwe - eveneens katholieke - minister van Onderwijs, F.J.Th. Rutten, de
benoeming van Presser tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Politieke
en Sociale Wetenschappen met de onderwijsopdracht ‘nieuwste geschiedenis, met
inbegrip van de economische en sociale geschiedenis sedert omstreeks 1870’.58
Pressers inaugurele rede, waaruit een grote belezenheid spreekt, kan gezien worden
als een beginselverklaring van de politiek-sociale faculteit. Presser behandelde hierin
de mogelijkheden van wat inmiddels in het algemeen ‘contemporaine geschiedenis’
wordt genoemd. Destijds was deze term echter nog niet algemeen gangbaar en Presser
koos voor de aanduiding ‘historia hodierna’. Hij relativeerde de gevolgen van de
geringe afstand tot het object van onderzoek, die de beoefening van
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eigentijdse geschiedenis in de ogen van menigeen tot een hachelijke, ja onmogelijke
onderneming maakte, en beklemtoonde de voordelen. Behalve de overweldigende
hoeveelheid materiaal die de contemporain historicus ter beschikking stond, kon
deze gebruikmaken van de resultaten van tal van andere wetenschappen. Presser had
hoge verwachtingen van de comtemporaine geschiedenis; zij kon kennis opleveren
en verspreiden over de crisis die hij in West-Europa ontwaarde ‘teneinde noodlottige
of onherstelbare vergissingen af te wenden’. Voorts kon de historicus van de eigen
tijd de aandacht vestigen ‘op nauwelijks ontdekte, althans niet alom gewaardeerde
krachtbronnen in onze eigen tijd’, die hij helaas niet nader specificeerde. Tenslotte
drukte hij zijn gehoor op het hart dat de contemporain historicus er niet voor moest
terugdeinzen ‘het oordeel der geschiedenis’ uit te spreken, onder erkenning dat het
‘niet meer dan een interim-oordeel’ kon zijn.59
In 1952 werd Presser gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Politieke en Sociale
Wetenschappen om in 1959 zijn vriend Romein op te volgen aan de Faculteit der
Letteren als hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis sinds de
Middeleeuwen.
Ongeveer tegelijkertijd met zijn omstreden benoeming tot buitengewoon hoogleraar
vroeg zijn oud-leerling en vriend De Jong, die inmiddels belast was met de dagelijkse
leiding van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, hem of hij de geplande
monografie zou willen schrijven over de jodenvervolging in Nederland. In 1948 was
besloten een aparte studie te doen verschijnen over de lotgevallen van de joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van een drieluik over deportatie en
gevangenschap van Nederlanders tijdens de oorlogsjaren. Het eerste deel moest een
algemene inleiding bevatten en ook de Nederlandse kampen behandelen. In het
tweede deel zouden de gevangenissen en kampen in Duitsland en Midden-Europa
aan bod komen, waarbij de joodse gedeporteerden buiten beschouwing zouden worden
gelaten. Het derde deel zou in zijn geheel worden gewijd aan de deportatie en
vernietiging van de Nederlandse joden.60
In april 1948 sprak het Directorium voor het eerst over een mogelijke auteur voor
dit laatste deel. Verschillende leden van dit college zagen voordelen van een
niet-joodse auteur. De Jong meende dat deze in elk geval ‘de Joodse sfeer’ diende
te kennen en suggereerde Jaap Meijer als kandidaat.61 Deze was geïnteresseerd en
begon zich te oriënteren op de collectie van het instituut. Eind 1948 leek de opdracht
aan hem in kannen en kruiken. Over de taak van een assistent moesten partijen echter

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

59

Jacques Presser (tweede van links) in 1936 met een klas van het Vossiusgymnasium.

nog overeenstemming bereiken. De besprekingen hierover tussen De Jong en Meijer
verliepen kennelijk zo stroef dat Meijer in januari 1949 de voorzitter van het
Directorium schriftelijk liet weten de opdracht bij nader inzien niet te aanvaarden.
Aan De Jong schreef hij een brief op poten, waarin hij hem onder meer ‘onzakelijkheid
in zijn mededelingen’ verweet. Bovendien verklaarde hij niet van plan te zijn ‘ooit
weer contact met [...] het instituut op te nemen’. De Jong nam de moeite uitvoerig
te reageren op zijn verwijt. Klaarblijkelijk had Meijer De Jong tot wanhoop gebracht:
‘[...] je [bent] je blijkbaar niet bewust [...] hoe moeilijk het is, met jou een zakelijk
gesprek te voeren [...]’. Voorts blijkt uit deze brief dat Meijer niet wilde toezeggen
een aantal dagen per week aan het boek te werken, en een belangrijk deel van het
werk aan een assistent wilde overlaten, hetgeen De Jong en het Directorium
onverantwoord achtten.62
Na het mislukken van de besprekingen met Meijer wendde De Jong zich niet direct
tot Presser, maar polste eerst nog de jurist Kisch. Deze ging echter wegens tijdgebrek
niet in op de uitnodiging.63 Even overwoog het Directorium Herzberg te vragen zich
nogmaals te buigen over
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de vervolging en vernietiging van de joden. Deze had zojuist zijn bijdrage aan
Onderdrukking en Verzet over de jodenvervolging voltooid. De Jong meende echter
dat hij er weinig voor zou voelen opnieuw over dezelfde materie te schrijven.64
Inmiddels was het Directorium al bijna anderhalf jaar vergeefs op zoek naar een
auteur voor de geplande monografie over de lotgevallen van de joden.
Eind 1949 overwon De Jong noodgedwongen zijn aarzelingen - hij wist hoezeer
Presser was getroffen door het verlies van zijn vrouw - en stelde voor zijn vroegere
leermeester te vragen.65 Het Directorium stemde hiermee in en De Jong benaderde
Presser, die onmiddellijk ‘ja’ zei. Jan en Annie Romein noemden zijn aanvaarding
van de opdracht treffend ‘een daad van tegenstrijdige solidariteit’, vergelijkbaar met
mr. L.E. Visser, die bij de eerste anti-joodse maatregelen zijn hoge hoed opzette en
voor het eerst van zijn leven naar de synagoge ging.66
Op 13 januari 1950 ontving Presser officieel de opdracht van het Directorium tot
het schrijven van een studie ‘over de lotgevallen der Nederlandse Joden in de tweede
wereldoorlog’. De voorzitter van het Directorium liet niet na te vermelden dat dit
college het door Presser te schrijven boek ‘als een der voornaamste’ van het instituut
beschouwde. In de brief werd vastgelegd dat Presser een boek voor ogen stond van
ongeveer vijfhonderd bladzijden, waarvoor hij twee à tweeënhalf jaar dacht nodig
te hebben. Het zouden er vijftien worden.67
Presser wist van de voorgeschiedenis van de hem verleende opdracht en liet Meijer
schriftelijk weten dat hij deze had aanvaard ‘omdat dit voor mij ontzaglijk veel meer
betekent dan het afleveren van een boek; dat besefte ik van het eerste ogenblik af,
dat Loe met zijn voorstel kwam [...] Van dat ogenblik af stond voor mij vast, dat ik
dit schrijven moest [...]’.68
Ruim een maand nadat hem officieel de opdracht was verleend, ontving Presser
een brief uit Jeruzalem van I.L. Seeligmann, inmiddels hoogleraar Tenach
(Hebreeuwse Bijbel) aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Na een lange
verontschuldigende aanloop legde Seeligmann hem de vraag voor of hij wellicht ook
aan de Hebreeuwse Universiteit zou willen werken. Hij onderschatte niet wat Presser
in dat geval zou moeten opgeven, maar meende desalniettemin dat ‘alija’ voor hem
‘een bevrijding’ zou betekenen. Uit het openhartige antwoord van Presser van enkele
maanden later blijkt dat Seeligmanns suggestie hem voor een existentieel dilemma
had geplaatst. Hij noemde de brief ‘een van de belangrijkste, die [...] [hij] ooit had
gekregen’. Hij was erdoor gecon-
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fronteerd met ‘allerlei vragen, die ik [...] tot nu toe niet altoos even goed onder de
ogen heb gezien’. Maar al in de tweede alinea wordt direct duidelijk dat de beslissing
negatief is uitgevallen: ‘Ik ben geen Zionist.’ Door de gebeurtenissen tijdens de
nationaal-socialistische heerschappij was hij wel gevoeliger geworden voor de
problemen verbonden aan het joodse leven in de diaspora. Weggaan uit Nederland,
schreef hij, zou hem ‘in een enkel opzicht [...] een bevrijding toeschijnen’, maar
twijfels over de mogelijkheden in de joodse staat te kunnen werken weerhielden hem
van emigratie.
‘Doorslaggevend blijft echter voor mij dit: ik moet daarginds kunnen
produceren, hetzij als leermeester, hetzij als schrijver. Anders heeft mijn
overkomst geen zin. Ik heb in beide richtingen hier werkzaam kunnen
wezen en ik interpreteer uw suggestie tevens als een waardering van mijn
arbeid. Nu zijn de voorwaarden waaronder een bepaalde wetenschapsman
of kunstenaar productief is, voor hem zelf meestal een probleem; hij kan
hoogstens naar ze gissen. Ik vermoed dat de gespletenheid, welke het
typische deel is van de Westeuropese jood, een zeer voorname voorwaarde
is voor de speciale productiviteit, die nu eenmaal de mijne is. U hebt willen
herinneren aan mijn dichtbundel: tot in zijn titel is die gespletenheid
uitgedrukt. Maar ik vraag mij af, of zij niet minstens even sterk aanwezig
is in mijn wetenschappelijk werk (en naarmate het geslaagder is in hogere
mate!). De proef op het omgekeerde is hier niet neembaar; ik kan niet
zeggen, wat ik, ja, òf ik in Israël zou hebben geschreven. U kunt zich
voorstellen dat deze vraag mij benauwt, omdat het niet de overplaatsing
van de ene naar de andere universiteit betreft, maar een volkomen
vernieuwing, waarvoor het woord wedergeboorte mij niet te sterk
toeschijnt.’69
Na ruim drie decennia - ten tijde van de briefwisseling met Seeligmann was Presser
eenenvijftig jaar - bewuste ervaring met de gespletenheid was hij deze gaan koesteren
en beschouwen als een voorwaarde om te kunnen produceren. Opvallend is dat hij
in de brief slechts in het algemeen over zijn werk sprak en met geen woord repte
over de opdracht die hem in januari officieel was verstrekt. Dit is temeer opvallend
daar hij elders heeft opgemerkt dat de opdracht een afsluiting betekende ‘van een
ondragelijke periode van vijf jaar na 1945, na de zogenaamde bevrijding’.70
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Uit deze woorden kan worden opgemaakt welke beslissende betekenis Presser
toekende aan het vooruitzicht aan de studie over de jodenvervolging in Nederland
te gaan werken. De opdracht gaf weer richting en inhoud aan zijn leven. Naast het
werken aan Ondergang stelde hij in de jaren vijftig een bloemlezing samen van
poëzie van zijn lievelingsdichter Heinrich Heine, die hij bovendien van een inleiding
voorzag. De jood Heine, schreef hij, beschouwde de emancipatie van de joden als
mislukt en zijn doop als de enige uitweg en als een ‘toegangsbewijs tot de Europese
cultuur’. Presser beklemtoonde dat Heine zich ‘niet zozeer tot het christendom, als
wel tot Europa’ had bekeerd. Hij waardeerde Heine als ‘nonconformist, een
rustverstoorder, vernieuwer, opstandige [...], als Jood’ die bovendien hartstochtelijk
van Duitsland hield.71 Als individualist was Heine volgens Presser ongeschikt voor
welke politieke partij dan ook, ‘teveel relativist, teveel scepticus’.72 Tegen het einde
van zijn leven werd Heine ‘weer de Jood [...], die hij [...] altijd gebleven was’. Presser
lichtte toe wat hij hiermee bedoelde:
‘Heine is [...] Jood “geworden”, d.w.z. onomwonden, openlijk, in de zin
van Sartre “authentiek” Jood, zich nergens meer achter verschuilend of
opstellend, zich nergens meer mee verdedigend, nergens meer mee
aanvallend dan met dit ene, zijn innerlijke vrijheid verwervend met het
opgeven van zinloos geworden vlucht en uitvlucht.’73
Pressers leven overziend, moet hij zich wel sterk verwant hebben gevoeld aan de
rusteloze en non-conformistische Heine.
Zijn opmerkingen over Heine zijn niet de enige aanwijzing dat Presser zelf
kennelijk evenzeer worstelde met zijn jood-zijn. Op advies van het Directorium wilde
hij in 1956 het schrijfproces beginnen met een hoofdstuk over Westerbork, maar na
de eerste zin (‘Westerbork, morne plaine’) kon hij niet verder. Toen hij een circulaire
in de brievenbus vond waarin een prijsvraag voor een novelle werd uitgeschreven,
besloot hij mee te dingen onder de titel De nacht der Girondijnen. De novelle, die
hij ‘in een soort trance’74 schreef en die anoniem verscheen, werd bekroond en in
1957 als boekenweekgeschenk in omloop gebracht.
In De nacht der Girondijnen beschrijft Presser hoe de Portugese jood Jacques
Suasso Henriques, voor de oorlog geschiedenisleraar, in Westerbork meewerkt aan
de selectie en het transport van joden. Door gesprekken met de wijze rebbe Jeremia
Hirsch wordt hij zich steeds sterker
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bewust van zijn jood-zijn. Wanneer hij ziet dat het hoofd van de ordedienst de rabbijn,
die op transport wordt gesteld, mishandelt, vliegt hij zijn superieur aan, hetgeen
onvermijdelijk zijn deportatie tot gevolg moet hebben. In de slotzin geeft Dé, de
vrouw van een collega-leraar, Jacques zijn eigen voornaam terug: Jacob.
Na het schrijven van deze novelle voelde Presser zich een ‘genezen patiënt’ en
kon hij aan zijn studie over de jodenvervolging beginnen. Zijn voornemen was elke
dag minstens een bladzijde te produceren. Daar hield hij zich aan, want na 938 dagen
lagen er 955 vellen en was het manuscript gereed.75
Het werken aan het boek greep Presser sterk aan. Hij vertoefde gemiddeld twee
ochtenden per week op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. De Jong, die
hem altijd sprak voordat hij het gebouw aan de Amsterdamse Herengracht verliet,
heeft hem menigmaal ‘doodsbleek’ zijn kamer zien binnenkomen.76 Volgens
oud-RIOD-medewerker A.J. van der Leeuw zouden De Jong en hij wel eens tegen
elkaar hebben gezegd dat ze Presser de opdracht eigenlijk niet hadden mogen
aandoen.77 Zelf zei Presser over het schrijven van Ondergang: ‘Ik werd gek van dat
boek. Ik was er geen uur echt los van. Ik heb bijvoorbeeld jaren lang geen jood
kunnen ontmoeten of ik begon er over. Dat was onafwendbaar.’78
Maar De Jong en Sijes waren niet zonder meer tevreden over het manuscript dat
Presser hun in 1962 voorlegde. Hun bezwaren richtten zich op vier nogal wezenlijke
punten. Om te beginnen vonden zij het ontbreken van enige voorgeschiedenis een
gemis. Presser begon zijn relaas met de Duitse inval in mei 1940. De Jong en Sijes
drongen aan op een inleiding over in elk geval de jaren 1933-1940. Verder had Presser
naar hun mening de jodenvervolging te weinig geschetst als een proces dat van de
Duitsers uitging. De derde tekortkoming school volgens hen in de veronachtzaming
van het internationale karakter van de vervolging. Zij suggereerden dat Presser hieraan
in de epiloog aandacht zou besteden. Tenslotte vonden zij dat hij het lot van de joden
na hun deportatie uit Westerbork niet indringend en niet duidelijk genoeg had
beschreven. De Jong en Sijes vroegen Presser zijn tekst op de genoemde onderdelen
aan te passen, hetgeen neerkwam op een grondige revisie.79 De tweede versie werd
vervolgens door De Jong voor publicatie gereedgemaakt. In 1965 werd Ondergang.
De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 gepubliceerd.
Ondergang was het resultaat van uitgebreid en oorspronkelijk bron-
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nenonderzoek. Naast de collecties die in het bezit waren van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie - zowel Duitse als Nederlandse archieven - maakte Presser
gebruik van talloze egodocumenten, dat wil zeggen allerlei geschriften van
autobiografische aard. Presser citeerde veelvuldig uit ooggetuigeverslagen en
gesprekken die hij met overlevenden had gevoerd. Hij schatte de laatste op ‘vele
honderden’.80 Uiteraard maakte hij ook gebruik van het werk van zijn voorgangers.
Het verhaal dat hij in Ondergang presenteerde over de lotgevallen van de joden
tijdens de Tweede Wereldoorlog is sterk verankerd in de door hem bestudeerde
bronnen. Presser fungeert in de tekst als bewogen en betrokken verteller en
commentator. Hij maakte zich tot woordvoerder van de vermoorde joden. In zijn
behandeling van het optreden van de Joodse Raad leidde dit tot een climax in de
vorm van een rechtstreekse aanklacht uit naam van de vermoorden tegen dit zo
omstreden instituut.
De verschijning van Ondergang zou het startsein worden van de Weinreb-affaire,
die tot het einde van de jaren zeventig zou voortduren. Friedrich Weinreb was in
1947 door het Haagse Bijzondere Gerechtshof
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en in 1948 door de Bijzondere Raad van Cassatie veroordeeld ‘wegens celspionage
en verraad [...] en wegens het ten eigen bate misbruik maken van vertrouwen van
vervolgde joden in het algemeen’.81 Naar de mening van Presser was deze veroordeling
onrechtvaardig: ‘[...] de Jood Weinreb is de zondebok geworden, heeft voor het
tekortschieten van talloze niet-Joden geboet’. Hij voegde daar overigens aan toe dat
het niet meer was dan een veronderstelling, maar ‘zijn persoonlijke overtuiging’.82
Bij de presentatie van de goedkope editie van Ondergang beloofde Presser nog
zich opnieuw in de zaak-Weinreb te zullen verdiepen,83 maar in de jaren daarna heeft
hij zich volkomen van de affaire gedistantieerd, naar eigen zeggen uit zelfbehoud:
‘[...] ik breng het eenvoudig psychisch niet op.’ De enige nuancering die hij in 1970,
vlak voor zijn dood, wenste aan te brengen was dat Weinreb ‘de zondebok [was]
geworden van niet-joden en joden samen’.84 Het Weinreb-rapport van A.J. van der
Leeuw en D. Giltay Veth, dat in 1976 werd gepubliceerd, toonde echter overtuigend
aan dat Pressers veronderstelling in Ondergang ongegrond was en dat Weinreb
destijds terecht was veroordeeld.85
Na de publicatie van Ondergang - Presser was in 1965 zesenzestig jaar - heeft
Presser een betrekkelijk teruggetrokken leven geleid. De Jong, die zich
verantwoordelijk voelde voor de opdracht aan zijn vroegere leermeester, handelde
allerlei zaken die voortvloeiden uit de verschijning van de studie voor hem af,
verzorgde de bekorte Engelse vertaling en sprong voor hem in de bres wanneer
kritische recensies verschenen. Het schrijven van Ondergang had het uiterste van
Presser gevergd. Maar afgezien daarvan was hij wellicht ook eenvoudigweg
onvoldoende geïnteresseerd in het debat. Hij was in het algemeen een outsider in de
historische wereld. Hij heeft nooit een vergadering bijgewoond van het Historisch
Genootschap, bezocht liever geen congressen en zelfs zijn intreerede hield hij met
grote tegenzin.86 Deze houding hing ongetwijfeld samen met zijn visie op de
geschiedenis als kunst meer dan als wetenschap.
Nog voor verschijning van Ondergang had hij zich echter wel gemengd in het
debat over het Eichmann-proces. In De Gids (1962) besprak hij twee boeken over
het beruchte proces: De zaak 40/61 van Harry Mulisch en Eichmann in Jeruzalem
van Abel Herzberg. Hierin betrok hij de verrassende stelling dat gratieverlening een
waardiger erfenis was geweest voor de komende generaties joden dan de doodstraf.
Dat gratiëring onmogelijk was, betwijfelde hij met een beroep op de joodse ge-
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schiedenis: ‘Was het joodse voortbestaan door al die eeuwen geen onmogelijkheid,
de stichting van Israël geen onmogelijkheid, geen [...] wonder?’ De voltrekking van
het doodvonnis beschouwde hij als ‘de prijs, lang niet de enige trouwens, betaald
voor de overgang uit eeuwenlange abnormaliteit naar hedendaagse normaliteit’.87
Uit deze compacte en enigszins cryptisch geformuleerde opmerking spreken gemengde
gevoelens ten aanzien van Israël.
Toch had zich tijdens het werken aan Ondergang een kentering voltrokken in
Pressers houding ten aanzien van het jodendom en het zionisme. Bezinning op zijn
jood-zijn had geleid tot
‘de zekerheid dat wat er met elke jood dan ook in de hele wereld gebeurt
op de een of andere manier jezelf raakt, of je het zou willen of niet. Dat
is een feit. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet zelf ontdekt, dat is logisch:
dat hebben al een hele massa mensen vóór mij gezien, maar het is ook tot
mij doorgedrongen.’88
Uit dit citaat blijkt dat hij het jodendom uiteindelijk beschouwde als een
onontkoombare Schicksalsgemeinschaft. Daarnaast was hij sterk doordrongen geraakt
van de betekenis van de staat Israël als toevluchtsoord: ‘als er toen een staat Israël
ware geweest, zouden er dan ook zes miljoen joden zijn vermoord [...]?’89 In een
stukje dat hij in 1959 schreef voor Koemie Orie, het orgaan van Poalé Zion
(Joods-Socialistisch Verbond - CK), stelde hij dat er na de moord op de Europese
joden geen rationele argumenten meer tegen het zionisme kunnen bestaan. Hij
verklaarde Israël te beschouwen als een verzekering. De minimum-premie, schreef
hij, bestaat uit ‘het opkomen voor Israël, waar en wanneer ook’.90
Maar Presser heeft nooit voet gezet op Israëlische bodem. Toen hem bij zijn
afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in 1969 een reis naar
Israël werd aangeboden, verkoos hij een andere bestemming. Zijn biograaf Nanda
van der Zee opperde als verklaring dat het ‘nieuwe, weerbare jodendom [...] hem,
die niet weerbaar was, maar als jood diep gekwetst, niet [moet] hebben
aangetrokken’.91 Het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat hij eenvoudigweg
niet meer over de geestelijke spankracht beschikte om zich over te geven aan een
confrontatie met het joodse land. Hij had zich verzoend met zijn gespletenheid, die
hij beschouwde als de bron van zijn creativiteit. ‘Die ambivalentie is nu eenmaal
mijn wezen.’92

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

67
Dit neemt niet weg dat zijn betrokkenheid bij Israël in die jaren, gestimuleerd door
de Zesdaagse Oorlog, groter was dan ooit tevoren. Dit bleek eveneens uit de tekst
van de rede die hij zou uitspreken bij de nationale herdenking van de bevrijding op
5 mei 1970 in de Laurenskerk te Rotterdam. Hij overleed echter enkele dagen tevoren,
op 30 april, aan een maagcarcinoom.93 In de gereedliggende redevoering, die door
Pressers stiefzoon werd uitgesproken, besteedde hij aandacht aan de gevaarlijke
situatie waarin Israël zich op dat moment bevond en waarschuwde hij voor een tweede
genocide in geval van een mogelijke nederlaag.94 Op 4 mei werd hij gecremeerd,
hetgeen strijdig is met de voorschriften van de joodse godsdienst.

Loe de Jong (1914)
‘Men kan niet over die massamoord spreken zonder persoonlijk te worden’
Louis de Jong werd geboren op 24 april 1914 in een geassimileerd joods gezin in
Amsterdam. Volgens de joodse traditie was hij voorbestemd Levie te worden
genoemd, naar de grootvader van vaderszijde, maar zijn ouders, ‘een zich aan het
Jodendom ontworstelend echtpaar’, noemden hem Louis. Zijn roepnaam werd echter
Loe. Zijn tweelingbroer kreeg daarentegen wel de naam van zijn moeders vader: hij
werd Sally genoemd.1
De constatering van De Jong later in Het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de
Tweede Wereldoorlog dat ‘de meeste Nederlandse Joden [...] in en door hun
assimilatie de band met het Joodse geloof en de Joodse geschiedenis [hadden]
verloren’2 was ook van toepassing op het gezin waarin hij opgroeide. De joodse
godsdienst had geen betekenis voor de ouders van De Jong. Rabbijnen deugden niet,
volgens vader De Jong. Zij stonden altijd aan de kant van de ondernemers.3 Voor
zijn niet-joodse klasgenoten van de lagere school had De Jongs jood-zijn echter wel
betekenis.
‘Ik heb het antisemitisme als kind eigenlijk continu ervaren omdat m'n
broertje en ik de langste tijd op de lagere school de enige jodenjongetjes
waren in de klas. En dan word je daarmee gepest, hè, grappies verteld,
Sammie en Moossie en dat soort dingen, en dat geeft dus een zekere, ja,
eh, atmosfeer van niet gewelddadig, maar
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wel bestaand, antisemitisme, relatief mild, waar je gewoon in leeft, hè, en
aan wént, ja, dat dacht ik wel, ja.’4
Dat hij en zijn tweelingbroer zich niet verdedigden tegen deze pesterijen verklaarde
hij achteraf uit angst. ‘[...] wij durfden er niet op los te rammen; wat
hoogstwaarschijnlijk wel de oplossing was geweest.’5 De Jong beschrijft zichzelf in
het eerste deel van zijn memoires als een rusteloze, bange en eenzame jongen, hetgeen
hij in verband bracht met zijn jood-zijn.6 Hij ervoer niet alleen zijn jood-zijn, maar
ook zijn vaders loopbaan als minderwaardig. Zoals zovelen van het
Amsterdams-joodse proletariaat was vader De Jong diamantbewerker en
sinaasappelventer geweest. Daarna was hij een melkzaak begonnen in de
Diamantbuurt.7
Zijn ouders hechtten veel waarde aan een goede opleiding voor hun kinderen en
stuurden de tweeling na de lagere school naar het Vossius-gymnasium. Daar waren
de gebroeders De Jong niet langer de enige joodse leerlingen. De klas bestond voor
de helft uit joden. Op het gymnasium leerde De Jong Jacques Presser kennen, die
Nederlands en geschiedenis doceerde. De Jong bewonderde de kennis van zijn
leermeester en leerde de kleine Winkler Prins uit zijn hoofd om hem te kunnen
verslaan. Deze anekdote illustreert behalve de leergierigheid ook het ambitieuze en
de sterke competitiedrang8 die in De Jongs persoonlijkheid al op jeugdige leeftijd
een prominente rol speelden. Tegenover Ischa Meijer interpreteerde De Jong zijn
gerichtheid op intellectuele prestaties als een poging de onzekerheid die zijn jood-zijn
met zich meebracht, op te heffen.
Hoewel het gezin De Jong evenals de meerderheid van de joden in Nederland sterk
geassimileerd was, had het jodendom in sociaal opzicht wel degelijk betekenis. Velen
gingen hoofdzakelijk met joden om. De Jong karakteriseerde later het milieu waarin
hij voor de oorlog leefde als ‘gettoësk, zonder enige twijfel. De mensen klitten samen
- en dat irriteerde me’ en hij benadrukte dat hij zich had losgemaakt van wat hij een
‘sociale abnormaliteit’ noemde.9 Wat zijn politieke overtuiging betreft trad hij echter
al op jeugdige leeftijd in de voetsporen van zijn vader. Hij werd lid van de Jeugdbond
voor Socialistische Studie.10
In september 1932 begon hij een studie geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam met sociale geografie als bijvak.11 Als student maakte hij kennis met
David Cohen, die oude geschiedenis doceerde en tijdens de Duitse bezetting een van
de twee voorzitters van de Joodse Raad
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zou worden, en met N.W. Posthumus, hoogleraar economische geschiedenis, die
later bij de oprichting en gedurende de eerste jaren van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie een vooraanstaande rol zou spelen.12
Direct in het eerste jaar van zijn studententijd werd hij lid van de Amsterdamse
afdeling van de Bond van Sociaal-democratische Studentenclubs. Hij raakte in de
ban van het historisch materialisme en had veel contact met de socialistische
theoreticus en zionist Sam de Wolff (1878-1960). Kort voor zijn afstuderen schreef
hij voor De Arbeiderspers een boekje over het marxisme. Hij was echter met het
onderwerp nog lang niet klaar en nam zich voor hierover een proefschrift te schrijven.13
In die jaren raakte hij onder meer bevriend met Jaap Meijer, destijds leerling aan het
Nederlands Israëlietisch Seminarium, die hem vergeefs probeerde te overtuigen ‘van
de zinvolheid van het Joodse orthodoxe leven’.14 Ook pogingen hem te winnen voor
het zionisme mislukten. Ondanks de pesterijen op de lagere school beschouwde hij
het antisemitisme in die jaren niet als een serieus probleem. Een inleiding van de
voorzitter van de zionistische studentenorganisatie (NZSO) over het effect van het
antisemitisme op de opgroeiende generatie kwam hem ‘overdreven’ voor.15 Afgezien
hiervan zullen zijn voortdurende schaamte vanwege zijn jood-zijn en de daaruit
voortkomende behoefte zich te distantiëren van het jodendom die hij in zijn memoires
beklemtoont, minstens zo belangrijk zijn geweest.16
De Jong trouwde op 6 september 1939 met Liesbeth Cost Budde, een niet-joodse
vrouw. Meer dan vijftig jaar later en inmiddels na het overlijden van zijn eerste vrouw
samenlevend met een joodse vrouw, constateerde hij dat hij ‘in die tijd meer van
niet-Joodse meisjes [...] die er mooi uitzagen dan van Joodse [hield]’.17
De ambitieuze jonge socialist studeerde in 1937 cum laude af. Zijn liefste wens
was een aanstelling als wetenschappelijk medewerker op het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis. Hoewel de directeur en oprichter van dit instituut, N.W.
Posthumus, geïnteresseerd was in De Jong, kon hij hem wegens geldgebrek niet
aanstellen.
In plaats daarvan werd De Jong vanaf februari 1938 redacteur buitenland van De
Groene Amsterdammer. Dit blad bevatte, zoals De Jong terecht zei in een lezing die
hij in 1988 hield aan Harvard University, dikwijls waarschuwingen tegen de gevaren
van nazi-Duitsland.18 Toch heeft De Jong destijds de kansen op het uitbreken van
een oorlog niet erg groot geacht. Op 2 september, de dag na de aanval van Hitler op
Polen,
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Loe de Jong, 1939.

verscheen De Groene met daarin een hoofdartikel van De Jong. Hij schreef dat ‘er
voor het eerst na zeer langen tijd eenige reden [was] [...] tot gematigd optimisme’.
Hij rekende op een tweede ‘München’ en de Tweede Wereldoorlog was volgens hem
‘voor langen tijd, waarschijnlijk voor jaren [...] afgewend’. In Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog zou hij het echter doen voorkomen alsof
hij in het bewuste artikel juist zijn vrees had uitgesproken voor een tweede knieval
voor de Duitse agressie.19 Verschillende critici, onder wie Arie Kleijwegt, hebben
later de aandacht gevestigd op deze onjuiste voorstelling van zaken.20 Het blijft
onduidelijk of De Jong hier bewust een foutieve weergave van de strekking van het
betreffende artikel presenteert. In elk geval lijkt de al dan niet bewuste omkering
erop te wijzen dat De Jong het achteraf onverdraaglijk vond uitgerekend deze
gebeurtenis destijds verkeerd te hebben beoordeeld.
De Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 deed De Jong vanwege zijn
redacteurschap van De Groene en zijn jood-zijn besluiten een poging te wagen naar
Engeland te ontkomen. De precieze toedracht van
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de gebeurtenissen rondom de vlucht en vooral de wijze waarop hij die veertiende
mei een taxi heeft bemachtigd, laat zich moeilijk reconstrueren. In zijn memoires
schrijft De Jong dat de dochter van zijn - eveneens joodse - buren hem veertig jaar
na dato met haar versie had geconfronteerd. Haar vader had een taxi besteld. Toen
deze kwam voorrijden, zou De Jong de buurman ervan hebben overtuigd dat hij de
wagen dringender nodig had aangezien hij ‘als redacteur van De Groene [...] in veel
meer levensgevaar verkeerde’. De Jong kon zich er niets meer van herinneren. In
Het Koninkrijk sprak hij echter in de passage over zijn vlucht wel degelijk over ‘de
auto van een buurman’.21
Hoe het ook zij, het verhaal van de vlucht zoals in Het Koninkrijk door De Jong
beschreven is buitengewoon dramatisch, vooral omdat de lezer - en ook de auteur weet welk lot de achterblijvers wachtte. Onthutsend in zijn hardheid is De Jongs
beschrijving in een van de vraaggesprekken met Ischa Meijer van de selectie die
onder zijn leiding plaatsvond, toen bleek dat niet iedereen mee kon in de auto die
het gezelschap op de Amsteldijk ter beschikking stond.
‘Er móesten twee mensen achterblijven. En welk criterium heb je daarvoor?
Ik heb toen gezegd - ik heb de knoop doorgehakt, we stonden in een
wanhopige groep om elkaar heen, we konden geen van allen weg en ik
heb toen gezegd: “De oudsten moeten maar hier blijven, die hebben hun
leven gehad.” Dat waren grootmoeder en grootvader van moeders kant,
dus, brave mensen; die accepteerden dat, die vonden dat een redelijk
uitgangspunt.’22
In IJmuiden slaagden De Jong en zijn vrouw erin aan boord van een kustvaarder te
komen. Zijn ouders en zijn zusje waren minder gelukkig en bleven achter. Tezamen
met tweehonderd landgenoten, in meerderheid joden, liet het echtpaar De Jong
Nederland achter zich. De koffer met materiaal voor het voorgenomen proefschrift
over het marxisme ging verloren in de chaos van het moment.23
In Londen verdiepte De Jong zich in de buitenlandse kranten, waarvan vooral de
Amerikaanse bladen zijn aandacht trokken. Van de eerste rapportages over de toestand
in Nederland maakte hij uittreksels die hij aan de Nederlandse ministers zond.24
Spoedig werd hij gepolst voor een betrekking bij de regeringsomroep in oprichting
en per 1 juli werd hij aangesteld. Op 30 juli ging De Jong voor het eerst ‘de lucht
in’.25 Samen met zijn collega A. den Doolaard werd hij zeer populair onder de
Nederlanders in bezet gebied.
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Voor een Engelse uitgeverij schreef hij een boekje dat verscheen onder de titel
Holland fights the Nazis. Naar aanleiding hiervan werd hem gevraagd een boek te
schrijven over het eerste jaar van de Duitse bezetting. Hij toog aan het werk, noteerde
zijn gegevens op fiches - preciezer gezegd, hij liet dit doen door een van de typistes
van de regeringsomroep - die hij vervolgens ordende en aan elkaar schreef. Het
schrijven vergde slechts enkele weken. In de zomer van 1941 verscheen het eerste
deel van Je Maintiendrai, een jaar Nazi-tyrannie in Nederland. Het bevatte een apart
hoofdstuk over de jodenvervolging, waarin hij de solidariteit tussen de joodse en
niet-joodse Nederlanders prees en onverbrekelijk noemde. ‘Zij waren Nederlanders
- allen tezamen. En tezamen zouden zij den Mof bevechten.’26 Hij verklaarde zelfs
dat het Nederlandse volk de joden ‘sterker dan ooit als vaderlanders, als landsbroeders
voelt’.27 In de daaropvolgende jaren schreef De Jong nog drie delen over de
gebeurtenissen in bezet gebied volgens dezelfde werkwijze, die hij altijd trouw zou
blijven.28
Met deze vier delen achtte hij zich ‘beter dan wie ook in staat [...] een volwaardig
werk’ over de bezettingsjaren te schrijven.29 Ook op een ander terrein deed hij ervaring
op die hem in zijn latere loopbaan nog van pas zou komen: vanaf eind 1942 schreef
hij het buitenlandse weekoverzicht voor Radio Oranje.30 Wat betreft de
jodenvervolging - het onderwerp van deze studie - constateerde hij later bij zichzelf
‘verdringing’. Hij had immers zelf ‘zo weinig van antisemitisme gemerkt, dat ik er
geen gewicht aan toekende’ en hij concentreerde zich volledig op het verloop van
de oorlog.31 Inmiddels was zijn vaders bedrijf in de herfst van '41 door de Duitse
bezetter onteigend en het gezin De Jong was gedwongen verhuisd naar de Nieuwe
Keizersgracht.
In mei 1943 werden zijn ouders en zijn zusje in Westerbork geïnterneerd. Via het
Rode Kruis ontving De Jong hiervan in juli bericht. Na afloop van de oorlog vernam
hij dat zijn ouders verschillende kansen om onder te duiken hadden afgeslagen, onder
meer omdat zijn zusje niet van haar ouders gescheiden wilde worden. Daarnaast
vonden zij het ook bezwaarlijk hulp van niet-joden te aanvaarden, die daarmee
zichzelf in levensgevaar brachten. Zij veronderstelden de naar verwachting zware
omstandigheden in het oosten wel aan te kunnen.32 Zijn ouders en zijn zusje behoren
tot de ruim 34.000 joden uit Nederland die tussen 2 maart en 30 juli 1943 in Sobibor
werden vergast.
Tegen het einde van de oorlog en daarna zou hij vernemen hoe het zijn broer en
diens echtgenote was vergaan. Sally was aanvankelijk als
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arts werkzaam geweest in Westerbork; hij ontwikkelde echter een steeds negatievere
houding tegenover de Joodse Raad.33 Samen met zijn vrouw en een bevriend echtpaar
was hij vervolgens, via Brussel en Frankrijk richting het neutrale Spanje gevlucht.
In de Belgische hoofdstad schreef hij een rapport, getiteld ‘De Ondergang van het
Nederlandsche Jodendom’, dat via Zwitserland zijn weg vond naar Bureau
Inlichtingen in Londen.34 Daar werd het rondgestuurd aan de Koningin, Prins
Bernhard, tal van ministers en overige diensten. Zo kreeg ook De Jong het - anonieme
- rapport onder ogen, niet bevroedend dat zijn broer de auteur was van het
drieëntwintig pagina's tellende stuk. Pas na de oorlog ontdekte hij dat zijn
tweelingbroer het rapport had geschreven. Het speelt niet alleen in De Jongs
herinnering een belangrijke rol. In zijn oratie, die hij in 1967 uitsprak bij de
aanvaarding van het buitengewoon hoogleraarschap in de geschiedenis van de jongste
tijd aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, noemde hij het
rapport ‘een van de schranderste en meest principiële rapporten over de
Jodenvervolging in Nederland die ik er onder ogen kreeg.’35 Bovendien heeft hij naar
eigen zeggen ook zijn voorstel voor de titel van Pressers studie aan het rapport
ontleend.36 De Jongs broer en diens echtgenote werden in Frankrijk gearresteerd en
kwamen in december 1943 aan in Auschwitz-Birkenau. Sally's echtgenote ‘overleed’
spoedig en De Jongs broer verliet in januari 1945 het kamp bij de algehele ontruiming.
Aangenomen wordt dat hij in april of mei 1945 bij een klein kamp in het Harzgebergte
is overleden.37
Kort voordat hij in Londen vernam dat zijn ouders en zusje naar Westerbork waren
overgebracht, was De Jong ervan overtuigd geraakt dat de Duitsers de joden in het
oosten massaal vermoordden. De afscheidsbrief van de Poolse jood Szmul Zygielbojm,
lid van de Poolse Nationale Raad in Londen, die in mei 1943 zelfmoord pleegde
nadat hij bericht had ontvangen van de deportatie van zijn eigen familie, maakte
diepe indruk op hem.38 In december 1943 bracht hij verschillende rapporten over de
Endlösung onder de aandacht van minister-president Gerbrandy. Uit diens reactie
maakte hij op dat ook Gerbrandy tot dat moment de berichten over de massamoord
niet had geloofd.39
Zowel uit Het Koninkrijk als uit zijn memoires blijkt dat De Jong achteraf het
gebrek aan medeleven en activiteit van de Nederlandse autoriteiten ten gunste van
de joden in het nauw moeilijk te verteren, ja, misschien wel onvergeeflijk vond. ‘Het
gehele jaar 1944 verstreek zonder dat Radio Oranje op de Joden terugkwam,’ noteerde
hij in zijn
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memoires. Hij concludeerde dat de jodenvervolging ‘nooit de centrale plaats [kreeg]
die ze in het geheel van de Duitse politiek innam’.40 En in deel 9 van Het Koninkrijk,
waarin hij een hoofdstuk wijdde aan de hulp aan Engelandvaarders en joodse
vluchtelingen, vroeg hij zich af of hij in Londen genoeg had gedaan om de joden bij
te staan:
‘Met name uit de periode waarin de Joden en masse uit Nederland
gedeporteerd werden [...] herinner ik mij een overheersend gevoel van
verlamming; er speelde zich, ik wist het, in bezet Europa een katastrofale
tragedie af en ik voelde mij persoonlijk volstrekt onmachtig om deze [...]
te keren, ik meende mij het nuttigst te maken door op mijn post bij Radio
Oranje mijn bescheiden bijdrage te leveren tot de eindoverwinning.
Ik heb, vind ik nu, teveel aan die eindoverwinning, te weinig aan de Joden
gedacht.
Ik heb, vind ik nu, mij met die Joden te weinig verbonden gevoeld en
getoond.’41
In zijn memoires gaat hij nog een stap verder, wanneer hij schrijft dat de schaamte
die hij voor de oorlog steeds had gevoeld vanwege zijn jood-zijn, zich in Londen
had vermengd met antisemitisme.42
In de weken na 5 mei 1945 werd het contact met vrienden in Nederland hersteld. De
meesten waren ongedeerd de bezetting doorgekomen. Presser liet De Jong weten dat
zijn vrouw naar Polen was gestuurd.43 In een van zijn eerste brieven aan zijn vrienden
Annie en Theo van Raalte, waaruit De Jong in zijn memoires citeert, constateerde
hij dat nogal wat mensen Nederland verlieten, maar hij maakte direct duidelijk dat
hij daar niet voor voelde. ‘Er is maar één vaderland: Nederland.’ De Verenigde Staten
waren kennelijk een ondenkbare bestemming: ‘Voor geen geld zou ik naar Amerika
gaan.’44 Palestina werd zelfs niet genoemd.
Volgens De Jong had hij in Londen de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, G. Bolkestein, weten te winnen voor het idee een instituut op te
richten dat zich zou gaan bezighouden met het verzamelen van materiaal over de
bezettingstijd. Hetzelfde denkbeeld was ook in bezet gebied ontstaan bij de hoogleraar
economische geschiedenis, N.W. Posthumus. Deze had bovendien al de nodige
stappen gezet om het plan te verwezenlijken. Toen De Jong in het Londense Vrij
Nederland een bericht las over de oprichting van het bureau, besloot hij zo
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spoedig mogelijk naar Amsterdam af te reizen voor een gesprek met Posthumus.45
Teruggekeerd op vaderlandse bodem zag hij zijn vriendenkring terug, waarin Meik
en Henny de Swaan, die op 14 mei 1940 in IJmuiden rechtsomkeert hadden moeten
maken, een centrale plaats innamen. De verschillende ervaringen gedurende de
oorlogsjaren hadden een verwijdering tot gevolg.46 De communistische oriëntatie
van veel van zijn vrienden vergrootte het gevoel van afstand. De Jong, marxist voor
de oorlog, was sociaal-democraat geworden.47
Annie Romein, die zich tijdens de oorlog had gestoord aan de nationalistische
toonzetting van de uitzendingen van Radio Oranje - zij noemde De Jong spottend
‘Oranje-Lou’ - vertolkte in haar herinneringen de teleurstelling over de tweedeling
die spoedig na de oorlog aan het licht trad binnen de illegaliteit. Zij behoorde met
haar echtgenoot Jan Romein tot de linkervleugel; Loe de Jong en de overige
terugkerenden uit Londen rekende zij tot de chauvinistische stroming. Degenen die
vanuit Londen naar het vaderland terugkeerden waren volgens haar van mening dat
‘het nationaal bestaan zich [daar] had voortgezet, het bezette gebied was
vijf jaar generaliteitslanden geweest, waar niets gebeurde. Van die
tegenstelling werd ik me scherp bewust toen Lou de Jong, uit Londen
terug, ons en Jacques Presser kwam opzoeken. Het kwam er, maar een
klein beetje gechargeerd, op neer dat Lou vertelde en wij luisterden; hij
had immers de oorlog van vlakbij meegemaakt, wij waren vijf jaar
uitgeschakeld geweest.’48
Het gesprek met Posthumus had het gewenste resultaat en met ingang van 15
september 1945 werd hij chef van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie,
hetgeen inhield dat hij werd belast met de dagelijkse leiding. Een van de medewerkers
van het eerste uur, door Van der Leeuw gekarakteriseerd als ‘een merkwaardige
mengeling van historici, enthousiasten, vreemde figuren en gewone helpers,’49 was
de radencommunist Ben Sijes (1908-1981), die een bijzondere loopbaan achter de
rug had. Gedurende twee jaar had hij Indisch recht gestudeerd aan de Universiteit
van Amsterdam, waarna hij de kost was gaan verdienen als elektrisch lasser.50 Sijes
werd De Jongs naaste medewerker en vriend. Tegenover Ischa Meijer verklaarde hij
dat Sijes in zekere zin de plaats van zijn tweelingbroer heeft ingenomen.51
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In het kader van de in 1950 aan hem verleende opdracht was zijn voormalige
leermeester Presser eveneens regelmatig te vinden in het gebouw aan de Amsterdamse
Herengracht. De verhouding tussen de twee historici werd gekenmerkt door loyaliteit
en vriendschap. De zware verliezen die beiden hadden geleden door de moord op de
joden, maakten hen tot lotgenoten, alle overige verschillen ten spijt. Maar De Jong,
die begiftigd was met een sterke geldingsdrang, lijkt met name jegens Presser ook
gevoelens van rivaliteit te hebben gekoesterd. De enorme impact van Ondergang
lijkt in De Jong ambivalente gevoelens te hebben losgemaakt, die hij overigens pas
na Pressers overlijden heeft geuit. In verschillende korte teksten die hij schreef voor
latere drukken van deze tweedelige studie noemde hij prominent zijn eigen werk, in
zodanige bewoordingen bovendien dat deze impliciet als kritiek op Pressers werk
konden worden gelezen.52 En het is niet duidelijk waarom De Jong in de uiteenzetting
over zijn werkwijze in Het Koninkrijk Presser als negatief voorbeeld moest opvoeren.53
Ook in het persoonlijk vlak komt deze rivaliteit naar voren. In het woord vooraf
bij de achtste druk van Ondergang (1985) schrijft De Jong over Pressers eerste
huwelijk: ‘[...] enkele jaren na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog trouwde
hij met een van mijn vriendinnen, Deborah (Dé) Appel, een mooie jonge vrouw, een
pittige persoonlijkheid’.54 Afgezien van deze overbodige karakterisering van Pressers
echtgenote, stelt De Jong zijn relatie tot betrokkene centraal in deze mededeling. En
tegenover Ischa Meijer liet hij zich in tamelijk negatieve bewoordingen uit over zijn
voormalige leermeester. Zo was hij volgens De Jong zijn leven lang een
‘ballingschapsjood’ en ‘in zijn neurosen verstrikt’ gebleven, terwijl hij, De Jong, er
in zijn jeugd niet veel beter aan toe was geweest, maar zich hieraan had weten te
ontworstelen.55
Presser was bovendien promotor van zijn oud-gymnasiumleerling. In november
1953 promoveerde De Jong bij Presser cum laude tot doctor in de letteren en
wijsbegeerte op een dissertatie over de Duitse Vijfde Colonne. Hij concludeerde
hierin dat het hele vijfde-kolonne-idee, zeker wat West-Europa betreft, een projectie
van angsten was geweest. De Jong heeft beklemtoond dat de afronding van zijn
proefschrift een gevolg was van de psychoanalyse waaraan hij zich in het begin van
de jaren vijftig onderwierp. Dankzij de analyse was hij naar eigen zeggen bevrijd
van zijn angsten, waardoor hij niet bang meer was voor eventuele negatieve kritiek
op zijn werk.56 Daarvan was echter geen sprake. Zijn dissertatie trok sterk de aandacht
en werd positief ontvangen. Ook in
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het buitenland - De Jongs studie verscheen in een Duitse, Amerikaanse, Engelse en
Russische editie - waren de reacties lovend.57 Alleen Romein plaatste vraagtekens
bij De Jongs studie, in een artikel getiteld ‘Misbruik van wetenschap’ dat verscheen
in De Nieuwe Stem. Hij wees op de politieke opportuniteit van De Jongs conclusie
en stelde dat deze dreigde te ‘verworden tot de legende dat er geen Duitse
misdadigheid heeft bestaan.’ ‘De promovendus was,’ stelde hij, ‘verliefd geraakt op
[de] gedeeltelijke waarheid.’58
Kort na zijn promotie werd De Jong de eervolle opdracht verstrekt de Nederlandse
oorlogsgeschiedenis te schrijven. Het directorium had aanvankelijk de voorkeur
gegeven aan een constructie met vier auteurs, uit elke zuil één: C.D.J. Brandt, I.J.
Brugmans, J.C.H. de Pater en L.J. Rogier. Zij waren op 1 juli 1951 aan de slag gegaan,
maar spoedig was deze opzet problematisch gebleken. Het grootste struikelblok was
de onderlinge coördinatie. Op 1 mei 1955 werd De Jong officieel de opdracht verstrekt
tot het schrijven van de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. De vier historici die in
1951 aan het werk waren getogen, werden bereid gevonden zitting te nemen in een
commissie van toezicht en redactie. Voorzien werd dat het geschiedwerk uiterlijk
op 1 januari 1961 zou zijn voltooid.59 Het eerste deel zou echter pas in 1969
verschijnen en de serie zou in 1989 worden voltooid. De onderzoeksfase voor Het
Koninkrijk was begin jaren zeventig reeds grotendeels afgerond.60 Wat literatuur
betreft heeft De Jong dan ook vooral geput uit studies die voor 1970 werden
gepubliceerd.
Na Ondergang was het De Jongs taak de jodenvervolging in te bedden in de
geschiedenis van Nederland als geheel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde
zich niet alleen ten doel Presser aan te vullen en te corrigeren waar hij dat nodig
achtte, maar wilde ook minder emotioneel te werk gaan dan zijn voorganger. Deze
had zich volgens De Jong volkomen geïdentificeerd met de vervolgde groep. Hierin
school weliswaar de bijzondere waarde van Ondergang, maar voor De Jong woog
dit toch niet op tegen de bezwaren die voortvloeiden uit deze vereenzelviging met
de slachtoffers. In een vraaggesprek verklaarde hij om deze reden voor zijn eigen
werk aan Ondergang ‘niet zoveel’ te hebben gehad.61 Naar de mening van De Jong
was met andere woorden de subjectpositie van overlevende te dominant aanwezig
in de studie van zijn vroegere leermeester. Wel bracht de overweldigende
belangstelling voor Pressers studie De Jong op het idee zijn boeken in twee edities,
een wetenschappelijke en een populaire, te laten verschijnen.62
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De Jong leek, zij het achteraf, overtuigd dat hij meer dan zijn voorganger in staat
was zijn emoties te beteugelen omdat - in tegenstelling tot Presser - zijn ‘merg niet
aangetast was’. ‘Ik had dan wel grote verliezen geleden,’ zei De Jong, die nagenoeg
zijn gehele familie had verloren, ‘maar was niet persoonlijk beschadigd.’63 Wellicht
moet deze uitlating worden begrepen in het licht van de problematische relatie die
hij, zoals blijkt uit zijn memoires, onderhield met de overige gezinsleden.
Verspreid over de delen van Het Koninkrijk (1969-1989) kwam de jodenvervolging
tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de orde, met een lange aanloop en aandacht
voor de naoorlogse periode. In zijn behandeling van de beleidslijn van de Joodse
Raad sloot hij zich met enkele - belangrijke - nuanceringen in grote lijnen aan bij
Pressers negatieve beoordeling. In vergelijking met Ondergang was de toonzetting
van het werk van De Jong duidelijk zakelijker en afstandelijker, hoewel ook hij de
lezer regelmatig met persoonlijke herinneringen confronteerde.
Als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie onderhield De Jong
contact met aanverwante instellingen, met name Yad Vashem in Jeruzalem, het CDJC
in Parijs, de in Londen gevestigde Wiener Library en het YIVO in New York. Aan
zijn verblijf aan de overzijde van het Kanaal had De Jong goede contacten
overgehouden met Alfred Wiener, de oprichter van de Wiener Library. In Londense
ballingschap was het informatiecentrum van Wiener een belangrijke bron voor De
Jong geweest. In 1950 organiseerde hij een internationaal congres over de Tweede
Wereldoorlog in West-Europa en haalde de belangrijkste historici die zich op dat
moment bezighielden met de vervolging en vernietiging van de joden, naar
Amsterdam: Léon Poliakov, Gerald Reitlinger en Philip Friedman. Later onderhield
hij goede contacten met Jozeph Melkman (Michman), die in 1956 naar Israël
emigreerde en daar directeur werd van Yad Vashem. Tot 1976 was De Jong
penningmeester van het in 1967 opgerichte Internationaal Comité voor de
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.64 In 1978 vroeg Yad Vashem hem samen
met vooraanstaande historici als Yehuda Bauer en Saul Friedländer toe te treden tot
de redactieraad van een dertiendelig overzichtswerk van de vervolging en vernietiging
van de joden.65
Ondanks zijn directeursfunctie bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
zou De Jong de journalistiek voorlopig niet helemaal vaarwel zeggen. Na zijn
ervaringen bij Radio Oranje tijdens de oorlogsjaren werkte hij na de oorlog kortstondig
voor Radio Herrijzend Nederland. Spoedig stapte hij over naar de
sociaal-democratische VARA als buiten-
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Loe de Jong en Milo Anstadt tijdens de voorbereiding van een uitzending van De Bezetting (foto Inez
van 't Hoff).

landcommentator. In 1948 leidde zijn kritiek op de PvdA in verband met het koloniale
beleid tot een breuk met de VARA. In 1947 had hij zijn lidmaatschap van de PvdA
opgezegd vanwege de eerste politionele actie.66 Bij Vrij Nederland vond hij een nieuw
forum voor zijn buitenlandse commentaren. Aan dit weekblad bleef hij verbonden
tot 1969. De belangrijkste reden voor de beëindiging van zijn verbintenis met Vrij
Nederland in 1969, verklaarde hij, was het feit dat hij was begonnen met het schrijven
van Het Koninkrijk. Maar ook de toenemende kritiek op met name zijn
pro-Amerikaanse standpunt inzake Vietnam speelde daarbij een rol. Tussentijds - in
1957 - werd ook het contact met de VARA hersteld; deze keer ging hij werken als
televisiecommentator.67
Naast zijn optreden als televisiecommentator vergrootte De Jong zijn bekendheid
en gezag met de televisieserie De Bezetting, die tussen 1960 en 1965 werd uitgezonden
en het jaar daarna herhaald. Aan het begin van de eerste uitzending beklemtoonde
De Jong dat hij ‘geen wetenschappelijk historicus’ was.
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‘Ik zou graag willen dat u mij zag als iemand uit uw midden, die op zijn
eigen plaats ook iets meegemaakt heeft, een zeer intense belangstelling
heeft behouden voor wat er in die jaren met ons land en ons volk gebeurd
is en zich nu [...] in een studie heeft verdiept, waaruit voor hemzelf en ik
hoop in de loop van deze programma's ook voor u, een duidelijker beeld
is opgerezen van het hoe en het waarom der dingen, materieel zowel als
geestelijk.’68
De wens zich niet te zeer te verheffen boven zijn publiek kan gezien worden als blijk
van trouw aan het ouderlijk huis. Maar De Jong wilde vooral dat de kijker en/of lezer
hem zag als een tijdgenoot. Een te grote afstand zou dit bemoeilijken. Dit was de
reden waarom hij de professorstitel, horend bij het ambt waarmee hij in 1967 werd
bekleed, niet gebruikte.69
Het einde van zijn journalistieke activiteiten in 1969 betekende niet dat zijn
publieke rol was uitgespeeld. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie hield zich
onder zijn leiding bezig met tal van affaires die draaiden om het al dan niet ‘foute’
verleden van verschillende Nederlanders. Door zijn televisiepresentatie van De
Bezetting was De Jong op het gebied van het oorlogsverleden een autoriteit geworden.
Zijn optreden in de affaire-Aantjes (1978) betekende een omslag. Hij was daarin,
vonden velen, te veel als aanklager en rechter opgetreden.
Een andere omstreden interventie van De Jong, die afbreuk deed aan zijn aanzien
in progressieve kringen, betrof het Israëlisch-Palestijnse conflict. In 1973 schreef hij
een open brief aan PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel naar
aanleiding van de Midden-Oostenverklaring van de EEG. Daarin werd gesteld dat
Israël op termijn de bezette gebieden zou moeten ontruimen en bij de vredesregeling
rekening zou moeten houden met de wettige rechten van de Palestijnen. De Jong
noemde de verklaring ‘een trap in de rug’ van Israël, die hem deed ‘denken aan
München’.70
Deze opstelling was de uitkomst van een proces van toenemende identificatie met
Israël. Als kind van het Amsterdamse joodse proletariaat was De Jong een
geassimileerde, seculiere joodse Nederlander en dat is hij eigenlijk gebleven. Zijn
jood-zijn vond geen expliciete expressie in georganiseerde vorm, niet voor, niet
tijdens en niet na de oorlog. Voor het naoorlogse Nederlandse jodendom koesterde
hij niet bepaald warme gevoelens. De grotere invloed van de orthodoxie streek De
Jong tegen de haren in.71 De oprichting van de staat Israël in 1948 raakte De
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Jong niet of nauwelijks.72 Uit zijn memoires blijkt dat hij dit achteraf verklaart uit
zijn minderwaardigheidsgevoelens vanwege zijn jood-zijn, die tijdens de oorlog
vermengd waren geraakt met antisemitisme. In zijn psychoanalyse werd hij zich
hiervan bewust, waarna zijn belangstelling en sympathie voor Israël ontwaakten.73
Langzaam maar zeker raakte hij betrokken bij het lot van de jonge joodse staat, die
hij in 1965 voor het eerst bezocht om een lezing te geven in het kader van het Fourth
World Congress of Jewish Studies. Zijn verblijf in Israël maakte diepe indruk op
hem; hij voelde zich er thuis.74 Omstreeks dezelfde tijd besloot hij lid te worden van
het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Zijn naam verscheen op
de ledenlijst in 1965.75
Twee jaar later schreef hij in Vrij Nederland over de benarde situatie waarin het
land verkeerde aan de vooravond van de Zesdaagse Oorlog het volgende:
‘Ik fietste naar mijn werk, gepijnigd door de vragen die mij nu al enkele
weken bezig hielden, onderhevig aan een innerlijke spanning die die laatste
weken van mei '67 tot een van de benauwendste perioden gemaakt hadden
die ik mij van die meer dan twintig jaren sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog herinnerde.’76
De opluchting was groot (‘Goddank!’) toen de spanning werd gebroken door de
berichten over de Israëlische aanval op de ochtend van 5 juni. Met kennelijke
instemming citeerde hij de woorden van Abba Eban, de Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken, die de dag daarna, toen de Israëlische overwinning zeker was,
op Schiphol sprak van ‘de grootste dag uit de geschiedenis van het Joodse volk’.77
De Jong liet niet na ‘enkele van de z.g. linkse figuren’ die ‘zich in de weken waarop
het aankwam, van elke steunverlening aan het bedreigde Israël [hadden] onthouden’,
te hekelen.78 Ook in zijn oratie, die hij in hetzelfde jaar uitsprak, haalde hij fel uit
naar ‘tal van organen en organisaties’ die zich ten tijde van de Zesdaagse Oorlog
niet achter Israël hadden geschaard. Zij waren volgens hem ‘verstrikt [...] in irrelevante
politieke opvattingen en blind voor die nieuwe dreiging’.79
In een artikel dat Henriëtte Boas over De Jongs inaugurele rede schreef voor het
gezaghebbende Israëlische dagblad Ha'aretz, beklemtoonde zij het belang van diens
opmerkingen over de situatie in het Midden-Oosten. De Jong, schreef zij, had niet
eerder blijk gegeven van sympathie voor het zionisme. Dit artikel was voor Jacob
Robinson
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(1889-1977), die bij Yad Vashem in Jeruzalem was belast met de coördinatie van
onderzoek naar de vervolging en vernietiging van de joden, aanleiding De Jongs
niet-zionistische verleden aan de orde te stellen in een voorbereidende vergadering
voor de conferentie over joods verzet waaraan De Jong zou deelnemen. Robinson
stelde De Jong hiervan op de hoogte. Deze reageerde onmiddellijk en schreef
Robinson dat de opmerking van Boas onjuist was. Hij was, stelde hij, al voor de
oorlog lid geweest van Poalé Zion en voegde eraan toe: ‘[...] I have always considered
it perfectly normal to give Israel every possible support after the war. That I have
done so is a matter of public knowledge in this country.’80
Zo kort na de doorbraak in zijn houding tegenover Israël - een ‘aardverschuiving’
in zijn eigen woorden81 - moet het voor De Jong belangrijk zijn geweest zich als
veteraan van de zionistische beweging te presenteren. Uit De Jongs memoires blijkt
slechts dat hij in de jaren dertig nauwe contacten onderhield met de
socialistisch-zionistische voorman Sam de Wolff, maar niet dat hij lid was van Poalé
Zion. Wel vermeldt hij dat hij niet onder de indruk was van een inleiding van de
voorzitter van de NZSO, waaruit moet worden afgeleid dat hij in ieder geval niet
toetrad tot haar gelederen.82 Desgevraagd verklaarde De Jong dat hij nooit lid is
geweest van een zionistische organisatie.83
Toch is het niet uitgesloten dat hij, althans eind jaren dertig, lid was van Poalé
Zion. In 1938 schreef hij in Koemie Orie, het orgaan van Poalé Zion, twee artikelen
over de zionistisch leider Arlosoroff, die vijf jaar eerder in Palestina was vermoord.
En in de zomer van 1939, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
sprak De Jong voor de afdeling Amsterdam van Poalé Zion over Chamberlain en
Palestina. Op grond hiervan kan worden vastgesteld dat hij in elk geval in die jaren
een actieve sympathisant was van het socialistisch-zionistisch streven.
Van een tweede bezoek aan Israël in 1968 deed hij in Vrij Nederland opgewonden
en geestdriftig verslag:
‘Problemen genoeg in de Israëlische samenleving [...] maar welk een
vitaliteit, welk een natuurlijke kracht, welk een zelfvertrouwen! De staat
Israël is er, voor het heden en voor de toekomst, en er is geen staat ter
wereld die een zo hecht fundament vindt in een zo smartelijk verleden.
Wie zich daarvan wil overtuigen, ga, maar dan met open ogen, het “land
zonder Joden” bezoeken. Het was mij, opnieuw, een grootse, een
verheffende ervaring.’84
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Loe de Jong, 1984 (foto Bert Nienhuis).

Uit dit laatste citaat - vooral uit zijn typering van Israël als het ‘land zonder Joden’
en het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord ‘verheffend’ - blijkt hoezeer De Jong
doordrongen was geraakt van het bevrijdende, ja, therapeutische effect van het leven
in een joods land. De oprichting van de staat Israël en de overwinning van het
Israëlische leger in 1967 in het bijzonder hebben een positief effect gehad op het
zelfvertrouwen van vele joden in de diaspora. De Jong, die zich blijkens zijn werk
en interviews zo bewust was van de angst en onzekerheid die gepaard konden gaan
met joods leven, reageerde betrekkelijk onverschillig in 1948 maar werd diep geraakt
door de bedreiging van de joodse staat in 1967. Hij voelt zich sedertdien zeer
betrokken bij het wel en wee van Israël; in 1992 zei hij Israël ‘ergens als een tweede
vaderland’ te beschouwen.85
Is hij zionist? ‘Een zionist hoort naar Israël te gaan, dus in die zin ben ik geen
zionist. Maar ik ben het wel voorzover het om steun aan het land gaat. Ik geef elk
jaar een hoop geld aan Israël en politiek sta ik achter Israël.’86
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Naarmate De Jong ouder werd en vooral sinds hij samenleeft met een joodse vrouw,
die in Auschwitz was geïnterneerd en vandaar in januari 1945 werd geëvacueerd
naar Bergen-Belsen (zijn eerste vrouw overleed in 1980), lijkt hij gevoeliger te zijn
geworden voor de joodse problematiek. De Jong, die altijd een joodse Nederlander
was geweest, werd meer en meer een Nederlandse jood. Terwijl hij zich in 1972 had
uitgesproken voor gratiëring van de Drie van Breda, maakte hij zich in 1989 na de
vrijlating van de overgebleven Twee van Breda tot woordvoerder van de joodse
oorlogsslachtoffers en viel het besluit van de regering aan: ‘Bovenop het leed dat zij
toch al te torsen hebben, is het blijvende grievende gevoel gekomen dat het kabinet
en de meerderheid van de Tweede Kamer hen op het hart heeft getrapt.’87 En hij
verklaarde ‘[...] de toepassing van normale rechtsregels op personen die zo actief,
zo uit volle overtuiging betrokken waren bij de grootste misdaad uit de geschiedenis
der mensheid, in strijd [...] met de gerechtigheid’.88
In 1988 was Het Koninkrijk voltooid. ‘Veertig jaar ligt die oorlog achter ons,’
schreef hij in zijn opening van deel 12. ‘De wereld is veranderd, Nederland is
veranderd. Maar gevoelens veranderen niet en het is alsof de katastrofe zich gisteren
voltrok.’89 Hier ging het nog om ‘de oorlog’ en de invloed daarvan op het leven van
velen. Het Koninkrijk behandelde immers de geschiedenis van Nederland in zijn
geheel. In een van de lezingen die hij in 1988 als Erasmus Lecturer aan Harvard
University hield, verklaarde hij echter het volgende: ‘De massamoord op de Joden
was en is de centrale gebeurtenis in het leven van elke Europese Jood die tot de
overlevenden behoort.’90
De voordrachten die hij hield aan Harvard University, bevatten veel van dezelfde
elementen als zijn inaugurele rede van ruim twintig jaar eerder. Voor zijn Amerikaanse
gehoor ging hij uitvoerig in op het ongeloof waarmee bijna iedereen destijds op
berichten over de vernietiging van de joden reageerde en behandelde hij de technieken
waarvan de Duitsers zich bedienden om de uitvoering van de jodenvervolging te
camoufleren. Voor De Jong, historicus, tijdgenoot én overlevende, is dit thema
kennelijk onveranderd cruciaal gebleven.
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3. Een wereld van verschil Over reacties van joden op de vervolging
1933-1945
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog waren alle joden in Europa, zoals Presser
in Ondergang opmerkte, in zekere zin overlevenden.1 De massamoord noopte hen
tot een heroverweging van de positie van de jood in de moderne wereld. De
succesvolle integratie in Europa na de juridische gelijkstelling werd in het licht van
de moord op tweederde van de Europese joden een uiterst twijfelachtige
verworvenheid. De volwaardige maatschappelijke positie had hun geen bescherming
geboden tegen het moorddadige nazi-regime. Menigeen trok hieruit de conclusie dat
alleen een joodse staat de joden afdoende kon verdedigen. Zo leek de moord op de
Europese joden op dramatische wijze de zionistische analyse te bevestigen.
Herzberg, Presser en De Jong stonden als geschiedschrijvers en als overlevenden
in tweeërlei opzicht voor een moeilijke taak. Met de rampzalige uitkomst van de
vervolging in het geheugen en sedert 1948 het bestaan van de staat Israël als nieuw
gegeven in de geschiedenis van de joden, moesten zij de lotgevallen tijdens de
oorlogsjaren beschrijven van de joodse bevolkingsgroep waartoe zij zelf en hun
naasten behoorden. In dit hoofdstuk komt in de eerste plaats hun beoordeling van de
aard en rol van het antisemitisme aan de orde. Vervolgens zal hun behandeling van
de positie van het vooroorlogs jodendom in Nederland worden besproken in relatie
tot de reacties op de jodenvervolging, zowel in de jaren voor de oorlog als tijdens
de bezetting.
In de boeken die direct na de oorlog verschenen, werd het debat over de wijze van
reageren van joden op de vervolging dat tijdens de oorlog was begonnen, voortgezet.
De vooraanstaande socialistisch-zionist Sam de Wolff stelde in Geschiedenis der
joden in Nederland. Laatste bedrijf (1945) dat een openlijke rebellie te verkiezen
was geweest boven de mokkende opvolging van de oproepen van de Joodse Raad.
‘De liquidatie van het Nederlands jodendom zou sneller en met meer
conflicten zijn gekomen en de meeste Joden [...] zouden niet in de
gaskelders van Polen, maar in hun eigen woonplaats zijn
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omgebracht. Maar die ondergang zou eervoller en wellicht een zwakke
weerspiegeling zijn geweest van den heldhaftigen dood van hun broeders
in Warschau en andere steden van Polen.’2
In 1947 voegde hij hier in een artikel in De Vlam aan toe dat er in dat geval nog
minder overlevenden zouden zijn geweest. Maar deze prijs aan mensenlevens had
hij zonder meer willen betalen voor wat hij als een ‘eervoller’ en heldhaftiger
ondergang beschouwde: ‘Ach, hoe verkieslijker ware dit alles geweest! Hoe
ondragelijker dikwerf, voor velen onzer de pijnigende gedachte, dat dit niet gekomen
is.’3
De Wolff was inderdaad niet de enige die in de Poolse opstandelingen een
voorbeeld zag. In het internationale debat over passiviteit en collaboratie, dat vooral
sedert het begin van de jaren zestig met wisselende intensiteit wordt gevoerd, speelde
een soortgelijke argumentatie een centrale rol. De discussie over joodse collaboratie,
die zich toespitste op het optreden van de Joodse Raden, komt in het volgende
hoofdstuk aan de orde. Hier staat centraal hoe de drie Nederlandse geschiedschrijvers
het gedrag van de joden in Nederland ten tijde van de vervolging beschreven en
analyseerden, en bovendien hoe zij zich verhielden tot het internationale debat
hierover.

Antisemitisme
Elk van de drie Nederlandse historici werd in zijn jeugd geconfronteerd met
antisemitisme, door Presser zo treffend gekarakteriseerd als ‘de opduvel aan de
onbevangenheid’.4 Hoe zij daarop destijds reageerden spreekt niet direct uit de
beschikbare bronnen; hier moet worden volstaan met hun door latere ervaringen
gekleurde terugblik op de confrontatie met antisemitische uitingen. Uitgangspunt is
dat hun beoordeling in belangrijke mate werd bepaald door hun visie op het jodendom
en de joodse geschiedenis. Tegelijkertijd mag niet uit het oog worden verloren dat
de terugblik door deze incidenten mede werd bepaald.
De ‘opduvel aan de onbevangenheid’ bleef Herzberg in zijn jonge jaren niet
bespaard,5 maar bij de zoon van Russische immigranten stond daar een positief joods
nationaal bewustzijn tegenover. De familie en de omgeving waarin hij opgroeide
was getekend door de pogroms en gevormd door de Dreyfus-affaire. Door deze
achtergrond was Herzberg eigenlijk niet verbaasd op antisemitisme te stuiten en zijn
latere com-
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mentaar was dan ook sterk relativerend: ‘Het was niet zo kwaad bedoeld, het was
alleen symptomatisch.’6 Vergeleken met de positie van de Russische joden, waarvan
Herzberg zich niet alleen door de verhalen van zijn ouders en omgeving, maar ook
uit eigen waarneming tijdens zijn reis naar Rusland terdege bewust was, moet het
antisemitisme in Nederland op hem oneindig veel milder en draaglijker zijn
overgekomen.
In zijn geschiedschrijving was Herzberg dan ook betrekkelijk mild over de aard
en rol van het antisemitisme in Nederland. De Nederlandse samenleving, schreef hij,
was niet vrij van antisemitisme, maar hij maakte met grote nadruk een onderscheid
tussen maatschappelijk en politiek antisemitisme, al voegde hij daaraantoe dat het
laatste zonder het eerste natuurlijk ondenkbaar was.7 De vervolging van de joden,
schreef hij in zijn Kroniek, kwam niet uit Nederlandse verhoudingen voort. Het
politieke antisemitisme had naar zijn mening in Nederland geen navolging gevonden.
Integendeel, de bezetting had volgens hem de weerzin tegen politiek antisemitisme
alleen maar versterkt. ‘Wat de verstandelijke instelling betreft is [...] alles vrijwel in
orde, en dat is [...] een enorme prestatie.’8
Door de vervolging, die een kloof tussen vervolgde en niet-vervolgde had doen
ontstaan, was echter wel het maatschappelijk antisemitisme toegenomen.9 In november
1945 schreef hij aan vrienden in Palestina dat het antisemitisme ‘zeer verbreid’ was,
maar hij meldde tegelijkertijd een ‘zeer sterke tegenstrooming. Ze is intellectualistisch,
maar voorshands leidend. Over het algemeen doet men de dingen hier, geloof ik,
goed.’10
Ondanks de constatering van toename van het maatschappelijk antisemitisme
kwam Herzberg in zijn Kroniek per saldo tot een uitgesproken positief oordeel over
Nederland op het punt van het antisemitisme:
‘[...] de grote meerderheid der bevolking [heeft] de Duitse rassen-politiek
principieel en practisch afgewezen [...] Het ging om het eigen karakter en
daarmede om de handhaving der nationale zelfstandigheid. Het Nederlandse
volle heeft - geheel onafhankelijk van zijn gevoelens jegens de Joden, die,
zelfs in kringen der illegaliteit, volstrekt niet altijd op sympathie berustten
- hen als deel van het nationale geheel beschouwd, of liever gezegd, het
nationale geheel vrij willen houden van rassendiscriminatie. Het heeft
daarmede aan Adolf Hitler het politieke antwoord gegeven bij
uitnemendheid.’11
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Presser hield zich voor de oorlog eveneens al bezig met antisemitisme. Toen hem
werd gevraagd een bijdrage te schrijven over het antisemitisme als historisch
verschijnsel, pakte hij het grondig aan. ‘Op dat artikel heb ik reusachtig gestudeerd
en ik heb er iets van gemaakt.’12 Hij raad-pleegde tal van studies, waaronder
internationale, over het onderwerp. Uit het resultaat, dat in de bundel Anti-semitisme
en Jodendom (1939) werd gepubliceerd, blijkt dat Presser het antisemitisme waarmee
de joden in de diaspora werden geconfronteerd, allerminst onderschatte. Hij
behandelde het als een ‘wel zeer aparte vorm van xenophobie, al is het alleen maar
om de hardnekkigheid, waarmee hij in de geschiedenis overal en ten allen tijde weer
terugkomt’.13
Toen hij schreef dat de jood dikwijls al op jonge leeftijd door de confrontatie met
anti-joodse uitingen zijn onbevangenheid (‘een van de weinige dingen, die het geluk
der jeugd uitmaken’) verliest, moet hij ook aan zichzelf hebben gedacht. Hij besprak
de verschillende verklaringen voor het antisemitisme van de moderne tijd dat
inmiddels in Duitsland zulke alarmerende vormen had aangenomen. Moest dit worden
geïnterpreteerd als regressie of was het antisemitisme van de eigen tijd economisch
gedetermineerd ‘en dus ontmaskerbaar als klasse-ideologie?’ Een antwoord van de
auteur bleef achterwege, maar optimistisch was Presser in elk geval niet; de
vooruitgangsgedachte noemde hij een ‘domme, gevaarlijke illusie’.14
De verschillende reacties van joden op de vijandige houding van de niet-joodse
omgeving karakteriseerde hij in dit artikel als ‘vele soorten Joodse hoogmoed’. Deze
kwalificatie is een uiting van pessimisme, maar impliceert eveneens kritiek op de
joden. Zeer velen aanvaardden volgens hem op dat moment het lijden als inherent
aan de morele opdracht van het joodse volk. Daarnaast noemde hij ‘de hoogmoed
van het Joodse levensgevoel’ waardoor men denkt ‘ook de verblinden dezer dagen
te zullen overleven’. Ook het begrip dat sommigen voor de antisemiet opbrachten,
was in zijn ogen een vorm van hoogmoed. De laatste variant was wellicht het meest
van toepassing op hemzelf: ‘En er is tenslotte de hoogmoed van de Joodse schroom,
die zijn vrienden onder de niet-Joden het liefst zoekt onder hen, die het antisemitisme
bestrijden, niet terwille van den Jood, maar ter ere van de geest van redelijkheid en
rechtvaardigheid.’15
Maar in Ondergang ontbreekt een beschouwing over de wortels van het
antisemitisme en de rol en aard van het antisemitisme in Nederland. In een paragraaf
waarin Presser de reacties van niet-joden op de vervol-
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ging van de joden bespreekt, is slechts één alinea gewijd aan de houding van
niet-joodse Nederlanders jegens joden in de periode voor de oorlog. Hij vat deze als
volgt samen:
‘Er had in Nederland altoos een redelijke mate van verdraagzaamheid
geheerst; pogroms waren nimmer voorgekomen. De Joden hadden over
de symptomen van antisemitisme zonder al te veel moeite kunnen heenzien;
openlijke vijandschap was zo zeldzaam, dat zelfs [...] een aantal Joden lid
van de NSB had kunnen worden. Velen waren aan de Joden gewend geraakt,
er waren er die ze waardeerden, er waren er die ze wantrouwden; tot
bepaalde functies, tot bepaalde instellingen haddden ze op grond ener
ongeschreven code, geen toegang; de bestaande discriminatie in het
algemeen was voor de Joden draaglijk geweest, had voor de niet-Joden
weinig betekend. In de jaren vóór 1940 hadden verscheidene niet-Joden
in den lande openlijk tegen de Duitse Jodenvervolging hun stem verheven
[...].’16
Als geschiedschrijver waagde Presser zich niet aan een uitspraak over de mate waarin
het antisemitisme verbreid was, maar beperkte hij zich tot de constatering dat
antisemitisme voorkwam naast protesten ertegen. Opvallend is de parallel met zijn
artikel uit 1939, waarin hij ook met nadruk en hoopvol degenen had genoemd die
het antisemitisme bestreden.
Waar hij reacties van niet-joden op de jodenvervolging tijdens de bezetting
bespreekt, stelt hij evenals Herzberg vast dat ook in verzets-kringen jodenhaat
voorkwam. Ter illustratie citeert hij uit het artikel ‘Het opgejaagde volk’ (1946) van
Anne de Vries, die tijdens de oorlog actief was geweest in de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers. ‘[...] wij moesten de Joden niet [...]’, schrijft De Vries,
en ‘[...] waren bijna allen [...] anti-semiet.’ Presser parafraseert deze bekentenis van
de oud-verzetsman en citeert diens vaststelling dat ‘het Nationaal-Socialisme met
succes geappelleerd heeft aan onze zondige hartstochten en voor zijn anti-Joodse
propaganda in ons land een rijke voedingsbodem vond’. Maar ook hier duiken
onmiddellijk de aarzeling en relativering op. Presser verwees naar de Februaristaking
in Amsterdam, de stad die in de ogen van De Vries zo ernstig had gefaald. En op
diens constatering dat ‘[...] geen vorm van verzet zo grandioos verloren is als dat
tegen de Jodenvervolging’ geeft Presser als commentaar: ‘Kan men hier
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wegen, afwegen? En wat moet men dan meetellen, wat niet?’17
Presser ontwaart eveneens, zij het in voorzichtige bewoordingen, sporen van
antisemitisme bij hooggeplaatste Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland,
met name in Portugal.18 Hij laat echter de mogelijkheid open dat onwil of
eenvoudigweg falen de verklaring vormt voor hun houding jegens joden die bezet
gebied waren ontvlucht.19 En waar hij de ‘daadloosheid’ van de geallieerden behandelt,
schrijft Presser: ‘Er is geen beginnen aan, enig beeld te geven van de niet zelden
verregaande Jodenhaat, waar de Jood in de landen onzer bondgenoten geregeld mee
geconfronteerd werd; het verschijnsel zou een apart boek vereisen.’20 Verschillende
van de genoemde passages duiden erop dat Presser eigenlijk niet goed raad wist met
de behandeling van de rol en aard van het antisemitisme. Hij liet de kwestie in het
midden, zoals ook zijn verhouding tot het zionisme zijn hele leven onbeslist is
gebleven.
Dit blijkt bij uitstek op de plaats waar dit vraagstuk het meest urgent aan de orde
was, de epiloog van Ondergang. Presser bespreekt hier de stemming onder niet-joodse
Nederlanders tegenover joden na de oorlog. Opnieuw voorziet hij zijn uitlatingen
bijna zonder uitzondering van een vraagteken. En opnieuw noemt hij naast
uitgesproken antisemitische uitingen de blijken van mededogen en solidariteit,
overigens onder toevoeging dat de joden de eerste duidelijker hoorden dan de laatste.
Hij citeert in dit verband zijn vriend en collega De Jong, die de vijandigheid jegens
de overlevende joden had geïnterpreteerd als een uiting van schuldgevoel: ‘Belastering
en medelijden waren complementair. Beide kwamen uit dezelfde situatie voort [...].’21
Voor De Jong zelf was de beoordeling van de relaties tussen joden en niet-joden in
Nederland zonder twijfel een moeilijk onderdeel van zijn opdracht. In het eerste deel
van Het Koninkrijk (1969) schrijft hij hierover het volgende: ‘[...] de reacties van
deze twee bevolkingsgroepen op elkaar liggen in een gevoelsvlak dat op zichzelf al
moeilijk exacte benadering toelaat; bovendien ontbreken objectieve gegevens; en
tenslotte paste het niet in het algemene Nederlandse cultuurpatroon, van antisemitische
gevoelens openlijk blijk te geven.’ Hij karakteriseert in deel 1 het antisemitisme in
vooroorlogs Nederland als ‘latent’ en ‘vergeleken met de instelling van niet-Joden
in andere landen [...] zeer mild’.22
In dit verband is het relevant te herinneren aan een van de vraaggesprekken met
Ischa Meijer (1973), waarin De Jong sprak over de aard van het antisemitisme in
Nederland in relatie tot zijn eigen ervaringen.
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Hij vertelde over pesterijen die hij en zijn broer hadden ondervonden op de lagere
school in gedeeltelijk vergelijkbare bewoordingen als in zijn geschiedschrijving (‘niet
gewelddadig, maar wel bestaand, antisemitisme, relatief mild’).23
In een lezing die hij in 1965 in Jeruzalem hield, vermeldde De Jong zelfs expliciet
dat veel kinderen op school te lijden hadden van enige anti-joodse vijandigheid; bij
het neerschrijven van deze woorden moet De Jong ook, wellicht zelfs in de eerste
plaats, aan zijn eigen ervaringen hebben gedacht. Maar hij voegde onmiddellijk een
sterk relativerende zinsnede toe, waarin hij de tolerantie en acceptatie beduidend
sterker noemde dan anti-joodse uitingen.24 Ook in zijn memoires zou hij later
opmerken dat hij voor de oorlog ‘zelf zo weinig van antisemitisme had gemerkt, dat
[hij] [...] er geen gewicht aan toekende’.25
In deel 5 begon De Jong, die het ontbreken van enige voorgeschiedenis in het werk
van zijn collega Presser een gemis vond, mede om die reden zijn relaas over de
jodenvervolging met een beschouwing over de voorgeschiedenis van de vervolging
en de wortels van het antisemitisme in Europa en Nederland. Hij ging bijna duizend
jaar terug tot de eerste pogroms ten tijde van de eerste kruistocht (1096).26 Na een
uiteenzetting over het ontstaan van de joodse gemeenschappen in Nederland komt
hij tot een relatief positieve beoordeling van het leven van de joden in de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Maar hij voegt eraantoe dat het ‘hatelijke beeld van de
minderwaardige, eigenlijk duivelse Jood [...], zij het in verzwakte vorm, in het
bewustzijn van menigeen [bleef] hangen’.27
In de moderne tijd aangeland herinnert De Jong eraan dat de juridische gelijkstelling
destijds door de joden met gemengde gevoelens was begroet. Emancipatie betekende
immers behalve gelijke rechten tegelijkertijd een bedreiging van de joodse identiteit
en zelfs van het voortbestaan van het joodse volk. Voorts stelt De Jong, onder
verwijzing naar het toen nog driedelig Histoire de l'Antisémitisme (1955-1968) van
Léon Poliakov, dat de gelijkberechtiging van de joden (1796) het Europese jodendom
in een positie bracht ‘potentieel gevaarlijker dan die welke het tevoren ingenomen
had’. Met de invoering van de formele gelijkheid voor de wet konden de joden zich
vrij bewegen in de maatschappij. Het antisemitisme veranderde hierdoor van karakter.
De joden werden nu niet meer alleen als minderwaardig, maar ook als gevaarlijk en
zelfs schadelijk beschouwd.28
Na het antisemitisme in het eerste deel van Het Koninkrijk ‘latent’ en
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‘relatief mild’ te hebben genoemd, voelde De Jong zich genoodzaakt de term
‘antisemitisme’ nader toe te lichten. Deze was immers
‘als gevolg van de nationaal-socialistische massamoord op het Europese
Jodendom een zwaar beladen term geworden; het gebruik dat wij er hier
van maken, mag niet tot misverstand leiden. Wat wij het zeer milde, latente
antisemitisme genoemd hebben, is mijlenver verwijderd van de instelling
van diegenen die tot de Endlösung der Judenfrage opdracht gaven mijlenver: maar die Endlösung vormde toch óók het eindpunt van een weg
waarvan dat zeer milde, latente antisemitisme ongeweten het beginpunt
was.’29
Na kritiek uit de begeleidingscommissie erkende De Jong dat dit ‘iets te beknopt’
was geformuleerd, maar in de definitieve tekst bleef de oorspronkelijke formulering
gehandhaafd.30
Over de rol en de aard van het antisemitisme in Nederland vonden meer
aanvaringen plaats met de begeleidingscommissie. In het manuscript van deel 5 stelde
De Jong aanvankelijk dat ‘de antisemitische gevoelens sterker waren en dieper lagen
dan men uit de uitlatingen alleen zou kunnen afleiden’. P.W. Klein was niet overtuigd
en wees De Jong op het impressionistische karakter van zijn gegevens. Kennelijk
gevoelig voor de kritiek zwakte De Jong zijn constatering enigszins af: ‘De
antisemitische gevoelens konden dus sterker zijn en dieper liggen dan men uit de
uitlatingen alléén zou afleiden.’31 Een vergelijkbare botsing deed zich voor naar
aanleiding van het manuscript van deel 7. Hierin schreef De Jong dat ‘de meeste
Nederlanders de Joden als een minderheidsgroep beschouwden, aan wie ze geen
solidariteit verschuldigd waren: ze waren “maar Joden”’. ‘Hoe weet u dat?’ vroeg
RIOD-medewerker P.J. van Leeuwen. ‘Weet u wat in de harten leeft “bij velen”?’
Hoewel De Jong zijn formulering verdedigde, werden de joden in de definitieve
versie een minderheidsgroep ‘met wie lang niet ieder zich ook maar enigermate
identificeerde’. De woorden ‘ze waren “maar Joden”’ kwamen geheel te vervallen.32
Ook over de door De Jong beweerde toename van het antisemitisme tijdens de
bezettingsjaren werd in de begeleidingsgroep gediscussieerd. Sommigen vonden dat
het antisemitisme juist was afgenomen. ‘Ondanks de onzekerheid ten aanzien van
de representativiteit’ van de artikelen uit illegale bladen die De Jong in dit verband
had geciteerd, hield
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hij voet bij stuk.33 Overigens maakte hij in een voetnoot bezwaar tegen de passage
van Herzberg in diens Kroniek, waarin deze stelt dat ‘een deel van de latere Jodenhulp’
moest worden geïnterpreteerd als ‘een overgecompenseerd antisemitisme’. De Jong
ontkende niet dat dit inderdaad het geval kon zijn geweest, maar de bewering van
Herzberg ging hem veel te ver.34
Tenslotte werd de aard van het antisemitisme wederom kritisch besproken naar
aanleiding van het manuscript van deel 9, waarin onder andere het antisemitisme in
de Nederlandse gemeenschap in ballingschap in Londen werd behandeld. Een van
de meelezers vroeg zich af of De Jong op dit punt niet overgevoelig was. De Jong
antwoordde zich daar niet van bewust te zijn.
‘De door mij vermelde uitlatingen en feiten staan vast en ik meen dat het
onjuist zou zijn, de tekst op die punten te wijzigen. Wanneer ik in hoofdstuk
7 constateer en met tal van stukken weergeef dat de regering op concrete
mogelijkheden om Joden te redden niet alert gereageerd heeft, dan dienen
de opvattingen over de Joden vermeld te worden teneinde een en ander te
verklaren.’35
Deze voorbeelden wijzen erop dat De Jong heeft geworsteld met de waardering van
de relatie tussen joden en niet-joden in Nederland voor en tijdens de oorlog. In de
eerste plaats was hij niet erg goed thuis in de geschiedenis van de joden.36 Verder
was hij zich bewust van het impressionistische karakter van zijn uitlatingen over de
rol en de aard van het antisemitisme. ‘Het is moeilijk schrijven over dit alles:
antisemitisme was (en is) vaak ongrijpbaar,’ merkte hij op in Het Koninkrijk.37 Maar
anders dan Presser wilde hij het hier kennelijk niet bij laten. Onder erkenning van
de moeilijkheden formuleerde hij toch conclusies. Het lag niet in De Jongs aard als
geschiedschrijver om een kwestie zonder conclusies te presenteren. Bij het gevoelige
vraagstuk van de rol en aard van het antisemitisme moet hij des te sterker de noodzaak
hebben gevoeld tot een ondubbelzinnige slotsom te geraken. Uit de frequente
aanvaringen met de begeleidingsgroep juist over dit thema blijkt dat hij in sterkere
mate dan de meeste meelezers geneigd was antisemitische gevoelens te signaleren.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit te maken heeft met De Jongs
subjectpositie van overlevende. Terwijl hij herhaaldelijk het afstandelijke en
overwegend rationele karakter van zijn werk en daarmee zijn professionele identiteit
beklemtoonde, lijkt in zijn
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behandeling van de relaties tussen joden en niet-joden zijn subjectpositie van
overlevende de overhand te hebben gekregen. In het bijzonder zal het na de oorlog
verkregen inzicht dat hij destijds - niet alleen in de periode voor, maar ook tijdens
de oorlog - het antisemitisme had onderschat een rol hebben gespeeld. In zijn
memoires liet hij duidelijk uitkomen dat hij achteraf van mening is dat er bij hem op
dit punt in de vooroorlogse periode sprake was geweest van verdringing, die ook in
de oorlogsjaren was blijven bestaan.38 De passages in Je Maintiendrai waarin hij de
banden tussen joden en niet-joden in Nederland als onverbrekelijk typeerde en de
joden met nadruk ‘vaderlanders’ en ‘lands-broeders’ noemde,39 moeten derhalve in
dit licht worden begrepen.
Over de naoorlogse periode merkt De Jong in deel 12 op dat ‘het antisemitisme
dat tijdens de bezetting versterkt was, [...] zich nog enige tijd in bevrijd Nederland
hier en daar duidelijk [bleef] manifesteren’. Deze opmerking is opgenomen in een
passage over het gebrek aan speciale voorzieningen voor de overlevende joden in
Nederland. Dit was het gevolg van de beleidslijn van de regering dat de overheid
geen verschil diende te maken tussen joden en niet-joden. Hoewel De Jong dit niet
met zoveel woorden stelt, kan deze zinsnede op deze plaats alleen maar betekenen
dat De Jong dit beleid zonder meer beschouwde als een uiting van antisemitisme.40
Al met al heeft zich in het denken van De Jong over het antisemitisme in Nederland
een ingrijpende verandering voltrokken. Terwijl hij voor en ook tijdens de oorlog
geneigd was in deze kwestie een tamelijk relativerend standpunt in te nemen,
signaleerde hij in zijn geschiedwerk antisemitisme ook in geval van twijfel. De
massamoord op de joden had De Jong aanzienlijk gevoeliger gemaakt voor anti-joodse
uitingen. In elk geval was hij vastbesloten deze nooit meer te onderschatten.

Dreiging uit het oosten
In het verlengde van hun beoordeling van de aard en rol van het antisemitisme
bespraken de geschiedschrijvers hoe de joden in Nederland hadden gereageerd op
de vervolging. Om te beginnen bleef de opkomst van het nationaal-socialisme in
Duitsland ook voor de joden in Nederland niet zonder gevolgen. Het meest zichtbare
gevolg was de komst van vluchtelingen, die zich in meerderheid in Amsterdam
vestigden. Voor de zionist Herzberg, die van huis uit vertrouwd was met het
vluchtelin-
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genwerk41, was dit een nieuwe episode in een lange geschiedenis van vervolging. ‘Er
werd weer eens gejaagd in de wereld en die Duitse Joden herinnerden aan het offer,
dat de Nederlandse Joden konden worden,’ schreef hij later in Kroniek.42 Mede
hierdoor heerste er volgens hem sedert 1929 en zeker sinds 1933 angst onder de
joden.43
Herzberg was door zijn achtergrond - en niet te vergeten door de moord op zijn
zwager in Duitsland in 193344 - sterker dan de meeste joden in Nederland doordrongen
van de potentiële gevaren. In Brieven aan mijn grootvader (1983) schreef hij dat hij
‘geestelijk op de vervolging [was] voorbereid’. ‘De massale moord heb ik niet
voorzien, maar voor het overige heeft de ellende mij niet verrast. Jouw
wederwaardigheden en die van je kinderen en hun hele familie hebben in mij
doorgewerkt.’45
Als bestuurslid van de NZB had hij geprobeerd de joden in Nederland te doordringen
van de noodzaak van de joodse staat, waarin de joden verlost zouden zijn van hun
minderheidspositie. Maar hij had er - in elk geval achteraf - wel degelijk begrip voor
dat zijn publiek de boodschap destijds niet wilde horen, of liever gezegd geen gevolg
gaf aan de waarschuwende woorden die hij tot hen richtte. In 1975 zei hij in een
vraaggesprek: ‘Als de joden het in de wereld zo hadden gehad als de joden in
Nederland, dan was er van zijn leven geen zionisme ontstaan.’46
De meesten onder hen, schrijft hij in Kroniek, ‘deden wat alle mensen doen, ze
wisten heel goed wat er dreigde en sloten de ogen’. Enkelen die het zich konden
permitteren vluchtten naar de Verenigde Staten; hiermee kozen zij volgens Herzberg
‘het eeuwige noodlot van [...] [hun] volk’. De tegenstrijdige combinatie van het
werkwoord ‘kiezen’ met ‘noodlot’ moet waarschijnlijk begrepen worden als een
poging van Herzberg wederom de wetmatigheid te beklemtonen die in zijn visie de
geschiedenis van de joden kenmerkt, terwijl veruit de meeste joden in Nederland
zich hier niet van bewust waren en in de veronderstelling verkeerden in relatieve
vrijheid een keuze te maken. Anderen vertrokken naar Palestina - voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog woonden er, schrijft Herzberg, vijftienhonderd uit
Nederland afkomstige joden in Palestina.47 Volgens recente cijfers waren er weliswaar
tot 1940 ongeveer zestienhonderd Nederlanders op aliya gegaan, maar een deel van
hen keerde na enige tijd weer terug of reisde vanuit Palestina door naar andere
bestemmingen. Mede door sterfgevallen woonden in 1940 niet meer dan circa duizend
Nederlandse joden in het Britse mandaatgebied.48 Uit de hierboven geciteerde
opmerking (de joden in Nederland ‘deden wat alle mensen doen’) blijkt dat Herzberg
het algemeen mense-
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lijke, universele karakter benadrukte van het reactiepatroon van de joden op de
dreiging uit het oosten. In zijn toelichting werkte hij dit nog nader uit: ‘Mensen
verhuizen [...] zo gauw niet. Ook zij die wonen aan de voet van een vulkaan, breken
hun have en goed pas op, als de lava over hun drempel komt. Tot die tijd zitten zij,
bidden en hopen.’49 Dit is de plaats eraan te herinneren dat Herzberg met zijn gezin
in 1939 vergeefs had geprobeerd naar Palestina te vertrekken.50
Presser besteedde in Ondergang slechts minimale aandacht aan de vooroorlogse
situatie van de joden in het kader van zijn behandeling van het verzet van joden. In
een kenschets van de joodse bevolkingsgroep onderstreept hij de heterogeniteit en
verdeeldheid in vrijwel alle opzichten, als gevolg waarvan een solide operatiebasis
voor joodse verzetsstrijders, die in de eerste plaats als joden wilden opereren, ontbrak.
Het kerkgenootschap typeerde hij als ‘een zuiver burgerlijke instelling van liberale
kleur, boven een massa, van wier noden ze bitter weinig begreep, fel gekant tegen
elk massaal, revolutionair verzet, conformistisch, conservatief’. Hierdoor hadden de
joden als groep geen enkel orgaan waaruit illegale organisaties en haar leiders konden
voortkomen, toen zij werden geconfronteerd met de vervolging door de Duitse
bezetter. Uit het manuscript van Ondergang blijkt dat Presser zich hier baseerde op
het artikel van De Wolff uit 1947, waarin deze had uiteengezet waarom de
voorwaarden voor gewapend verzet van joden in Nederland niet vervuld waren.51
Voorts maakt hij in een paragraaf over de lotgevallen van de Duitse joden tijdens
de bezetting enkele opmerkingen over de houding van Nederlandse joden jegens
deze groep. Er was, stelt hij, nauwelijks sprake van solidariteit. Vooral voor zionisten
maakt hij een uitzondering. En hij vervolgt met een verontschuldigend beroep op
zijn bronnen: ‘Het moet worden uitgesproken, omdat de documenten er nu eenmaal
zijn: niet weinige Nederlandse Joden wantrouwden, haatten hen zelfs op een wijze,
die maar al te zeer herinnert aan het hen zelf bedreigende antisemitisme.’52 Het is
duidelijk dat Presser, die altijd een grote waardering had gekoesterd voor de Duitse
cultuur en naar eigen zeggen in die jaren absoluut geen ‘anti-gevoelens’ jegens de
Duits-joodse vluchtelingen had, deze constatering uiterst pijnlijk vond.53
Ten slotte had Presser zich in zijn artikel over antisemitisme (1939) nogal kritisch
getoond over de manier waarop joden reageerden op actuele uitingen van
antisemitisme. Hij behandelde de verschillende typen

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

97
van reacties, die hij echter alle onder de noemer hoogmoed bracht. Hoewel hij de
achtergrond verder onbesproken liet, maakte hij impliciet wel duidelijk dat hij de
houding van joden niet van realisme, laat staan van weerbaarheid vond getuigen.54
De Jong behoorde althans tot eind jaren dertig tot de meerderheid van de
Nederlandse joden die zich door zionisten als Herzberg niet liet overtuigen van de
noodzaak van een vereenzelviging met het joodse levenslot en derhalve met het
streven naar de stichting van een joodse staat. De Jong beschouwde het antisemitisme
in de jaren voor de oorlog niet als een serieus probleem. In zijn memoires merkt hij
echter op dat op dit punt bij hem sprake was geweest van verdringing. Dit verklaart
wellicht waarom hij in Het Koninkrijk een dubbelzinnig antwoord geeft op de door
hemzelf opgeworpen vraag of de joden zich veilig voelden in Nederland. Terwijl
Herzberg in zijn Kroniek ronduit spreekt van angst onder de joden, kiest De Jong in
Het Koninkrijk op dit punt een veel aarzelender formulering in de vorm van een
retorische vraag: ‘Moeten wij niet [...] constateren dat elementen van onzekerheid
steeds in de psyche van het Nederlandse Jodendom aanwezig geweest waren?’ In
verschillende verschijnselen zag De Jong ‘elementen van excessief reageren, met op
de achtergrond: instabiliteit, onzekerheid, angst - geen concrete angst, maar een vage,
verre echo als het ware van de vervolgingen waarvan de voorouders eeuwenlang het
slachtoffer geweest waren’.55
De Jong maakte in zijn beoordeling van de psychische gesteldheid van joden - die
van hemzelf niet uitgezonderd - onderscheid tussen twee niveaus. Aan de oppervlakte
constateerde hij rust en een gevoel van veiligheid, maar in diepere lagen meende hij
- achteraf - angst en onzekerheid te ontwaren. Later zou hij vaststellen dat de joden
in Nederland zich veilig waanden en zo het slachtoffer werden van hun eigen
verleden.56
In zijn aanloop naar de behandeling van de nationaal-socialistische vervolging
van de joden schreef De Jong dat het in het Europese jodendom, ‘eeuwig bedreigd,
eeuwig machteloos, traditie geworden was, haast een instinct, op onderdrukking en
vervolging hoofdzakelijk passief te reageren’. Ondanks het relatief tolerante klimaat
in Nederland was volgens De Jong deze ‘algemeen passieve reactiewijze van de
Joden der Europese diaspora ook in het Nederlandse Jodendom blijven leven’. Hoewel
hij hier, noch in de fiches die ten grondslag hebben gelegen aan het eerste deel van
Het Koninkrijk, naar het werk van zijn Amerikaanse collega Hilberg verwijst, vertoont
deze karakterisering van de mentaliteit van
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het vooroorlogse jodendom een duidelijke overeenkomst met die van Hilberg in The
Destruction of the European Jews (1961). Temeer daar De Jong voor dit deel als
geheel regelmatig uit Hilbergs studie heeft geput, moet hij ook zijn typering van de
vooroorlogse joodse mentaliteit aan dezelfde studie hebben ontleend. In de toelichting
die De Jong op genoemde constatering gaf, zijn verschillende elementen te herkennen
uit Hilbergs hoofdstuk over het gedrag van de vervolgden. De Jong schreef:
‘men boog het hoofd, liet het geweld over zich heen gaan, ruimde de
scherven op, begroef de doden, leefde verder. Soms zocht men steun bij
autoriteiten, klampte hen aan, vleide hen, kocht hen om [...]. Daadwerkelijk
verzet was men als zinloos, ja als schadelijk gaan beschouwen [...]. Men
meende met gematigd, “tactisch” optreden meer te kunnen bereiken en er
waren talrijke situaties waarin men dat [...] inderdaad deed. Dan hadden
enkelingen het leven verloren, maar kon de gemeenschap voortbestaan.’57
Hier moet worden volstaan met enkele van de meest treffende overeenkomsten met
de bedoelde passage uit Hilbergs studie.
‘[...] they had learned that they could avert danger and survive destruction
by placating and appeasing their enemies. [...] Armed resistance in the
face of overwhelming force could end only in disaster. [...] After surveying
the damage, the survivors had alwaysproclaimed in affirmation of their
strategy the triumphant slogan, “The Jewish people lives”. [...] This
experience was so ingrained in the Jewish consciousness as to achieve the
force of law.’58
Overigens vergat De Jong niet te vermelden dat de Nederlandse joden geen ervaring
hadden met pogroms of vergelijkbaar gewelddadig optreden jegens hen.
Desalniettemin was hij van mening dat deze passieve reactiewijze ook kenmerkend
was voor de joden in Nederland. En degenen voor wie deze typering niet gold, vooral
socialisten en communisten, waren nauwelijks vertegenwoordigd in de organen van
de joodse gemeenschap. Deze werden, schrijft hij, gedomineerd door ‘liberale en
andere burgerlijke figuren die [...] jegens die overheid eerder een opvallende, soms
aan serviliteit grenzende aanhankelijkheid aan de dag legden’. Hij interpreteerde dit
versterkt aanhankelijkheidsbetoon als een uiting van angst en onzekerheid.59
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19 september 1935: protestbijeenkomst in de Amsterdamse Apollohal tegen de invoering van de
Neurenberger wetten in Duitsland. Boven: Abraham Asscher, voorzitter van het Comité voor Bijzondere
Joodse Belangen, spreekt de aanwezigen toe.
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Deze uiteenzetting vormt de inleiding op De Jongs behandeling van het Comité voor
Bijzondere Joodse Belangen, dat op 21 maart 1933 werd opgericht, en het daaronder
ressorterende vluchtelingencomité, dat zich bezig ging houden met de opvang van
joodse vluchtelingen uit Duitsland. David Cohen was secretaris van het eerste Abraham Asscher trad op als voorzitter - en voorzitter van het tweede. Cohen en
Asscher zouden tezamen tijdens de Duitse bezetting leiding geven aan de Joodse
Raad.60
De Jong introduceert Cohen als een exponent van de hierboven omschreven
mentaliteit. De professor in de oude geschiedenis werd door De Jong neergezet als
een gezagsgetrouwe man, ‘blij met elke kruimel die van de tafel dier gerespecteerde
overheid viel’.61 Uit het eerste deel van De Jongs memoires, Herinneringen I (1993),
bleek eens temeer dat De Jong weinig op had met Cohen. Terugblikkend op zijn
studietijd merkte De Jong op dat diens colleges oude geschiedenis ‘tamelijk vervelend’
waren, maar ook dat zijn handdruk ‘zo slap als een vaatdoek’ was.62 Waarschijnlijk
was dit in joodse kringen een symbool geworden van de veronderstelde
karakterzwakte van Cohen. S. van den Bergh had in Deportaties (z.j.) eveneens
melding gemaakt van ‘een slap afscheidshandje’ van Cohen in Theresienstadt, toen
hij in september 1944 op het punt stond naar Auschwitz te worden overgebracht.63
De op zichzelf onbeduidende opmerking van De Jong wordt hier vermeld, omdat zij
een variatie is op een thema dat in zijn werk een cruciale rol speelt. De Jong is na de
oorlog, en zeker na 1967, een angstige en onzekere houding gaan beschouwen als
inherent aan het joodse leven in de diaspora voor de oorlog.
Achteraf interpreteerde hij zijn eigen reactie op antisemitische pesterijen in zijn
jeugd ook in het licht van deze analyse. De angst die hem en zijn tweelingbroer ervan
had weerhouden zich fysiek te verdedigen, bracht hij terugblikkend in verband met
het jood-zijn.64 Met de nadruk die De Jong legde op de weerloosheid en gevoelens
van onzekerheid onder de joden in Nederland sloot hij zich in feite aan bij een
zionistische analyse van joods leven in de verstrooiing.
De Jong wees in zijn paragraaf over de vooroorlogse joodse comités herhaaldelijk
vooruit naar de latere Joodse Raad, waarin dezelfde personen de belangrijkste functies
zouden bekleden. Deze had evenals het vluchtelingencomité oorspronkelijk een
uitsluitend lokale functie, maar ging feitelijk een landelijke rol spelen. In zijn beleid,
merkt hij op, identificeerde het comité zich in verregaande mate met de Nederlandse
rege-
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ring. Dit betekende dat het niet bemiddelde voor communisten en dat het werkloze
Duitse joden als economische vluchtelingen beschouwde en hen naar Duitsland
terugstuurde of verdere emigratie bevorderde. De Jong constateerde: ‘Het
Vluchtelingencomité selecteerde. Het selecteerde, wel te verstaan, onder de
“armlastigen”.’65
Hij spreekt geen expliciet oordeel uit over dit beleid en brengt in zijn beschrijving
begrip op voor de spanningen waaraan de leden van het comité onderhevig waren,
maar impliciet is de afkeuring voelbaar. Deze komt aan de oppervlakte, wanneer hij
de aandacht vestigt op de wijze waarop Raphaël Henri Eitje, die samen met Cohen
en Gertrud van Tijn-Cohn het comité vormde, zich in een brief aan de voorzitter
uitliet over de vluchtelingen. Eitje duidde hen hierin aan als ‘materiaal’ en De Jong
herinnert de lezer aan de term ‘expediëren’ die in eerder geciteerde correspondentie
werd gebruikt voor het doorzenden van Duitse joden.66 De Jongs sympathie lijkt
onmiskenbaar uit te gaan naar de vluchtelingen uit nazi-Duitsland.
Onder erkenning van de verschillen ontwaart De Jong een duidelijke parallel tussen
beleid en taak van het vluchtelingencomité en die van de latere Joodse Raad. Hij
stelde vast dat de overgang van het Vluchtelingencomité naar de Joodse Raad voor
de drie leidinggevende functionarissen ‘een gradueel, niet een principeel karakter
[had] en dat juist zij in het apparaat van de Joodse Raad hoge posities gingen bekleden
[...] lag voor de hand’.67
Wat de houding van Nederlandse joden tegenover de Duits-joodse vluchtelingen
betreft sluit De Jong zich aan bij Herzberg, die in zijn Kroniek de negatieve gevoelens
had geïnterpreteerd als vrees voor een toename van het antisemitisme. Hij tekent
alleen bezwaar aan tegen de concluderende opmerking van Herzberg: ‘Geen wonder
dat men ze haatte.’ De Jong vindt dit te ver gaan en houdt het op ‘afkeer’.68 Het is
opmerkelijk dat hij hier wel de moeite neemt zich van Herzberg te distantiëren, maar
Pressers opmerkingen op dit punt niet van commentaar voorziet. Deze had in
Ondergang, zij het minder generaliserend, zelfs ronduit van antisemitisme gesproken.69
Herzberg, die in Kroniek de vooroorlogse joodse comités onbesproken had gelaten,
uitte in een brief aan De Jong zijn grote waardering voor de wijze waarop hij deze
in het eerste deel van Het Koninkrijk had behandeld. Hij stak zijn afkeer van hun
functioneren niet onder stoelen of banken: ze waren volgens hem ‘door de oprichters
typisch opgezet op die arrogante en filantropische basis en zich onttrekkend aan alle
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controle en critiek’. Maar anders dan De Jong achtte hij hiervoor niet zozeer de
bestuurders, maar veeleer de joodse bevolkingsgroep als geheel verantwoordelijk.70
Uit Herzbergs talloze artikelen blijkt dat hij in het algemeen nogal kritisch was
gestemd ten aanzien van de vooroorlogse joodse mentaliteit. Naar zijn mening had
men zich overgegeven aan de illusie van de vooruitgang. Zo hadden joden zich steeds
meer afgewend van hun volk en hun historie ‘zonder te merken dat zij zich afwendden
van zichzelf’. De Jong liet een appreciatie achterwege, maar constateerde in deel 5
hetzelfde: ‘De meeste Nederlandse Joden hadden in en door hun assimilatie de band
met het Joodse geloof en met de Joodse geschiedenis verloren.’71 Alvorens over te
gaan tot de lotgevallen van de joden tijdens de Duitse bezetting vatte hij zijn analyse
van de positie van het vooroorlogse Nederlandse jodendom nog eens kernachtig
samen. Anders dan Herzberg beklemtoont hij de scherpe onderlinge tegenstellingen,
maar voor het overige vertoont zijn conclusie sterke overeenkomsten met Herzbergs
visie: de joodse bevolkingsgroep was ‘geografisch verspreid, psychologisch sterker
geïsoleerd dan zij meende, verstoken van een samenbindende ideologie, verstoken
ook van algemeen aanvaarde leidersfiguren, en door dat alles niet alleen weinig
weerbaar maar ook in hoge mate kwetsbaar’.72

Weerloosheid
Met de Duitse inval op 10 mei 1940 en de spoedig daaropvolgende capitulatie van
de Nederlandse strijdkrachten begon de Duitse bezetting die in het bijzonder voor
de joden een ramp van ongekende omvang zou worden. Anders dan velen hadden
verwacht of althans gehoopt, bleef de jodenvervolging niet beperkt tot nazi-Duitsland.
Opeenvolgende anti-joodse maatregelen dreven de joden in een isolement, waarna
in de zomer van 1942 de deportaties begonnen. In de afzondering bloeide het joods
culturele leven sterker dan ooit tevoren. Herzberg besteedde hieraan de nodige
aandacht in zijn geschiedschrijving.73 In zijn ogen betekende dit de noodzakelijke
terugkeer naar het jodendom, waartoe de joden voor de oorlog niet te bewegen waren
geweest.
In het denken van Herzberg over de jodenvervolging stond een geestelijke
mobilisatie van joden centraal, waarvoor hij zich ook zelf veel moeite had getroost.
Zij moesten volgens hem ‘terugkeren naar hun
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originaliteit’ en ‘geëmancipeerde, vrijwillige vijanden’74 van Hitler en de zijnen
worden. Met de volgende zinsneden kwam hij meteen terzake: ‘Had dit alles maar
zijn uitdrukking kunnen vinden in een feitelijk en gewapend verzet! Natuurlijk heeft
iedereen daaraan in theorie de voorkeur gegeven.’ Hiermee komt hij meteen tot de
kern van het beladen vraagstuk van passiviteit of verzet en maakt tegelijkertijd
duidelijk dat het laatste nu eenmaal niet tot de mogelijkheden behoorde. In het vervolg
legt hij uit dat de voorwaarden voor een enigszins gecoördineerd en gestructureerd
gewapend verzet van joden niet vervuld waren.
‘Er moet een strategische basis bestaan. Zij ontbrak. Men moet over wapens
beschikken. Zij waren er niet. Ook kan men niet vechten met grijsaards
en besjes, kinderen, zieken, invaliden, geestelijk misdeelden enz., die allen,
allen zonder onderscheid, ook waren aangevallen. Daarenboven was er
toch gevochten zowel in de Jodenbuurt als in Amsterdam-Zuid, en dit had
immers al tot een verschrikkelijke débâcle geleid.’75
Hij wijst beschuldigingen van fysieke passiviteit aan het adres van joden van de hand
en beklemtoont dat hun gedrag niet met dezelfde maatstaven mag worden gemeten
als dat van overige Nederlanders. Hun politieke situatie was immers volkomen anders.
Ook een vergelijking met hun lotgenoten in het getto van Warschau, die in opstand
waren gekomen, achtte hij niet op zijn plaats. De opmerking van De Wolff, die de
opstandelingen in de Poolse getto's aan de Nederlandse joden ten voorbeeld had
gesteld, kwalificeerde Herzberg als een ‘melodramatische verzuchting’.
‘Zonder ook maar in de verste verte afbreuk te willen doen aan de betekenis
van hetgeen in Warschau gebeurd is, zij er aan herinnerd, dat alle
voorwaarden, die in Nederland voor een opstand ontbraken, dáár waren
vervuld. In de laatste faze der vervolging kon een overgebleven groep van
in een enkele wijk bijeengedrongen Joden, in hoofdzaak bestaande uit
weerbare arbeiders en arbeidsters, na uiterst zorgvuldige voorbereiding,
geruggesteund en bewapend door belangrijke groepen partisanen, en geleid
door vastberaden mannen en vrouwen dáár een verzet ontketenen, dat hier
in de eerste jaren van de bezetting, zelfs nog in 1943, ten enenmale
uitgesloten was.’
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En hij herinnert eraan dat ook de opstand in Warschau bij voorbaat een verloren zaak
was. Dat door de historische revolte de eer werd gered, had in de ogen van Herzberg
wel degelijk betekenis, maar hij achtte dit niet voldoende. Ondanks de verschillen
rechtvaardigden beide geschiedenissen maar één conclusie: ‘Warschau en Amsterdam,
beide op hun manier, bewijzen dat Joodse weerbaarheid zonder eigen vaderland een
innerlijke tegenstrijdigheid vormt.’76
Nadat hij de lezer heeft trachten te doordringen van de wanhopige situatie waarin
joden zich bevonden en deze tot kern van zijn analyse heeft gemaakt, werpt hij
onverwacht alsnog de vraag op of er ‘geen plaats was voor werkelijk verzet, ook
zonder een eigenlijke opstand, voor een schaduworganisatie, of een organisatie naast
de Joodse Raad, die zich al dan niet in samenwerking met de algemene illegaliteit,
belastte met al dat ondergrondse werk, dat tallozen het leven redden kon?’77
Deze enigszins verrassende wending dient als overgang naar het optreden van de
Palestina-pioniers, chaloetsiem, tijdens de bezetting. De groep van vooral Duitse
jongeren die in Nederland een beroepsopleiding volgden ter voorbereiding op hun
vertrek naar Palestina, vormde een dergelijke organisatie, die zich volgens Herzberg
voorbeeldig had gedragen. Het werkdorp in de Wieringermeer, waarvan Herzberg
zelf vanaf augustus 1940 tot de ontruiming in maart 1941 directeur van was geweest,
was een van de zes organisaties die zich met de opleiding van deze joodse jongeren
bezighield. De pioniers bouwden een illegale organisatie op, die contacten legde met
andere Nederlandse en later ook Belgische en Franse soortgelijke organisaties. Al
met al slaagde de groep er in 361 van haar 821 leden te redden, waaronder ook de
121 zijn meegeteld die na afloop van de oorlog uit de kampen terugkeerden. Deze
cijfers, concludeert Herzberg, onderstrepen ‘de beslissende betekenis van het bezitten
van een ideologie en een politiek ideaal’.78
Impliciet bestempelde Herzberg hiermee de afwijzing van het zionisme door de
meerderheid van de Nederlandse joden als een tragische vergissing. Maar met deze
conclusie ondergraaft hij tegelijkertijd zijn daaraan voorafgaande argumentatie,
waarin hij het vrijwel ontbreken van verzet had verklaard als inherent aan de situatie.
Hij moest recht doen aan sterk uiteenlopende gedragingen en wilde het joodse volk
in bescherming nemen tegen gemakzuchtige verwijten, terwijl hij tegelijkertijd de
bewezen geachte verdienste van het zionisme niet onvermeld wilde laten.
Ook na publicatie van Kroniek zou Herzberg zich met het vraagstuk
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blijven bezighouden. In 1961 kwam de kwestie internationaal in de belangstelling
naar aanleiding van het Eichmann-proces in Jeruzalem. Herzberg woonde de
terechtzitting bij als correspondent van de Volkskrant, die de auteur van Amor Fati
onmiddellijk nadat Eichmann in Argentinië in de kraag was gegrepen moet hebben
gecontracteerd.79 Dat blijkt tenminste uit Bericht aan de rattenkoning van Harry
Mulisch (1966), die daarin schrijft dat hij zich nog diezelfde dag bij de hoofdredacteur
van dezelfde krant had vervoegd. Hij kreeg echter te horen dat de Volkskrant al was
voorzien. Mulisch zou uiteindelijk voor Elseviers Weekblad naar Jeruzalem afreizen.80
Daar stelde de openbare aanklager de getuigen telkens weer de vraag: Waarom
hebt u zich niet verzet? Herzberg herhaalde in de Volkskrant zijn hierboven
weergegeven argumentatie en benadrukte dat de omstandigheden van destijds geen
normale waren. Derhalve, concludeerde hij, is ‘de grootste voorzichtigheid bij de
beoordeling van het gedrag van slachtoffers tijdens een catastrofe [...] niet groot
genoeg’. Toch, vervolgde hij, was er misschien een ‘ervaringsregel [...] die enige
invloed uitgeoefend heeft’. Hij doelde op de weerloosheid tegen de pogroms in
Oost-Europa, die in het bewustzijn van joden had geleefd. Ondanks alle voorbehoud
kende Herzberg daaraan ‘in de voorstellingswereld van grote massa's [...] een
beslissende uitwerking’ toe. Van een groot deel der joden, schreef hij, had zich ‘iets
als een verlamming’ meester gemaakt. Hij besloot zijn artikel met een vermelding
van de opstand in het getto van Warschau en opstanden in vele andere getto's. Deze
revolte, schreef Herzberg ‘heeft een geheel nieuwe noot toegevoegd aan de
beoordeling van het gebeurde’.81
Ruim tien jaar na verschijning van Kroniek der Jodenvervolging heeft zich in
Herzbergs denken over het gedrag van de joden tijdens de oorlogsjaren een
verschuiving voltrokken. Terwijl hij dit in Kroniek vooral uit de omstandigheden
verklaarde, wees hij nu op de geestesgesteldheid van de joden, waarvoor hij een
historische verklaring in het geding bracht. In het verlengde hiervan lijkt zijn
waardering voor de opstand in het getto van Warschau, die een breuk betekende met
de weerloosheid, aanzienlijk toegenomen.
Enkele dagen later speculeerde hij in een volgend artikel over een mogelijke
opstand van de joden in Amsterdam. Deze had volgens hem kunnen uitbreken wanneer
er sprake zou zijn geweest van een concentratie van de joden in een getto. Ook deze
speculatie moet in het licht van de verschuiving in Herzbergs denken worden gezien.82
Herzberg
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was kennelijk sterker dan voorheen onder de indruk geraakt van de opstand in
Warschau als de belichaming van de nieuwe joodse weerbaarheid en wilde graag
geloven dat iets vergelijkbaars zich ook onder de joden in Amsterdam had kunnen
voordoen. De overeenkomst tussen de veelgeciteerde en controversiële passage van
Hilbergs boek, waarin hij ook over een ‘verlamming’ spreekt onder joden als reactie
op de bedreigende situatie, en Herzbergs artikel uit 1961 is opmerkelijk. Hoewel
Hilbergs boek nog niet was verschenen op het moment dat Herzberg de betreffende
bijdrage schreef, is het mogelijk dat hij in Jeruzalem juist van dit onderdeel uit
Hilbergs boek reeds had vernomen. Yad Vashem, in de persoon van Michman, had
het manuscript onder meer vanwege deze passage geweigerd uit te geven.83
Toch valt uit Herzbergs Eichmann in Jeruzalem, een bewerking van zijn
verslaggeving van het proces, op te maken dat Herzberg per saldo wellicht meer door
geestelijke dan door fysieke weerbaarheid werd gefascineerd. Hij had duidelijk
affiniteit met de weerloosheid die, tot levensregel geworden, de mens ‘de hoogste
waardigheid [kan] verlenen’.84 Hij bestreed dat dit neerkwam op lafheid en
eerloosheid.
In 1963 mengde hij zich opnieuw in het debat in een essay getiteld ‘De weerlozen’,
waarin hij de toestand behandelt waarin hijzelf en zijn medegevangenen in
Bergen-Belsen hadden verkeerd. Deze keer stelde hij onomwonden dat verzet ‘niet
essentieel [was] in de joodse positie, en het wordt ook niet essentieel als men alle
verboden gedragingen waaraan men zich schuldig maakte, zoals de onderduik, als
“verzet” gaat beschouwen.’ De schroom om dit te bekennen ‘omdat men vreest dat
het in eigen ogen beschamend en in die van anderen vernederend is’ wijst hij beslist
van de hand.85 Hij maakte duidelijk het gedrag van de grote meerderheid der
vervolgden niet in termen van lafheid te beschouwen, maar van weerloosheid.
Bovendien ontstond in de toestand van weerloosheid, aldus Herzberg, de mogelijkheid
tot een mystieke en denkbeeldige ontmoeting met lotgenoten, waaruit een nieuwe
weerbaarheid werd geboren. Concreet doelde hij hiermee op de geboorte van de
joodse staat, die in deze visie het resultaat is van een geestelijk proces.86
De weerloosheid - en de aanvaarding daarvan als levenshouding - was geen nieuw
verschijnsel in de joodse geschiedenis. In de gedachtenwereld van chassidische joden
nam dit een centrale plaats in. Via zijn grootvader kende Herzberg dit milieu, dat hij
in Brieven aan mijn kleinzoon liefdevol heeft beschreven.
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‘Wanneer mensen als mijn grootvader geweest is, werden aangevallen,
waren zij weerloos. Dat siert hen. Als zij in staat waren geweld met geweld
te keren, dan zouden zij niet zijn, die zij waren. De weerloosheid was hun
beginsel en daarmee hebben zij zich verdedigd.
Dat is geen lijdelijkheid en nog minder lafheid. Alleen zij die zich de moed
alleen voor kunnen stellen in zijn ruwe handtastelijkheid, noemen dit zo.’87
In Brieven aan mijn kleinzoon presenteert de auteur zich als insider en buitenstaander
tegelijk van het milieu en de opvattingen die hij weergeeft.88 Zijn liefde voor de
wereld van zijn grootvader is evident, maar toch neemt Herzberg als medium tussen
zijn grootvader en zijn kleinzoon een standpunt in buiten die gemeenschap. Hij wil
begrip kweken voor een wereld die niet alleen de niet-joden in Nederland maar ook
de joden - en dus ook zijn eigen kleinzoon - vreemd, archaïsch en zelfs exotisch
voorkomt, maar hij laat in het midden hoe hij zichzelf tot die gemeenschap verhoudt.
Voor de duur van het boekje verplaatst hij zich in de chassidische gedachtenwereld,
maar tegelijkertijd maakt hij de lezer duidelijk dat hij er zelf geen onderdeel van
uitmaakt. Hij stelt zich op het gezichtspunt van de antropoloog die tijdelijk zijn intrek
neemt in het dorp dat zijn ouders voor zijn geboorte hebben verlaten, en die niet van
plan is zich daar blijvend te vestigen. Hij kent de wereld daarbuiten en zal daar ook
weer naar terugkeren.
Met alle waardering en bewondering voor het vergeestelijkte leven van mensen
als zijn grootvader, ijverde Herzberg in die buitenwereld, in casu Nederland, sinds
zijn volwassenwording voor een joodse staat, die hij beschouwde als een voorlopig
eindpunt in de joodse geschiedenis. Hij stond op de drempel van een nieuw tijdvak,
dat met de stichting van de staat Israël in 1948 zou worden gemarkeerd. Hij
verwelkomde Israël als de overgang van een toestand van lijdzaamheid, waarin de
invloed van anderen als onvermijdelijk werd ondergaan, naar een van actieve
zelfverdediging en zelfstandigheid.89
Anders dan bij menig zionist het geval was, betekende dit voor Herzberg niet een
radicale verwerping van de levenshouding van vrome joden in de diaspora. De
vestiging van een joodse staat na tweeduizend jaar ballingschap was weliswaar een
omwenteling in de joodse geschiedenis, maar hiermee werd niet een volkomen nieuw
element geïntroduceerd. Hij beschouwde de stichting van de staat Israël veeleer als
een
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herleving van het politiek beginsel dat in de geschiedenis van het joodse volle altijd
naast het geestelijk-religieuze heeft bestaan.
Het is vrijwel niet vast te stellen welk principe in zijn visie prioriteit diende te
krijgen. Hij leek beide principes evenzeer toegedaan. De nieuwe weerbaarheid die
vorm kreeg in de jonge joodse staat, verdedigde hij net zo vurig als de daaraan
voorafgaande weerloosheid. Wie zijn werk leest, kan echter niet aan de indruk
ontkomen dat de weerloosheid sterker in hem leefde dan de nieuwe weerbaarheid,
die hij gezien zijn achtergrond en persoonlijkheid niet volledig kon omhelzen. In dit
verband is de mystieke beleving van de volslagen weerloosheid in Bergen-Belsen
wellicht een doorslaggevende ervaring geweest.
Maar in het openbaar heeft hij zich nooit gedistantieerd van de nieuwe
weerbaarheid. Integendeel, ook toen in 1978 zijn kleinzoon sneuvelde als officier in
het Israëlische leger en hij in feite de ultieme consequentie ondervond van een keuze
voor het zionisme, wankelde zijn overtuiging althans publiekelijk niet. In een artikel
dat hij schreef naar aanleiding van de dood van zijn kleinzoon, plaatste hij deze
tragische gebeurtenis in historisch perspectief. Hij beklemtoonde dat door het
ontbreken van innerlijke samenhang en een gemeenschappelijk ideaal - met name
in Midden- en West-Europa - joodse zelfverdediging tijdens de oorlogsjaren
onmogelijk was. Met de oprichting van de joodse staat was dit alles in zijn tegendeel
verkeerd. Israël schiep eenheid, verschafte een strategische basis en angst week voor
moed. Hij bracht een eresaluut aan ‘de vrije joodse soldaat’ en hij besloot zijn artikel
‘Ter herdenking’ met de woorden: ‘Zij zullen kaddisj zeggen en weten dat hij niet
voor niets gevallen is.’90

Verzet
Presser, die een groot deel van de bezettingsjaren als onderduiker had doorgebracht,
benaderde het vraagstuk van passiviteit en/of verzet op volkomen andere wijze dan
zijn voorganger Herzberg. Hij ging frontaal in de aanval door twee stellingen te
poneren in het Haagse dagblad Het Vaderland.91 Het betreffende artikel werd
gepubliceerd op 4 mei 1961, toen in Jeruzalem het Eichmann-proces gaande was.
Daar werden getuigen steeds weer geconfronteerd met vragen over de passiviteit van
vervolgden, die gemakkelijk konden worden geïnterpreteerd als verwijten. Dit moet
Presser, die zich sterk identificeerde met de slachtoffers, hebben gestoord.
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Ten eerste stelde hij dat het verzet van joden in Nederland door Duitsers evenzeer
was overschat als door niet-joodse Nederlanders onderschat en, ten tweede, dat het
verzet van joden in Nederland - in kwantitatieve zin - relatief dat van niet-joden had
overtroffen.92 Uit het manuscript van Ondergang, waarin de stellingen terugkeerden,
blijkt dat Presser zijn eerste stelling - in aangepaste vorm - ontleende aan een artikel
uit 1957 van de vooraanstaande Israëlische historicus Ben-Zion Dinur. Deze sprak
daarin niet over Nederlanders, maar over geallieerden.93 Evenals Herzberg in zijn
latere artikelen, herinnerde Presser aan de geestelijke weerstand van veel joden, die
hij plaatste in het kader van de joodse geschiedenis.94 Wat dit aspect betreft is de
overeenkomst met een paragraaf uit een artikel van Friedman uit 1958 over het joods
verzet frappant. Pressers opmerking dat ‘van oudsher Joodse heldhaftigheid [...]
anders geschakeerd is dan de avondlandse, in welke laatste de heugenis aan militaire
prestaties en individuele krachttoeren zoveel sterker doorgewerkt heeft’95 lijkt erg
veel op een passage uit het genoemde artikel van zijn Amerikaanse collega: ‘Whereas
most other nations have legacies of heroism in which heroism meant physical and
military strength, in our case [...] the concept of “heroism” is almost always
interwoven with the idea of spiritual courage.’ En de zinsnede waarin Presser verwees
naar ‘die orthodoxe joden, in wie het geloof leefde dat “het opzeggen van een paar
psalmverzen van meer invloed op de loop der gebeurtenissen was dan het doden van
Duitsers”, niet noodzakelijkerwijs direct, maar in het oneindige verloop van
wederzijdse betrekkingen tussen de Schepper en zijn geschapenen’96 is zelfs letterlijk
te vinden in Friedmans artikel. Deze schreef:
‘The orthodox Jews did not believe that it was possible or even desirable
to resist the German criminals in any other way. They believed that the
recital of a chapter of the psalms would do more to affect the course of
events than the killing of a German - not necessarily immediately but in
the infinite course of mutual relations between the Creator and his
creatures.’97
Hetzelfde geldt voor de daaropvolgende verwijzing naar de geestelijke weerstand
van Gandhi en zijn volgelingen in India.
Hoewel Presser het artikel van zijn Amerikaanse collega niet noemt, heeft hij
Friedmans analyse van het vraagstuk zonder meer overgenomen, dat wil zeggen
zonder aanpassing aan de Nederlandse situatie. Het
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is echter twijfelachtig in hoeverre de door Friedman beschreven overtuiging op de
uit Nederland gedeporteerde joden, die in meerderheid sterk geseculariseerd waren,
van toepassing kan worden verklaard.
Presser stelde in dit verband de overgang aan de orde die zich in de twintigste
eeuw voltrok, van een martyrologisch gerichte conceptie van de joodse geschiedenis
naar een waarin het joodse volk ‘zijn helden [heeft] gekregen’. Hij stelde dat deze
in verband stond met het opkomende zionisme, waaraan hij op de voor hem zo
kenmerkende relativerende wijze toevoegde: ‘Zeker voor wie deze laatste feiten
benadert los van hun gangbare en ook wel begrijpelijke dramatisering en
romantisering.’ Hij plaatste zijn verhandeling over het verzet (‘de zakelijke, objectieve
waardering van het verzet van Joden in Nederland’) met nadruk binnen deze nieuwe
historische conceptie. Hij gaf de voorkeur aan de laatste formulering boven ‘Joods
verzet’, ‘want of dat als zodanig bestaan heeft, is een vraag welker beantwoording
een nogal vergaande semantische doorlichting vereisen zou van zowel “joods” als
“verzet”’.98 Het is opmerkelijk dat juist Presser, die zich als agnost afficheerde en
altijd een uitgesproken ambivalente houding tegenover het zionisme had ingenomen,
zich in zijn analyse van het verzet van joden liet leiden door achtereenvolgens een
religieus geïnspireerde en een zionistische visie.
In Ondergang begint Presser zijn behandeling van dit thema met een uiteenzetting
over de moeilijkheden die de historicus hier ontmoet.99 Desalniettemin herhaalt hij
zijn stellingen uit 1961. Hij wijst verwijten aan het adres van de vervolgden beslist
van de hand en stuurt deze regelrecht retour afzender:
‘De Joden lieten zich maar afslachten, heet het soms; ze aanvaardden hun
lot met een gelatenheid, die verwondering, ja, ergernis opwekte; het is
voor wie dit na de oorlog wenst neer te schrijven uiteraard gemakkelijker,
op zo iets te wijzen dan op het historisch tekort van het Nederlandse volk,
waarvan zo velen deze Joden aan hun lot hebben overgelaten.’100
Ter verdediging van zijn tweede stelling - dat het verzet van joden in Nederland
relatief dat van niet-joden had overtroffen - vestigt hij de aandacht op de Stichting
tot verdediging van de Cultureele en Maatschappelijke Rechten der Joden (SRJ). Deze
was ruim een jaar voor de oorlog in Amsterdam opgericht om de joodse jeugd
weerbaar te maken
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voor de onontkoombaar geachte strijd tegen de nationaal-socialisten en het
zelfvertrouwen van de joodse bevolkingsgroep te versterken.101 Voorts herinnert hij
aan de weerstand van de bewoners van de Amsterdamse jodenbuurt in februari 1941
en aan het bekende incident in dezelfde maand in ijssalon Koco in de Amsterdamse
Van Woustraat en noemt hij de Hollandse Schouwburg, van waaruit joodse kinderen
naar de daartegenover gelegen crèche werden gesmokkeld.102
Het verzet van de Palestina-pioniers tijdens de bezetting noemt Presser ‘het
ontroerendste hoofdstuk uit de geschiedenis van de toenmalige Joden’. Evenals
Herzberg geeft Presser percentages van de geredden uit deze groep, waarop hij
commentaar overbodig acht. Op basis van de cijfers is het echter mogelijk te
concluderen dat het zionisme dat Presser steeds op rationele gronden had afgewezen,
voor deze jongeren letterlijk van vitale betekenis is geweest. Ten slotte stelt hij in
het algemeen dat joden vertegenwoordigd waren in elke denkbare vorm van verzet.
Hij besluit zijn behandeling van dit thema met de suggestie dat er wellicht een
volkomen tegengestelde herinnering aan het gedrag van joden zou zijn ontstaan,
indien er een aanzienlijk grotere groep was overgebleven.
‘Misschien zou er, indien er een behoorlijk grote Joodse groep ware
overgebleven, een hele folklore om Joodse verzetsdaden zijn ontstaan,
van durfals, saboteurs, “brutale bliksems”, kortom, om toch maar het al
te vaak gebruikte, al te veel misbruikte woord te bezigen, Joodse helden,
die bij niemand behoeven achter te staan, noch in gedrag, noch in aantal.’103
Hiermee suggereerde Presser dat de beschuldiging van fysieke passiviteit direct
samenhangt met het grote aantal slachtoffers. Bovendien liet hij op deze wijze de
mogelijkheden open van een counterhistory van heldhaftig optreden, die met de
slachtoffers verloren is gegaan.
Het aspect van de geestelijke weerstand, dat hij in zijn artikel uit 1961 zoveel
gewicht had gegeven, bleef in Ondergang geheel en al achterwege. In Ondergang
lijkt hij juist maximale afstand te willen nemen van deze religieus geïnspireerde
instelling, wellicht omdat hij meende hiermee de mythe van passiviteit van joden
verder te voeden. Slechts op één plaats, in een passage over de Palestina-pioniers,
verwijst hij naar het om godsdienstige redenen passief ondergaan van de vervolging.
Een kleine groep van de pioniers, schrijft hij, huldigde deze opvatting en Presser
beklem-

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

112
toont dat de meerderheid van de pioniers een andere instelling had. Het staat er niet
met zoveel woorden, maar het is duidelijk dat Pressers sympathie bij de laatste groep
ligt.104
Terwijl Herzberg vooral aandrong op begrip voor de passiviteit van de overgrote
meerderheid der joden en het vraagstuk herdefinieerde in termen van weerloosheid
in plaats van lafheid, was Pressers uitgangspunt het verzet en ging hij met zijn
stellingen in tegen wat hij beschouwde als de mythe van de fysieke passiviteit. Zijn
apologetische benadering van het vraagstuk van passiviteit en/of verzet, inclusief de
speculatieve slotpassage, moet allereerst gezien worden als blijk van solidariteit met
de vermoorde joden. Daarnaast ging hij als geschiedschrijver in het algemeen graag
in tegen heersende opvattingen en toonde hij zich consequent solidair met de zwakste
partij. Een vergelijking met zijn benadering van het vraagstuk van de vermeende
passiviteit van slaven in zijn studie Amerika is op dit punt veelzeggend. Hierin
bestreed hij de onder geschiedschrijvers wijdverbreide opvatting dat de slaven zich
‘gedwee en onderworpen’ opstelden. Hij beschouwde dit als een mythe en stelde dat
het verzet tegen de slavernij zich in allerlei vormen had geopenbaard. Ten slotte
veronderstelt hij ook hier dat tal van voorvallen en incidenten die welbeschouwd
uitingen van verzet zijn eenvoudigweg niet zijn overgeleverd.105
Het vraagstuk van de passiviteit van slaven zou in de jaren zeventig in de Verenigde
Staten een kernthema worden in de ‘new black history’. De herdefiniëring van het
verzet van deze groep verliep langs dezelfde lijnen als die van het verzet van joden
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de historiografie was het vrijwel niet voorkomen
van gewapende opstand in het algemeen geïnterpreteerd als een blijk van lijdzaamheid
van slaven. Een uitzondering was de marxistische historicus Herbert Aptheker, die
reeds in de jaren veertig de aandacht vestigde op hun verzet en wiens werk Presser
ook benutte voor Amerika. De beoefenaren van de ‘new black history’ introduceerden
een aanzienlijk ruimere definitie van verzet, die ook daden als weglopen, spugen in
de soep en urineren in de koffie omvatte. Overigens heeft Peter Novick vastgesteld
dat in de Verenigde Staten vooral joodse historici in hun geschiedschrijving kozen
voor het perspectief van de zwarten. De gedeeltelijke verklaring die hij hiervoor
oppert is dat zij veelal links-politiek georiënteerd waren en derhalve geneigd tot
identificatie met onderdrukten. Hoewel Presser al in 1949 in de voetsporen van zijn
Amerikaanse collega en geestverwant Aptheker trad, kan ook Novicks redenering
moeiteloos op Pressers ge-
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schiedschrijving van toepassing worden verklaard.106
Afgezien van Pressers solidariteit met de zwakkeren heeft de Leidse historicus I.
Schöffer in een historische evaluatie van de Weinreb-affaire een overtuigende
psychologische verklaring gesuggereerd voor Pressers behandeling van dit hoofdstuk
uit de bezettingsgeschiedenis. Bij het schrijven van Ondergang, schreef Schöffer,
werd Presser
‘telkens geconfronteerd met de kwellende vraag hoe het mogelijk was
geweest dat zich in de nazi-tijd zo talrijke joden schijnbaar willoos naar
de slachtbank hadden laten voeren. Bevestigde dit niet de antisemitische
bewering dat “de” joden altijd laf waren? Het kwelde Presser persoonlijk
des te meer omdat hij zichzelf verre van heldhaftig vond en hoog opkeek
naar al degenen die in bezettingstijd wél gedurfd hadden. Was hij niet, zo
beschrijft hij zichzelf ook in Ondergang, schrikachtig en bangig
weggedoken toen het gevaar nabij kwam?’107
Het is evident dat Presser zichzelf inderdaad allesbehalve strijdbaar vond. In de
gesprekken die hij kort voor zijn overlijden met Bregstein voerde, typeerde hij zichzelf
herhaaldelijk als een bange man.108 Dit zou kunnen verklaren waarom Presser als
geschiedschrijver in Schöffers woorden ‘haast krampachtig’ zocht naar bewijzen
van het tegendeel.109 In een artikel in Maatstaf, dat hij schreef na voltooiing van het
manuscript van Ondergang, stipte hij het beladen thema van de joodse zelfhaat aan
in relatie tot machteloosheid. Hij stelt hierin dat de joden als collectief in de recente
geschiedenis hun kracht en moed hebben bewezen. Joden in de diaspora kunnen
volgens hem kracht putten uit joodse verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog
en uit de stichting van de staat Israël.110

Passief verzet
Door angst overmand besloot De Jong na de Duitse inval alles in het werk te stellen
om naar Engeland te ontkomen. Gedurende de bezettingsjaren verbleef hij aan de
overzijde van Het Kanaal. Zoals eerder uiteengezet, vond hij achteraf dat zijn
activisme in Londen irrelevant was geweest voor het wezen van de Tweede
Wereldoorlog; hij betreurde het dat hij zich niet meer had ingespannen voor de joden
in bezet gebied.111
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Dit was niet het resultaat van afweer van de gruwelijke waarheid. Hij heeft
herhaaldelijk verklaard dat hij in de zomer van 1943 ervan overtuigd was geraakt
dat de gedeporteerden in het Oosten de dood wachtte. Maar in zijn geschiedschrijving
- zowel in Het Koninkrijk als artikelen - benadrukte hij dikwijls het ongeloof waarmee
bijna iedereen, joden en niet-joden, destijds reageerde op berichten over de
vernietiging van de joden. Van de onderduikers waren, dacht De Jong, velen overtuigd
dat deportatie ‘over het algemeen tot physieke vernietiging zou leiden’. De joden
die gedeporteerd werden, vertrouwden er volgens hem echter op dat zij zich in het
Oosten staande zouden kunnen houden.112 Dit element van ongeloof stond centraal
in zijn inaugurele rede van 1967 en keerde praktisch ongewijzigd terug in de lezingen
die hij meer dan twintig jaar later hield aan Harvard University. In zijn oratie verwees
hij expliciet naar een paragraaf uit het rapport van zijn tweelingbroer, waaruit
onzekerheid spreekt over het lot van de gedeporteerden. Sally de Jong noemde daarin
de brieven die bij de Joodse Raad waren binnengekomen, maar voegde eraantoe:
‘[...] wat zeggen duizend brieven op zestigduizend gedeporteerden? Waar zijn de
berichten der anderen? Waarom is er hoegenaamd geen nieuws van gedeporteerde
kinderen, van ouden, van zieken?’ Hij veronderstelde dat de joden ‘in Auschwitz
[waarschijnlijk] in verschillende groepen [worden] gesplitst, in verschillende kampen
ondergebracht, met weinig of geen onderlinge communicatie’.113
Afgezien hiervan acht De Jong gewapend verzet tegen de deportaties ‘uitgesloten’.
De speculaties van Herzberg over een opstand in Amsterdam, wanneer daar evenals
in Warschau een getto was ontstaan, wijst hij van de hand. Anders dan hun lotgenoten
in de Poolse hoofdstad wisten de joden in Amsterdam, schrijft De Jong, niet welk
lot hun wachtte na deportatie. Bovendien waren in bezet Nederland nauwelijks
wapenen en explosieven aanwezig.114
Desalniettemin bestrijdt hij dat de joden zich passief hebben laten wegvoeren. Na
het aantal joden te hebben besproken dat onderdook of Nederland ontvluchtte - naar
schatting drieduizend illegale emigranten en vijfentwintigduizend onderduikers concludeert hij: ‘De opvatting dat de Joodse volksgroep als geheel de deportatie
passief over zich heen heeft laten gaan, achten wij door die cijfers weerlegd.’115 Hij
verwijst hier naar het op grote schaal negeren van oproepen in de eerste fase der
deportaties, dat hij eerder heeft behandeld en gekwalificeerd als ‘passief verzet’.
Deze analyse van De Jong spoort met die van zijn tweelingbroer
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die in zijn rapport deze reacties had behandeld als methoden van verweer.116
In zijn analyse van het vraagstuk van passiviteit of verzet besteedt De Jong veruit
de meeste aandacht aan de houding van de joodse leiders. Van die zijde, stelde hij,
kwam geen impuls tot verzet.117 Het Joodsche Weekblad, dat onder
verantwoordelijkheid van de Joodse Raad verscheen, ademde volgens hem ‘een geest
van berusting: Joden moesten, als zo vaak in het verleden, de moed en de kracht
opbrengen om hun lot te dragen; verzet zou niet baten’.118 De richtlijnen van de
geestelijke voorgangers, schrijft De Jong, waren gelijkluidend. In dit verband citeerde
hij uit een brief die Presser na publicatie van Ondergang had ontvangen van ene H.J.
van Dam. Deze had in de tweede helft van 1942 de Rotterdamse opperrabbijn A.B.N.
Davids een onderduikadres aangeboden dat door de laatste werd afgeslagen. De
rabbijn wilde zijn gemeente niet in de steek laten. Volgens Van Dam was van de
joodse orthodoxie een ‘verlammende invloed’ uitgegaan: ‘De opvatting dat men zijn
lot dient te dragen - een soort Joodse passieve predestinatieleer.’119 De Jong vond
deze mededeling van de verder onbekende Van Dam kennelijk belangrijk genoeg
om in dit kader te vermelden, hoewel één voorbeeld welbeschouwd te weinig is om
tot een algemene uitspraak over de houding van de geestelijke leiders te geraken.
Toch was De Jong niet alleen maar negatief over de beslissing van de Rotterdamse
rabbijn en wederom bracht hij de voorzitters van de Joodse Raad in het geding. ‘Er
was moed voor nodig om onder te duiken; er was óók moed voor nodig om, gelijk
Davids deed, een aanbod tot hulp te weigeren en de solidariteit met de leden van de
Joodse gemeente te laten prevaleren - een solidariteit die men bij de voormannen
van de Joodse Raad pijnlijk miste.’120 Hier had De Jong er wellicht aan moeten
herinneren - hij had het al eerder vermeld in deel 5 - dat Cohen op 14 mei 1940 wel
had geweigerd naar Engeland te gaan, omdat hij ‘de vluchtelingen niet in de steek
[wilde] laten’.121
Wanneer De Jong in deel 7 de laatste fase van de deportaties bespreekt, werkt hij
in een paragraaf die hij opent met de vraag ‘Had het anders gekund?’ een scenario
uit waarin de Raad naast de hulp aan de vijand illegale activiteiten onderneemt.
Wanneer de joodse leiders in juni 1942 geweigerd zouden hebben verdere
administratieve medewerking aan de deportaties te verlenen, zou er een crisissituatie
zijn ontstaan. Voor De Jong staat het vast dat de deportaties in dat geval ‘op een
hardere wijze’ en wellicht zelfs versneld zouden zijn uitgevoerd.
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Dit betekent echter niet dat een dergelijke opstelling van de Raad in zijn visie een
en ander alleen maar zou hebben verergerd. Hij acht het niet uitgesloten dat het staken
der werkzaamheden door de Raad een positief effect zou hebben gehad op de
niet-joodse Nederlanders. Zij zouden in dit geval wellicht in grotere getale hulp
hebben geboden aan hun vervolgde landgenoten. In De Jongs woorden: ‘De passiviteit
in het Joodse milieu heeft in de loop van '41 de passiviteit in het niet-Joodse in de
hand gewerkt.’ Hij herhaalt hier niet wat hij in een eerder deel aan deze constatering
had toegevoegd, namelijk dat het omgekeerde eveneens het geval was. Afgezien
hiervan, stelt De Jong, was het resoluut vasthouden aan beginselen de enige manier
om een ‘duidelijke eigen impuls’ te geven aan de gang van zaken.122
Het is frappant dat het rapport ‘De ondergang van het Nederlandsche Jodendom’
van De Jongs broer besluit met een paragraaf die eveneens als titel heeft ‘Had het
anders gekund?’. Hierop laat hij ruim een halve pagina tekst volgen, waarin hij
uitwerkt wat er gebeurd zou zijn wanneer ‘de Joden’ elke vorm van medewerking
hadden geweigerd. Deze ‘georganiseerde passieve weerstand’ zou wellicht niet tot
andere resultanten hebben geleid, stelde hij, maar de ondergang die hij toen - in mei
1943 - binnen enkele maanden voorzag zou dan tenminste ‘solidair en zelfbewust’
zijn geweest. Hij voorspelde dat ‘de geschiedenis’ de joodse leiders, zowel de Joodse
Raad als de geestelijke voorgangers, zou ‘beschouwen als lafaards en verraders van
hun eigen volk’.123 In ietwat diplomatiekere bewoordingen deed zijn broer, de
geschiedschrijver, dat inderdaad.
Daarnaast was De Jong niet ontvankelijk voor pogingen vanuit Israël het vraagstuk
te benaderen door de aandacht te vestigen op de deelname van joden aan de geallieerde
legers. Dit bleek toen hij in 1969 via Presser werd benaderd door iemand die om
hulp verzocht bij het traceren van joodse soldaten in het Nederlandse leger tijdens
de oorlogsjaren. In opdracht van de staat Israël werkte de heer Campagne aan het
‘Nederlandse deel van een groot werk dat in Israël in het Hebreeuws en in het Engels
zal worden uitgegeven onder de titel The Jewish Soldier in the Armies of the World’.
Aan Presser liet De Jong weten ‘de Israëlische opzet bijzonder dwaas te vinden’ en
aan Campagne schreef hij ‘afwijzend’ te staan ‘tegenover het gehele project; [...] de
Joden streden in militaire dienst in Nederland mee als Nederlanders en niet als
Joden’.124
Evenals zijn beide voorgangers was De Jong lovend over de Palestina-pioniers.
Hij beklemtoonde dat zij de enige joodse groep vormden die
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als groep een verzetshouding had aangenomen, met hulp van niet-joden.125
Maar De Jong was de enige van de drie geschiedschrijvers die in dit verband de
geestelijke weerbaarheid van met name religieuze joden zelfs niet vermeldde. Dit
kwam hem op kritiek te staan van Aron Schuster, oud-opperrabbijn van Amsterdam.
Deze was van mening dat De Jong in deel 8 te weinig aandacht had besteed aan de
beleving van de joodse godsdienst in kampen als Westerbork en Bergen-Belsen. Met
name rabbijn Ph. Frank, schreef Schuster, wist in gesprekken met medegevangenen
hun ‘een dermate grote kracht [te geven] dat zij heel rustig en vol overgave de dood
tegemoet gingen’. In het algemeen waren de orthodoxe joden in beide kampen ‘een
voorbeeld [...] voor de anderen met betrekking tot de rustige aanvaarding van hun
lot’. Voorts stelde Schuster vast dat Herzberg en Presser over dit aspect in hun boeken
niet hadden bericht en hij verklaarde dit uit hun afstand tot het ‘religieuze Jodendom’.
Maar hij meende dat De Jong ‘als de officiële geschiedschrijver in opdracht van de
Nederlandse regering’ de uitingen van het religieuze leven van de joden in de kampen
niet achterwege kon laten.126
De Jong antwoordde Schuster dat hij, gezien het ontbreken van opmerkingen in
het werk van Herzberg en Presser over de houding van rabbijnen en opperrabbijnen,
ervan was uitgegaan ‘dat er ook niets wezenlijks te berichten viel’. Tegelijkertijd
vroeg hij Herzberg - als insider in tweeërlei opzicht - om advies. Hij legde hem de
vraag voor of hij van mening was dat deel 8 ‘op dit punt inderdaad een ernstige
lacune vertoont’. In zijn antwoord ging Herzberg uitvoerig in op het verwijt van de
oud-opperrabbijn aan zijn eigen adres, dat hij ‘hoogst misplaatst en onredelijk vond’.
Hij somde passages op waarin hij, zij het als ‘anti-orthodox’, ‘met de diepste
intensiteit’ juist aan dit aspect aandacht had besteed. Aangezien De Jongs vraag
hiermee niet was beantwoord, formuleerde hij deze in een tweede brief opnieuw en
enigszins anders: ‘[...] meent U dat van de rabbijnen in de Joodse kampen inderdaad
zulk een inspirerende invloed is uitgegaan dat ik daar expliciet aandacht aan moet
besteden?’ Na een voorzichtig ontkennend antwoord van Herzberg besloot De Jong
het grootste gedeelte van de brief van Schuster in deel 13, waarin onder andere
wijzigingen in de voorgaande twaalf delen werden opgenomen, af te drukken. De
lezer moet gissen naar de mening van de historicus over deze brief, want De Jong
publiceerde de passage zonder enig commentaar. Desgevraagd verklaarde hij zich
niet meer te herinneren wat hij destijds vond van de kritiek van Schuster. Hij
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veronderstelde dat hij de gevoelens van reserve van Herzberg destijds deelde, maar
deze niet had opgenomen omdat hij zich onvoldoende zeker voelde ten aanzien van
deze kwestie. Gezien zijn kritiek op de passieve opstelling van geestelijke voorgangers
elders in Het Koninkrijk koesterde hij waarschijnlijk onoverkomelijke bezwaren
tegen een positieve weergave van hun rol.127
Terwijl hij in deel 1 had vastgesteld dat joden in Nederland in het algemeen passief
reageerden op onderdrukking en vervolging en dit in verband had gebracht met de
joodse geschiedenis, bleek hij in de nadere uitwerking in latere delen deze analyse
vooral van toepassing te achten op het joodse leiderschap. Wat de joodse groep als
geheel betreft bestrijdt hij echter dat deze zich passief zou hebben laten deporteren.
Behalve de Palestina-pioniers die zich als groep verzetten, brengt De Jong ook
weigeringen om gehoor te geven aan oproepen, vlucht en onderduik onder de noemer
verzet. Het niet-reageren op oproepen kwalificeert hij als ‘passief verzet’.

Het internationale debat
Pas in de jaren zestig ontbrandde het internationale debat over passiviteit (en
collaboratie). In de overzichtswerken die eerder waren verschenen, speelde het
vraagstuk een betrekkelijk ondergeschikte rol. Reitlinger bood in zijn studie uit 1953
geen analyse van joods gedrag, maar volstond met incidentele opmerkingen als ‘the
blind fatalism of the Polish Jew’ en ‘the fatalism and helplessness of the Galician
Jew’.128 Poliakov wijdde daarentegen wel een apart hoofdstuk aan het joodse verzet
(‘La Résistance Juive’), maar dit heeft vrijwel in zijn geheel betrekking op joden in
Polen. Poliakov wees op de machteloosheid van joden in de Oost-Europese getto's
en vestigde de aandacht op uitingen van passief verzet. Daarnaast beklemtoonde hij
dat vooral zionisten actief waren in joodse verzetsgroepen.129 In de krap drie bladzijden
die volgens de titel zijn gewijd aan West-Europa, maar die overwegend de situatie
in Frankrijk behandelen, schrijft hij dat daar niet zozeer sprake was van joods verzet
maar dat veeleer joden deelnamen aan algemene verzetsorganisaties en daarin naar
verhouding waren oververtegenwoordigd. In Nederland, België en Italië, schrijft
Poliakov, speelden joden soms in relatief grote aantallen een wezenlijke rol in illegale
groepen.130
Het dikwijls buitengewoon emotionele debat begon in Israël. Vooral
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jonge Israëli's beschouwden passiviteit als een intrinsieke mentale eigenschap van
joden in de diaspora en spraken met minachting over joodse lijdzaamheid tegenover
de vervolging door de nazi's. Zij waren de erfgenamen van de jonge zionisten en
bundisten in Oost-Europa, die de traditionele waarden en gedragsvoorschriften
volgens welke vrome joden hun leven inrichtten, verwierpen en de voorkeur gaven
aan een ‘eervolle’ dood boven het zich lijdzaam laten vermoorden.131
Oud-verzetsstrijders die zich na de oorlog in Israël hadden gevestigd, konden het
niet verdragen dat joden alleen als slachtoffers van de nationaal-socialisten werden
beschouwd. Zij beweerden dat het verzet van joden veel omvangrijker was geweest
dan in het algemeen werd aangenomen en daarbij schuwden zij de overdrijving niet.132
De Engelse benaming van Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and Heroes'
Remembrance Authority - verwijst impliciet naar het gewapend verzet. Als reactie
op de berichten over de massamoord op de joden in Europa werd in september 1942
tijdens een bestuursvergadering van het Joods Nationaal Fonds in Palestina het
voorstel gedaan een dergelijk instituut in het leven te roepen. Dit zou zich niet alleen
ten doel moeten stellen de slachtoffers, maar ook de deelname van het joodse volk
in de geallieerde legers te herdenken. In de uiteindelijke taakstelling van het instituut
kreeg het onderzoek naar verzetshandelingen een prominente plaats.133 In het eerste
nummer van Yad Vashem Studies stelde historicus Ben-Zion Dinur, die in 1952 als
minister van Onderwijs de wet ter oprichting van Yad Vashem aan de Knesset
presenteerde en de eerste voorzitter werd van het herdenkingsinstituut (1953-1959),134
dat dit onderzoek ernstig werd bemoeilijkt door de afwezigheid van voldoende
bronnenmateriaal. De nationaal-socialisten hadden volgens Dinur het joodse aandeel
in het verzet overdreven, terwijl de geallieerden de deelname van joden aan de strijd
tegen het nationaal-socialisme juist hadden gebagatelliseerd.135
In de Verenigde Staten hielden de historici Friedman en Trunk zich begin jaren
vijftig al met het onderwerp bezig. Hun artikelen, die aanvankelijk alleen in het
Jiddisch verschenen, vonden destijds alleen weerklank in joodse kringen.136 Het
relevante artikel van Friedman kwam echter in 1958 ook in het Engels beschikbaar.137
Op heldere wijze zette hij hierin de methodologische problemen van het onderzoek
naar joods verzet uiteen. Hij drukte de lezer op het hart in vergelijkingen met verzet
van andere groepen niet alleen overeenkomsten, maar ook verschillen te betrekken.
Zo behandelde hij de betekenis van heldhaftigheid in

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

120
de joodse geschiedenis. Traditioneel was dit begrip, stelde hij, nauw verweven met
spirituele moed, onder orthodoxe joden bekend als kiddoesj ha-sjem, hetgeen letterlijk
betekent ‘heiliging van de naam’ en neerkomt op religieus martelaarschap, en niet
zoals bij de meeste andere volkeren met fysiek en militair geweld. De joodse opvatting
van heldhaftigheid kwam voort uit de religieuze overtuiging, die overigens niet alleen
aan het jodendom is voorbehouden, dat de strijd tussen goed en kwaad elders zal
worden beslecht. Derhalve moet passiviteit van joden niet worden gezien als angst
of lafheid, maar als iets dat voortvloeit uit religieuze overtuiging. Friedman hanteert
een ruime definitie van verzet. In zijn ogen wordt de grens bereikt bij activiteiten
die louter uit eigenbelang werden ondernomen.138
Friedman, die een centrale figuur was in de vroege geschiedschrijving van de
vervolging en vernietiging van de joden, had de leiding over een bibliografisch
samenwerkingsproject tussen het YIVO in New York en Yad Vashem. In 1960
verscheen het eerste deel (Guide to Jewish History under Nazi Impact) onder redactie
van Robinson en Friedman. De voorzitter van Yad Vashem, Dinur, bracht in het
voorwoord uiteenlopende activiteiten onder de noemer ‘verzet’, tot en met het zingen
van psalmen onderweg naar de gaskamer. Hoewel hij het adjectief vermeed, zijn de
activiteiten die hij noemt eigenlijk zonder uitzondering voorbeelden van passief
verzet.139
De vroege geschiedschrijving van de moord op de joden was vooral in handen
van joodse geschiedschrijvers afkomstig uit Oost-Europa, dat voor de oorlog het
centrum van joods leven in Europa was. Poliakov, Friedman, Dinur en Trunk waren
goed onderlegd in de joodse geschiedenis en vestigden in hun verhandelingen over
reacties van joden op de vervolging allen de aandacht op die elementen die
samenhingen met het joods-religieuze denken en leven. Alleen de Britse
geschiedschrijver Reitlinger, de enige niet-jood onder de pioniers, kwalificeerde het
gedrag van joden als ‘fatalisme’ en ‘weerloosheid’.
In de jaren zestig kwam de benadering van historici als Friedman en Dinur, die
joodse passiviteit interpreteerden als een vorm van geestelijk verzet, onder vuur te
liggen. Het debat bleef niet langer beperkt tot de Hebreeuwse en Jiddische pers, maar
verbreedde zich tot de Engelstalige media, vooral in de Verenigde Staten. De
belangrijkste woordvoerders waren nog steeds vrijwel uitsluitend joden, maar nu in
meerderheid afkomstig uit West- en Midden-Europa. Bovendien waren zij geen
vak-historici, maar uit verschillende andere disciplines afkomstig. Zij han-
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teerden een niet-religieus en universeel interpretatiekader. Voor joods-religieuze
aspecten hadden zij veel minder oog én waardering.
De Weense psychoanalyticus Bruno Bettelheim (1903-1990) was sedert juni 1938,
enkele maanden na de Anschluss, ruim tien maanden geïnterneerd geweest in
respectievelijk Dachau en Buchenwald. Op het moment van zijn arrestatie was hij
verwikkeld in een bureaucratische procedure ter verkrijging van een visum voor de
Verenigde Staten. Na zijn vrijlating in april 1939 - het felbegeerde document lag in
Wenen klaar - emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich bij zijn
echtgenote voegde.140 Puttend uit zijn eigen ervaringen publiceerde hij in 1943 een
artikel over de psychologische effecten van de concentratiekampen op de gevangenen,
dat door het Amerikaanse leger werd gebruikt als voorbereiding van zijn operaties
in Europa. Hij beschreef hoe hij tijdens zijn gevangenschap een soort participerend
onderzoek uitvoerde met als doel zijn persoonlijkheid te beschermen tegen
desintegratie, de centrale doelstelling van de Gestapo en het kampsysteem.141
In 1960 publiceerde hij vervolgens The Informed Heart. Anatomy in a Mass Age,
waarin hij niet verwees naar de joodse traditie als bron van verzet of als verklaring
voor het ontbreken daarvan, maar naar de aard van het regime, die had geleid tot een
verlamming van de individuele wil. Hij verklaarde de passiviteit van joodse
gevangenen in de vernietigingskampen als een psychologisch gevolg van de terreur.
Deze leidde bij de overgrote meerderheid van de joodse gedeporteerden tot
desintegratie van hun persoonlijkheid en een vorm van regressie. Zij vervielen volgens
Bettelheim in infantiel wensdenken en wilden de mogelijkheid van de dood niet
onder ogen zien. De strekking van zijn boek wordt samengevat in de volgende
zinsnede, waarin hij zijn alternatief onder woorden bracht: ‘Millions of the Jews of
Europe who did not or could not escape in time or go underground as many thousands
did, could at least have marched as free men against the ss, rather than to first grovel,
then wait to be rounded up for their own extermination, and finally walk themselves
to the gas chambers.’142
Het daaropvolgende jaar vond niet alleen het Eichmann-proces in Jeruzalem plaats,
maar verscheen ook de studie The Destruction of the European Jews van de
Amerikaanse politicoloog Raul Hilberg (1926). In 1939 was hij vanuit Wenen met
zijn ouders uitgeweken naar de Verenigde Staten, vanwaar hij in 1944 met de
Amerikaanse strijdkrachten tijdelijk terugkeerde naar Europa. Hilbergs eerste doel
is de analyse van het vernietigingsproces - de reacties van joden op de vervolging
komen
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Bruno Bettelheim, 1988 (foto Ian Berry/Magnum).

slechts in een korte paragraaf aan de orde. Hierin schreef hij dat het reactiepatroon
van joden werd gekenmerkt door een vrijwel geheel ontbreken van verzet. Hij
verklaarde dit uit de ervaringen die joden gedurende de afgelopen tweeduizend jaar
hadden opgedaan. Zij hadden, schreef Hilberg, geleerd dat ze konden overleven en
onheil afwenden door hun vijanden om te kopen en tegemoet te komen. Geplaatst
tegenover een overweldigende overmacht kon gewapend verzet naar hun vaste
overtuiging alleen maar tot een ramp leiden. In de conclusie van dit hoofdstuk stelde
Hilberg dat ‘de’ joden, gevangen in de dwangbuis van hun geschiedenis, zich fysiek
en psychologisch in een ramp hadden gestort.143
Hilbergs beschrijving en analyse van het gedrag van joden stonden haaks op de
benadering van de meerderheid van de vroege geschiedschrijvers. Hoewel ook Hilberg
voor een verklaring verwees naar de joodse geschiedenis, beschouwde hij joodse
passiviteit niet als een vorm van weerbaarheid, maar als een funeste en volkomen
inadequate strategie tegenover de nationaal-socialistische vernietigingsmachine. De
implicatie van Hilbergs analyse is dat ‘de’ joden medeverantwoordelijk waren voor
hun eigen ondergang. Hij formuleerde dit ook zo door in de betreffende paragraaf
te spreken van de ‘rol van de joden in hun eigen vernietiging’.144
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Raul Hilberg (foto David Hilberg).

Yad Vashem, in de persoon van de toenmalige directeur Jozeph Michman, had
Hilbergs manuscript in 1958 afgewezen, onder meer vanwege diens gebrekkig geachte
behandeling van het verzet van joden.145 Welbeschouwd is Hilbergs analyse echter
wel degelijk sterk gekleurd door een zionistische analyse van de joodse geschiedenis,
zij het een zeer schematische, die in Israël vooral bij jongeren gehoor vond en
daarbuiten vooral onder seculiere zionisten. Als zodanig is dit debat een voortzetting
van de politieke strijd die in de periode voor de oorlog vooral in Oost-Europa werd
gevoerd tussen zionisten en traditionele vrome joden.
Hilbergs boek kwam vooral in de belangstelling doordat Hannah Arendt in
Eichmann in Jerusalem (1963) sterk op hem leunde.146 Arendt (1906-1975), geboren
in een geassimileerde Duits-joodse familie, was in 1933 uitgeweken naar Parijs, waar
zij werkte voor een zionistische organisatie die joodse kinderen naar Palestina zond.
Ten tijde van de Duitse aanval op West-Europa werd zij vanwege haar Duits
staatsburgerschap geïnterneerd. Zij benutte de chaos in de dagen na de wapenstilstand
om het kamp te verlaten.147 Begin 1941 kwam zij in de Verenigde Staten aan,
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Hannah Arendt, 1963 (foto Alfred Beenheim).

waar zij zich vergeefs beijverde voor het op de been brengen van een joods leger om
deel te nemen aan de strijd tegen het nationaal-socialisme. In 1943 verliet zij de
zionistische organisatie aangezien zij zich niet kon verenigen met de politieke koers.
Zij was voorstander van een bi-nationale staat in Palestina en had een diepe afkeer
van het groeiend joods nationalisme en chauvinisme.148
Arendt beschouwde echter het gedrag van de vervolgde joden geenszins als
specifiek joods. Zij bestreed Bettelheims analyse van joodse passiviteit in termen
van ‘getto-mentaliteit’: ‘Mr Bettelheim looks for a Jewish problem where it does not
exist.’149 En in tegenstelling tot wat dikwijls wordt aangenomen, liet Arendt zich in
haar boek niet beschuldigend uit over joodse lijdzaamheid. Integendeel, zij vond de
vraag die tijdens het proces voortdurend aan de getuigen werd gesteld: Waarom hebt
u zich niet verzet? ‘wreed en onnozel’. Voor een antwoord wees ze de lezer op het
gruwelijke lot van de ruim vierhonderd Amsterdamse joden, die in februari 1941
werden gearresteerd bij wijze van vergelding voor het bekende incident in de ijssalon
waarbij een Duitse politieagent gewond was geraakt.150 Arendts preoccupatie was
niet de passiviteit van individuele joden, maar het optreden van de Joodse Raden. In
plaats
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van de speelruimte tussen verzet en collaboratie te benutten, waren zij in haar visie
een instrument in handen van de vervolgers geweest.
Hilberg en Arendt werden, veelal tezamen met Bettelheim, scherp aangevallen,
zowel op het niveau van de feiten als op dat van de interpretatie. Bettelheim mengde
zich in het debat aan de zijde van Arendt, omdat hij - ten onrechte - meende in haar
boek steun te vinden voor zijn analyse van joodse passiviteit.151 Yad
Vashem-onderzoeker Nathan Eck, die tijdens de oorlog als socialistisch-zionist actief
was geweest in de illegaliteit in het getto van Warschau, noemde Hilbergs analyse overigens pas zes jaar na verschijning - anachronistisch.152 In de twintigste eeuw,
stelden hij en anderen, hadden de joden al gebroken met een verleden van passiviteit
en waren niet langer louter object van de geschiedenis. Sommige zionistische historici,
niet de minsten onder hen, gingen nog verder en beweerden dat joden in de diaspora
van meet af aan onafhankelijk initiatief hadden tentoongespreid, niet alleen in het
godsdienstige, maar ook in het economische, sociale en politieke domein.153 Voorts
wezen critici erop dat Hilberg, Arendt en Bettelheim geen historici waren, geen
joodse bronnen hadden geraadpleegd en onvoldoende waren ingevoerd in de joodse
geschiedenis.154 Daarom ontbrak het hun volgens de critici aan inlevingsvermogen.
Een van de meest actieve opponenten was de jurist Jacob Robinson (1889-1977),
geboren in Litouwen en sinds 1940 in de Verenigde Staten woonachtig. Daar richtte
hij het Institute of Jewish Affairs op en was hij vanaf 1957 belast met de coördinatie
van onderzoek bij zowel het YIVO als Yad Vashem. Als raadgever van de openbare
aanklager was hij nauw betrokken geweest bij het proces tegen Eichmann. Op Arendts
boek over de geruchtmakende terechtzitting reageerde hij met And the Crooked Shall
Be Made Straight. The Eichmann Trial, the Jewish Catastrophe, and Hannah Arendt's
Narrative (1965). In ruim vierhonderd bladzijden trachtte Robinson haar beweringen
een voor een te weerleggen. In een apart hoofdstuk behandelde hij per land de fouten
die hij in Arendts betoog had ontdekt.
Evenals Friedman en Dinur vond Robinson het een simplificatie om uitsluitend
gewapend verzet als verzet te beschouwen. Joods verzet, schreef hij, bestond primair
uit ‘een praktisch universele poging om menselijk leven en waardigheid te behouden
oog in oog met de terreur van de nazi's’. Deze vorm van verzet, schreef hij, was de
algemene reactie van de joodse massa's in Oost-Europa en was stevig geworteld in
de joodse traditie.155
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Het boek van Robinson moet gezien worden in het licht van de niet-aflatende strijd
die Yad Vashem, als reactie op vermeende beschuldigingen aan het adres van de
joden, voerde voor historische rehabilitatie van de Europese joden. Het is in dit
verband veelzeggend dat Yad Vashem haar eerste wetenschappelijke conferentie
wijdde aan het joods verzet. Deze werd gehouden in 1968 en viel samen met de
vijfentwintigste herdenking van de opstand in het getto van Warschau. De meeste
bijdragen waren sterk apologetisch van toon en inhoud. Het verzet van joden werd
verheerlijkt en overdreven.156 De Jong was uitgenodigd deze conferentie bij te wonen.
Een opmerking van Henriëtte Boas in de Israëlitische pers over zijn prille sympathie
voor het zionisme was voor de organisatoren aanleiding geweest zich nader op De
Jongs deelname te beraden. De mededeling van De Jong dat Boas op dit punt onjuiste
informatie had verschaft, was kennelijk afdoende geweest, want tijdens de
openingszitting voerde hij het woord namens de buitenlandse deelnemers. Hij sprak
in bewogen bewoordingen en liet niet na een direct verband te leggen tussen het
joodse verzet tijdens de oorlogsjaren en de destijds actuele situatie in Israël.157
In het slotwoord prees Robinson het joodse volk om zijn heldhaftig optreden ten
tijde van de vervolging door de nazi's. Vergeleken met andere groepen, stelde hij
onder verwijzing naar de bijdrage van Henri Michel, de Franse historicus van het
verzet, hadden de joden de extreme en uitzonderlijke omstandigheden in aanmerking
genomen zich positief onderscheiden. Hij noemde met name de miljoenen
krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, die ondanks hun militaire ervaring vrijwel geen
verzet hadden gepleegd. Robinson verklaarde het zijns inziens voorbeeldige gedrag
van joden uit hun duizendjarige ervaring met vervolging en verzet. Als gevolg hiervan,
stelde hij, ‘both the instinct of life and the instinct of revolt had been deeply imprinted
in the people [...]’. Hiermee verklaarde Robinson de reacties van joden evenals
Hilberg uit joodse ervaringen in de eeuwen voorafgaand aan de nationaal-socialistische
massamoord. Maar Robinson ontwaarde daarin juist activisme en een neiging tot
rebellie.158 Het tijdstip waarop de conferentie werd gehouden is wellicht een verklaring
voor de opgetogenheid van Robinson: een jaar na de Israëlische overwinning in de
Zesdaagse Oorlog, die leidde tot een uitbarsting van nationalistische gevoelens.
Ook de Amerikaanse historica Lucy S. Dawidowicz (1915-1990) stelde in The
War against the Jews (1975), zonder twijfel mede als reactie op Hilberg, juist de
reacties van vervolgden centraal. Zij sloot zich gedeelte-
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De openingszitting van de Yad Vashem-conferentie over joods verzet, 7 april 1968. Onderste rij,
tweede van links: Loe de Jong.

lijk aan bij Hilbergs typering van het gedrag van joden. Vanzelfsprekend, schreef
zij, vielen zij terug op strategieën die in het verleden succesvol waren gebleken. Maar
anders dan Hilberg schreef zij met grote waardering over de overwegend fatsoenlijke
en menswaardige wijze waarop de joden zich onder omstandigheden zonder precedent
hadden gedragen.159 Zowel Robinsons slotwoord op de Yad Vashem-conferentie als
de visie van Dawidowicz illustreren dat het debat niet zozeer ging over de analyse
van de reacties van joden, maar vooral over de waardering daarvan.
Een latere reactie op de discussie kwam in 1979 van de pionier Trunk, met de
publicatie van Jewish Responses to Nazi Persecution. Dit werk bestaat uit twee delen,
een inleiding over de wijze waarop joden zich gedroegen tijdens de extreme
omstandigheden en tweeënzestig ooggetuigenverslagen afkomstig uit de
YIVO-collectie. In het voorwoord neemt Trunk afstand van de opvatting dat de joodse
slachtoffers passieve objecten waren. Hij distantieert zich eveneens van apologetische
geschiedschrijving over joods verzet, en vraagt in plaats daarvan aandacht van
onderzoekers voor het dagelijks leven van joden onder nationaal-
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socialistische heerschappij.160 In zijn inleiding presenteert Trunk een ordening van
sterk uiteenlopende reacties op de vervolging, beginnend bij economische activiteiten
zoals smokkelen, via moreel, religieus en cultureel verzet uitkomend bij politieke
reacties van vooral jongeren in ondergrondse organisaties en ten slotte gewapend
verzet.161 Trunks studie heeft echter vrijwel in zijn geheel betrekking op Oost-Europa.
Dit geldt eveneens voor de meeste werken die in de jaren zeventig en tachtig
verschenen, waarin juist het verzet van joden centraal staat in een poging de
beweringen van Hilberg te weerleggen. Het oostelijk deel van Europa was voor de
Tweede Wereldoorlog nu eenmaal het centrum van joods leven.162
Inmiddels wordt Hilbergs studie in brede kring als een standaardwerk beschouwd.
In 1985 verschenen een gecorrigeerde en uitgebreide tweede editie en Duitse en
Franse vertalingen. Het is opvallend dat de auteur de passages over de reacties op
de vervolging vrijwel ongewijzigd heeft gelaten. Kennelijk meent hij dat zijn analyse
van 1961 als generalisatie door sedertdien gepubliceerd onderzoek niet fundamenteel
is ondermijnd.
De herdruk van Bettelheims boek (1986) laat daarentegen wel een belangrijke
verschuiving zien. In de inleiding legt hij niet langer de nadruk op het gedrag van
individuele joden, maar wijst hij op de belangrijke rol van de omgeving. Om onder
extreme omstandigheden zoals in de kampen niet de moed te verliezen, schrijft
Bettelheim, is de opstelling van de buitenwereld van groot belang. Als de vervolgden
elders welkom waren geweest, zouden volgens hem veel meer joden hebben overleefd.
Zij zouden in grotere getale hebben geprobeerd tijdig het Europese continent te
ontvluchten en een aanzienlijk grotere groep zou verzet hebben gepleegd. ‘That
nobody but the Jews cared for the Jews, and that even many Jews on the outside did
not care very much, that the free world did not care - this was why the will to survive
of so many European Jews became first weakened and then extinguished.’ Daarnaast
wees hij op de omstandigheden die bij veel joden tot een verlies van levenslust hadden
geleid.163 Hoewel hij zijn analyse van de psychische processen niet herziet, beziet hij
deze ruim vijfentwintig jaar later meer in relatie tot de omstandigheden, die een
behoud van innerlijke autonomie en vrijheid vrijwel onmogelijk maakten.
Omstreeks dezelfde tijd presenteerde de vooraanstaande Israëlische historicus
Yisrael Gutman (1923), die tijdens de oorlog deelnam aan de opstand in het getto
van Warschau en aan die in Auschwitz,164 een genuanceerde synthese van het debat
in zijn bijdrage aan het overzichts-
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werk van zijn collega Leni Yahil, The Holocaust. The Fate of European Jewry
1932-1945. Hij bestreed niet dat het reactiepatroon van joden tegenover de vervolging
in belangrijke mate werd bepaald door tradities die sterk leefden onder joden in de
diaspora. Maar hij stelt dat het belang van deze religieus-geïnspireerde houding niet
moet worden overschat. Sedert het einde van de negentiende eeuw was onder de
joden in Oost-Europa, als gevolg van ingrijpende demografische, sociale en
economische veranderingen, een dynamisch moderniseringsproces op gang gekomen.
Passiviteit en berusting verklaart Gutman met nadruk als een universele reactie op
met name totalitaire terreur.165
Uit bovenstaande weergave van het debat blijkt dat dit werd gekenmerkt door sterke
retorische elementen en dat het bovendien vooral door overlevenden en minder door
buitenstaanders werd gevoerd. Voorts was de discussie in hoge mate
politiek-ideologisch van aard en feitelijk een voortzetting van de politieke strijd in
joodse kring in het interbellum. In de moderne joodse geschiedenis is het thema
macht en weerloosheid wellicht het politiek-ideologische vraagstuk bij uitstek. De
massamoord op de Europese joden gaf de controverse niet alleen een grotere urgentie
en geladenheid, maar beslechtte ook het pleit - althans voorlopig - in het voordeel
van het zionisme. Was de vernietiging van bijna zes miljoen joden niet het ultieme
bewijs van de weerloosheid waartoe joden in de diaspora gedoemd zijn en derhalve
een bevestiging van de zionistische analyse? Weerbaarheid - in conventionele zin
gelijkgesteld aan heldhaftig optreden - werd tot norm verheven in de jonge joodse
staat en verbonden met waardigheid. Maar onder zionistische historici heerste geen
consensus over de juistheid van de zionistische analyse, waarin Israël als voorwaarde
en beginpunt van actief handelen door joden werd beschouwd. Weerloosheid, door
vrome joden als religieuze overgave beleefd, werd door de meeste zionistische
historici geïnterpreteerd als passief verzet of geestelijke weerbaarheid. Zij hielden
Israëli's en de wereld voor dat de joden zich dankzij hun geschiedenis voorbeeldig
hadden teweergesteld tegen de vervolging. Vooral seculiere joden en zionisten
beschouwden weerloosheid als lafheid en derhalve onwaardigheid. Zo schreef
Bettelheim: ‘It was only those who had long before broken away from the Ghetto
life and ways [...] who could decide not to submit passively to the “will of God” but
to fight actively for a new life, both long before the German invasion and after it.’166
En Yehuda Bauer schreef in een artikel over joods verzet met onverholen afkeer en
min-
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achting over de joodse gemeenschap van Kopenhagen, die werd gered ‘without lifting
a finger to help itself’.167
Het was dit laatste element - de evaluatie van handelingen in termen van
waardigheid - dat het debat zijn sterke morele en emotionele lading gaf.
Waardeoordelen speelden een niet altijd uitgesproken, maar wel centrale rol in het
debat. De waardering van historici en wetenschappers uit andere disciplines voor het
gedrag van joden ten tijde van de vervolging hield direct verband met hun visie op
de joodse geschiedenis, met name hun verhouding tot de joods-religieuze levenswijze.
Kritiek op passiviteit moet dan ook worden gezien als een verschijnsel van assimilatie
en secularisatie. De meeste critici van joods gedrag waren niet religieus en misschien
zelfs uitgesproken anti-religieus; zij toonden in elk geval weinig begrip voor
religieus-geïnspireerd gedrag met als ultieme vorm religieus martelaarschap.
Dit onbegrip bracht Salo W. Baron, de eerste Amerikaanse hoogleraar in de joodse
geschiedenis, er in 1963 toe te waarschuwen voor een geschiedschrijving waarin de
rol van de joodse religie wordt veronachtzaamd. Baron (1895-1989) werd geboren
in Galicië, genoot zijn opleiding in Wenen en vertrok halverwege de jaren twintig
naar de Verenigde Staten. In 1930 werd hij benoemd tot hoogleraar joodse
geschiedenis aan Columbia University in New York. Baron had zijn gehele werkzame
leven gepleit tegen wat hij noemde ‘the lachrymose conception of Jewish history’.
Hij was voorstander van een geschiedverhaal waarin joden niet louter object waren
van vervolging. De wijze waarop in het begin van de jaren zestig door joodse auteurs
geschiedenis werd geschreven, deed bij hem echter de vrees ontstaan voor het andere
uiterste.168
Het debat moet in de eerste plaats worden beschouwd als een botsing tussen twee
werelden met sterk uiteenlopende waardesystemen. Maar Hilberg, Arendt en
Bettelheim kwamen niet alleen uit een volkomen andere wereld dan de meeste van
hun critici, maar hadden ook andere ervaringen. Zij hadden allen Europa tijdig weten
te ontvluchten. Van het Amerikaanse drietal was Bettelheim de enige met een kortdurende - kampervaring. Maar de overlevenden die de oorlog tot het bittere einde
in Europa hadden moeten ondergaan, aanvaardden hem niet als een van hen. Door
zijn superieure toon en beschuldigingen aan het adres van de vervolgden lijkt het
wel alsof hij dat ook niet nastreefde. Hilbergs uitlatingen geven evenmin blijk van
veel tact en inlevingsvermogen. Dat Arendts visie door veel critici onjuist werd
weergegeven, had zeer waar-
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schijnlijk te maken met de toon die zij aansloeg. In het licht van de gebeurtenissen
ervoeren veel joden deze als neerbuigend en zelfs beledigend.

Slot
Doordat de geschiedschrijving over de jodenvervolging in Nederland vroeg op gang
kwam en door de activiteiten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
figureert Nederland relatief prominent in het hierboven weergegeven internationale
debat over passiviteit en collaboratie. En omgekeerd is dit debat niet aan de drie
Nederlandse geschiedschrijvers voorbijgegaan, hoewel de lezer dit nauwelijks merkt.
De drie Nederlanders wekken de indruk eenvoudigweg de feiten te presenteren of
een probleem te verhelderen; zij laten andere visies onbesproken, terwijl zij wel door
studies van anderen werden geïnspireerd. Het is opmerkelijk dat juist Herzberg in
mindere mate dan Presser en De Jong een lineair verhaal schreef, waarin de lezer
een kant-en-klare voorstelling van zaken wordt gepresenteerd. In zijn beoordeling
van cruciale thema's zoals passiviteit bouwt hij zijn betoog zo op dat de lezer het
proces van oordeelsvorming van de auteur stap voor stap kan volgen. Bovendien laat
Herzberg de lezer niet in het ongewisse over zijn levensbeschouwing. Doordat hij
deze duidelijk als zijn persoonlijke overtuiging onder woorden brengt, wordt zijn
interpretatie doorzichtig. Per saldo maakt hij het de lezer zo gemakkelijk om eventueel
met hem van mening te verschillen.
Het is duidelijk dat het Eichmann-proces voor de drie Nederlanders een belangrijke
impuls betekende. Voor Herzberg, die de geruchtmakende terechtzitting bijwoonde,
was het aanleiding zich te mengen in het debat. Ook Presser werd kennelijk gegrepen
door het proces, dat plaatsvond in de periode dat hij de eerste versie van zijn
manuscript van Ondergang aan het bewerken was.169 Het was voor hem de aanleiding
zijn artikel over het verzet van joden te schrijven, dat gebaseerd was op het manuscript
van Ondergang, en tevens een bloemlezing samen te stellen van getuigenissen over
de jodenvervolging.170 Bovendien heeft hij voor de inleiding van Ondergang royaal
geput uit het vonnis van het Eichmann-proces.171 Als directeur van het RIOD voorzag
De Jong enkele van de hoofdrolspelers in het debat van informatie over de
gebeurtenissen in Nederland tijdens de bezetting.172 Voorts produceerde Ben Sijes
op
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grond van het op het RIOD aanwezige bronnenmateriaal een rapport over de activiteiten
van Eichmann in Nederland, dat een belangrijke bijdrage bleek aan het proces in
Jeruzalem.173 Ten slotte heeft het enthousiasme van Ben Sijes over zijn bezoek aan
Israël in verband met de terechtzitting waarschijnlijk De Jongs interesse voor Israël
gestimuleerd en bracht hij mede hierdoor in 1965 zijn eerste bezoek aan de joodse
staat.
Ten slotte dient de vraag te worden beantwoord naar de verhouding van de drie
Nederlandse geschiedschrijvers tot het internationale debat en de internationale
geschiedschrijving. De pionier Herzberg beklemtoont in zijn analyse zowel de
specifiek joodse als de universele aspecten van het reactiepatroon van joden. Als
zoon van Russisch-joodse ouders en kleinzoon van een diepreligieuze grootvader is
de vrome levenshouding hem niet onbekend. Hij heeft dan ook waardering voor door
anderen dikwijls geminachte weerloosheid, terwijl hij tegelijkertijd de weerbaarheid
verdedigt. Daarom moet Herzberg worden beschouwd als een overgangsfiguur tussen
twee fundamenteel verschillende joodse leefwijzen.
De niet-zionist Presser voelde zich kennelijk aangesproken door een zionistische
interpretatie van het onderhavige vraagstuk. Door het verzet als uitgangspunt te
nemen nam hij een uitgesproken apologetisch en zionistisch standpunt in. In zijn
analyse liet Presser zich sterk beïnvloeden door zionistische collega's als Friedman
en Dinur. Presser nam Friedmans analyse van het verzet van joden vrijwel volledig
en ongewijzigd over. Daarbij is het verrassend dat hij als uitgesproken agnost de
geestelijke weerbaarheid die voortkwam uit religieuze overtuiging erkende als vorm
van verzet en deze bovendien van toepassing verklaarde op de Nederlandse joden,
die in meerderheid vrijwel geen band meer met de joodse godsdienst hadden. Dit
element was overigens geen lang leven beschoren, want in Ondergang was dit
element, en vooral de waardering ervoor, uit Pressers analyse verdwenen.
De Jong lijkt in Het Koninkrijk - evenals Presser zonder bronvermelding - sterk
te leunen op de seculier-zionistische analyse van Hilberg van de geestesgesteldheid
van de joden in de diaspora, maar in de uitwerking blijkt hij deze vooral van
toepassing te achten op de joodse leiders.174 Hiermee kwam hij heel dicht in de buurt
van Arendts visie op het vraagstuk van passiviteit, hoewel haar naam in Het Koninkrijk
in het geheel niet voorkomt. Voorts was De Jong de enige van de drie Nederlanders
die de interpretatie van passiviteit van joden als geestelijke weer-
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baarheid zelfs niet noemde. De Jong hanteert een vrij ruime definitie van verzet,
maar zijn analyse en visie zijn vrij van apologie. Het briefje van De Jong aan Presser
over de Israëlische plannen rond de joodse deelname aan de geallieerde legers spreekt
op dit punt boekdelen.
Herzbergs visie op de positie van de jood in de moderne wereld veranderde niet
wezenlijk door de vervolging en vernietiging van de joden; deze werd hierdoor alleen
maar bevestigd. De massamoord op de Europese joden heeft daarentegen Pressers
en De Jongs visie op de joodse geschiedenis in sterke mate beïnvloed. Zo ontwaarden
zij allen elementen in het joodse bewustzijn die zij anders, met uitzondering van
Herzberg, waarschijnlijk minder gewicht hadden gegeven. Hoewel zij tamelijk positief
oordeelden over het klimaat waarin joden in Nederland voor de oorlog leefden,
vestigden zij allen de aandacht op het verschijnsel dat eerdere vervolgingen sporen
in het geheugen van joden hadden nagelaten.
Maar minstens zo belangrijk was de staat Israël als pijler van joods zelfvertrouwen
en als nieuw gegeven in de joodse geschiedenis. Het transformerend effect van de
staat Israël op het bewustzijn van joden in de diaspora bleek bij uitstek ten tijde van
de Zesdaagse Oorlog, die in de ogen van sommigen leek te bevestigen dat zich een
omwenteling in het bewustzijn van het joodse volk had voltrokken, ja, dat de joden
een les van de recente tragedie hadden geleerd. Dat het Israëlische volksleger een
nieuwe massamoord wist af te wenden, werd door menigeen aangevoeld als een
beslissende rehabilitatie van het joodse volk.175
De Zesdaagse Oorlog betekende voor veel joden in de diaspora, niet zelden tot
hun eigen verbazing, een keerpunt en een versterking van hun joodse identiteit.
Arendt, die een uiterst ambivalente relatie onderhield met de officiële zionistische
beweging, schreef in 1969 aan haar vriendin Mary McCarthy: ‘Any real catastrophe
in Israel would affect me more deeply than anything else.’176
Herzberg, Presser en De Jong waren allen gevoelig voor de joodse weerbaarheid
die in de joodse staat gestalte kreeg en voor de uitingen van verzet van joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, die in de ogen van menig zionist het joodse volk tot
voorbeeld hadden gestrekt. Herzberg, wiens geestesgesteldheid per saldo
waarschijnlijk dichter bij de weerloosheid van de vrome joden stond, was
desalniettemin een consequent pleitbezorger van joodse zelfbeschikking. De agnost
en niet-zionist Presser zocht, als het ware ondanks zichzelf, aansluiting bij een
zionistisch-religieuze interpretatie van reacties van joden op de vervolging.
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De Jong, die door de Zesdaagse Oorlog doordrongen raakte van het cruciale belang
van Israël voor joodse weerbaarheid, liet zich duidelijk inspireren door de
seculier-zionistische analyse van de reacties van joden op de vervolging. De opvatting
dat de joden als groep de deportatie passief over zich heen hadden laten gaan, wees
hij beslist van de hand. Hij achtte deze bewering echter wel van toepassing op de
opstelling van de joodse leiders.
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4. De Joodse Raad: instrument en slachtoffer
In zijn dagboek uit Westerbork heeft Philip Mechanicus beschreven hoe de bewoners
van het doorgangskamp op de Drentse hei eind september 1943 reageerden op de
aankomst van verschillende leden van de Joodse Raad, onder wie Asscher, een van
de twee voorzitters:
‘Menige uiting van leedvermaak onder de toeschouwers: eindelijk, die
ook! Menige uiting van twijfel aan de rechtvaardigheid: die zullen wel
weer naar huis teruggaan! Die zullen wel gezorgd hebben voor een goede
stempel! Menige uiting van wraak: die zou ik wel onderhanden willen
hebben! Menige uiting van minachting: ze hadden zich een kogel door het
hoofd moeten jagen! Menige uiting van vergoelijking: het zijn ook maar
zwakke mensen, die gedaan hebben wat ze konden, en die zich ook hebben
willen redden.’1
Mechanicus zelf gaf echter geen blijk van rancune jegens de joodse leiders, maar
beklemtoonde dat zij vanaf dat moment het lot deelden van de overige joden in
Westerbork. Waarschijnlijk maakte zijn professionele achtergrond - hij was journalist
- hem tot een waarnemer die zich in hun situatie probeerde in te leven en mededogen
voor hen kon opbrengen:
‘Men krijt om hun hoofden, omdat zij hun zaak “verraden” hebben, omdat
zij niet bij de eerste valsheid der Duitsers hun mandaat hebben
teruggegeven, maar wie weet waar ook deze mannetjes, deze eens goed
gesitueerde bourgeois, nog doorheen moeten. Zij hebben hun eerste loon
beet: teruggestoten in de massa, waarboven zij zich verhieven. Ook zij
zullen waarschijnlijk nog door het vuur van de slavernij heen moeten en
de gelegenheid om zich te louteren, moeten aanvaarden. Zij zullen
bovendien door het vuur van de hoon hunner lotgenoten heen moeten. Dat
is waarschijnlijk genoeg om eventuele schuld te boeten.’2
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De Joodse Raad voor Amsterdam. Deze foto werd eind 1942 vervaardigd en opgenomen in een album
dat Cohen ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag werd aangeboden door zijn naaste
medewerkers. Zittend van links naar rechts: A. Asscher, D. Cohen, onbekend, onbekend, A. van Dam,
Opperrabbijn Philip Frank, D.M. Sluys, S.J. van Lier, Albert B. Gomperts, W.A. Mendes da Costa.
Staand van links naar rechts: Meijer de Vries, A. van der Laan, J. Brandon, onbekend, onbekend, A.
Soep Bzn., onbekend, M.J. Wolff, A. Krouwer, onbekend, J.L. Palache (foto: Joh. de Haas).

Een dag later arriveerde medevoorzitter Cohen.3
Na afloop van de oorlog zouden Asscher en Cohen, die terugkeerden uit
respectievelijk Austauschlager Bergen-Belsen en Altersghetto Theresienstadt, in een
pijnlijk sociaal isolement terechtkomen. In een poging een zuivering door te voeren
in eigen kring werd op initiatief van de Contactcommissie van de
Coördinatie-Commissie, die in januari 1945 in het zuiden opnieuw was opgericht,
de Joodse Ereraad in het leven geroepen. Deze nam klachten in behandeling, ingediend
tegen personen die ervan werden beschuldigd tijdens de bezetting ‘door laakbaar
gedrag de Joodsche gemeenschap of Joodsche groepen of individuen te hebben
geschaad’.4 De belangrijkste zaak die de Ereraad kreeg te behandelen was die van
de voorzitters van de Joodse Raad.
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Asscher weigerde te verschijnen; Cohen wierp zich weliswaar in de strijd, maar greep
elke gelegenheid aan om (leden van) de Raad te wraken. De uitspraak over beide
oud-voorzitters, die nogal haastig tot stand kwam, werd op 26 december 1947 in het
Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW) gepubliceerd. Asscher en Cohen dienden te
worden uitgesloten ‘van het bekleden van ereambten en bezoldigde functies van
iedere aard bij enige Joodse instantie of instelling en wel voor de duur van het leven’.5
De uitspraak kwam op een moment dat voorbereidingen leken te worden getroffen
voor een berechting van Asscher en Cohen door een Bijzonder Gerechtshof. De
datum van de uitspraak werd zowel binnen als buiten de joodse gemeenschap gezien
als een - verwerpelijke - poging de justitie te beïnvloeden. In de joodse gemeenschap
dreigde de scheiding der geesten tussen voor- en tegenstanders van de Ereraad tot
een scheuring te leiden, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan eenheid groot was.
In een vertwijfelde poging uit de impasse te geraken, werd het reglement van de
Ereraad herzien. Van de beroepsmogelijkheid die hierdoor ontstond, maakte onder
anderen Cohen gebruik, maar de procedure zou nooit worden afgewikkeld. Het bleek
onmogelijk personen te vinden die zitting konden en wilden nemen in de Beroepsraad.
Na een besluit van de Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlietisch
Kerkgenootschap, dat neerkwam op een opheffing van alle uitspraken van de Ereraad,
verdween deze in februari 1950 geruisloos van het toneel.6
De zuivering, die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving al
buitengewoon moeizaam was, was voor de zo zwaar getroffen joodse gemeenschap
welhaast een onmogelijke opgave. De Ereraad raakte verlamd door het onvermogen
om te oordelen. De justitiële vervolging van Asscher en Cohen zou via seponering
uiteindelijk in 1951 worden gestaakt ‘op gronden, aan het algemeen belang ontleend’.7
Het joods leiderschap tijdens de oorlogsjaren werd ook een kernthema in de
geschiedschrijving van de jodenvervolging. Sidney van den Bergh schreef in
Deportaties (1945) vol woede en afkeer over de joodse leiders. ‘Steeds hebben de
voorzitters hun sussende en geruststellende woordjes over de naar het oosten
stromende Jodenheid uitgestort, een soort deskundigheid voorwendend, die onder
de gegeven omstandigheden belachelijk en misdadig was.’ Vervuld van minachting
citeerde hij de woorden waarmee Cohen in Theresienstadt in september 1944 afscheid
van hem had genomen toen hij op het punt stond naar Ausch-
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witz te worden gedeporteerd: ‘Ik kan niets voor U doen, meneer. Maar u weet, het
is alleen voor werk. U bent jong en gezond.’8

‘Een historische taak’
Herzberg boog zich niet alleen als geschiedschrijver over de problematiek van de
Joodse Raad, maar ook in de hoedanigheid van advocaat. Toen de beide
oud-voorzitters door het openbaar ministerie werden vervolgd, trad Herzerg op als
raadsman, aanvankelijk alleen van Asscher en later ook van Cohen.9 Tevens had hij
zijn stem laten horen in de controverse die was ontstaan naar aanleiding van de
uitspraak van de Joodse Ereraad in de zaak-Asscher en Cohen. In 1949 protesteerde
hij in het NIW tegen de appèlinstantie van de Joodse Ereraad. Hij vond het
vanzelfsprekend dat Asscher en Cohen verantwoording werd gevraagd omtrent het
door hen gevoerde beleid. Deze moesten zij, schreef Herzberg, afleggen aan de joodse
gemeenschap, zoals zij na de oorlog is samengesteld. Hiermee bedoelde Herzberg
dat het niet juist was degenen die tijdens de bezetting dankzij een stempel van de
Joodse Raad geruime tijd van deportatie waren vrijgesteld geweest, de zogeheten
Gesperrte, daarvan uit te sluiten. De gang van zaken was volgens hem ‘geen objectieve
rechtspraak’ maar ‘rancune’.10
Nog geen jaar later verscheen Herzbergs Kroniek der Jodenvervolging, waarin
het beleid van de Joodse Raad vanzelfsprekend uitgebreid aan bod kwam. Voor
Herzberg vielen de werkzaamheden ten behoeve van de verdediging van Cohen
waarschijnlijk samen met het concipiëren van zijn geschiedverhaal, maar dit was
voor de redactie van Onderdrukking en Verzet kennelijk geen probleem.11
Toen Herzberg zijn Kroniek schreef was de literatuur over de jodenvervolging
nog beperkt, maar hij bleek goed op de hoogte van het werk van enkele van zijn
Franse collega's van het CDJC. Tijdens de voorbereiding van zijn verdediging van de
twee voorzitters van de Joodse Raad had Herzberg dankbaar gebruikgemaakt van
het archief van het Parijse centrum, vooral voor het verkrijgen van informatie over
de bedoelingen van de nationaal-socialisten bij het opzetten van de Joodse Raden.12
Deze gegevens kwamen hem ook van pas bij het schrijven van zijn Kroniek. Daarin
zijn verschillende verwijzingen te vinden naar studies van Frans-joodse onderzoekers
van het CDJC.
De eerste keer dat Herzberg in zijn Kroniek de Joodse Raad noemde
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was bij de behandeling van de invoering van de jodenster in het voorjaar van 1942,
die achteraf als het startschot voor de deportatie moet worden beschouwd.13 De Joodse
Raad had destijds de sterren aan de toekomstige dragers uitgereikt, hetgeen hem
tijdens de bezetting en na de oorlog werd kwalijk genomen. Vooruitlopend op zijn
uitgebreide bespreking van het optreden van de Joodse Raad verdedigt Herzberg
deze beslissing. Hij onderstreept het argument dat uitreiking door anderen gepaard
zou zijn gegaan met plagerijen, maar er was volgens hem nog ‘een sterker argument,
dat niet of niet voldoende tot zijn recht is gekomen’. Hij verwijst naar een hoofdartikel
in de Jüdische Rundschau van april 1933, dat in vette letters de kop droeg ‘Traget
mit Stolz den gelben Fleck’. De ster was niet alleen bedoeld als herkenningsteken,
schrijft Herzberg, ‘maar stellig ook als teken der schande’. Door de uitreiking zelf
ter hand te nemen kon de Raad de schande doen verkeren in trots. Toen protesten
tegen de maatregel niet het gewenste resultaat hadden, hadden de joodse leiders
volgens hem geen keus.14 Herzberg interpreteerde de beslissing van de Raad in feite
als een poging subject te worden van de gebeurtenissen in plaats van object.
In zijn verdediging van de uitreiking van de sterren en in zijn bespreking van de
oprichting van de Joodse Raad zijn direct alle elementen aanwezig die bij zijn
beoordeling van deze omstreden instantie later in het geschiedverhaal een rol zouden
spelen. Hij beschrijft hoe Asscher en Cohen, nadat er gedurende enkele dagen in de
Amsterdamse jodenbuurt stevig was gevochten met NSB-ers en Duitse militairen, de
opdrachten van de Duitse autoriteiten aanvaardden en derhalve de Joodse Raad voor
Amsterdam oprichtten. Zij riepen de Amsterdamse joden in vergadering bijeen en
droegen hun op binnen enkele dagen hun wapens in te leveren. ‘De Joden luisterden
en ze waren verbijsterd,’ schrijft Herzberg.
‘Het regende die dag. Het regende. Maar het was niet alleen water, wat er
van de hemel viel. Heel de ellende van hun capitulatie viel er op die
duizenden eenvoudige mensen van de Jodenbuurt neer. Ze wisten het niet
zo in woorden te zeggen, maar ze begrepen dat het machteloosheid regende.
Ze hadden een ogenblik het geluk van de opstand beleefd, ze hadden
tezamen met anderen iets gekend van de vreugde van iedereen, die strijdt
voor het levensrecht van hen die hem lief zijn. Er zou nu geen geluk en
geen vreugde meer zijn.’15
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De Joodse Raad, stelt Herzberg vast, zou niet uit leiders bestaan. ‘Niet omdat hij niet
leiden wilde, maar omdat er geen weg meer bestond, waarlangs, en geen doel,
waarheen leiding nog mogelijk was.’ Wat restte waren slechts onderhandelingen ‘om
het leven niet al te erg te maken’.
Hij memoreerde dat de Raad met vijandigheid was begroet en dat deze in de
daaropvolgende jaren alleen maar was toegenomen. Daarom was, meende Herzberg,
‘extra voorzichtigheid [geboden] bij het bepalen van een oordeel’. Vervolgens vroeg
hij zich af of de joden, wanneer zij in vrijheid hadden kunnen beslissen, tegen de
vorming van een Joodse Raad zouden zijn geweest. Zouden zij niet zijn gezwicht
voor de verleiding van de ‘illusie’?16
Op 22 en 23 februari werd de eerste razzia gehouden in de Amsterdamse
jodenbuurt, waarbij vierhonderdvijfentwintig joodse jongemannen werden opgepakt.
Op 25 februari brak in Amsterdam een staking uit, die zich in de daaropvolgende
dagen zou uitbreiden tot buiten de stadsgrenzen en de geschiedenis in zou gaan als
de Februaristaking. In juni van hetzelfde jaar werd de tweede razzia gehouden. De
Duitse autoriteiten hadden na de eerste de Joodse Raad beloofd geen verdere
massa-arrestaties te plegen zonder hem vooraf te verwittigen. Asscher en Cohen
werden deze keer wel op de hoogte gesteld, zij het na afloop. Voor Asscher was dit
aanleiding voor te stellen de Raad te ontbinden. Bij een stemming hierover stemde
hij echter tegen zijn eigen voorstel.17 Zinspelend op een sombere toekomst besloot
Herzberg: ‘[De] [...] voorzitters trachtten de onrust onder de vogelvrijen te bezweren,
maar trokken in werkelijkheid tegen hun eigen onmacht op. En dit alles was nog
maar een voorspel!’18
In mei 1943 brak voor de leden van de Joodse Raad een dramatisch moment aan.
Op 20 mei moesten alle joden in Amsterdam die niet in het bezit waren van een
zogeheten Sperrstempel, zich melden voor vertrek naar Westerbork. Van de
veertigduizend die geacht werden dit te doen, kwamen echter slechts duizend opdagen.
Daarop droeg de Duitse bezetter de Raad op zevenduizend van zijn medewerkers die dus behoorden tot de Gesperrte - aan te wijzen voor de Arbeitseinsatz. Deze
opdracht leidde tot felle interne debatten. Asscher dreigde uit de Raad te treden en
weigerde aanvankelijk zijn medewerking, maar uiteindelijk zwichtte de Raad en ging
over tot de selectie van het gevraagde aantal personen.19
Dit kwam de Raad en in het bijzonder de beide voorzitters op scherpe verwijten
te staan. Herzberg vermeldde uitvoerig de verdediging van
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Cohen dat er een groep moest overblijven die na de bevrijding in staat zou zijn de
terugkerenden op te vangen en de joodse gemeenschap opnieuw op te bouwen. Cohen
achtte zich gerechtigd de personen aan te wijzen die hiervoor in aanmerking kwamen.
In dit verband vergeleek hij zijn positie met die van een generaal in oorlogstijd die
‘gerechtigd is aan te wijzen, wie in het vuur moet gaan en wie in de reserve blijven
moet’. Voor de laatste categorie kwamen in de eerste plaats de Joodse Raad en zijn
voorzitters in aanmerking. Op grond hiervan verklaarde Herzberg dat Asscher en
Cohen slechts filantropen waren en geen volksleiders. Doordat zij niet bereid waren
het uiterste gevaar persoonlijk te ondergaan hadden zij zich, schreef Herzberg, van
de joodse gemeenschap vervreemd, en omgekeerd.20
Lang zou het uitstel dat de leiders voor zichzelf hadden weten te verkrijgen niet
duren. Op 29 september 1943 werden drieduizend joden uit hun huizen gehaald.
Onder hen bevonden zich de prominenten van de Joodse Raad. Hoewel Herzberg
schrijft dat ook Asscher en Cohen tot deze groep behoorden, ontbrak Cohen. Na een
korte tweestrijd - Cohen overwoog onder te duiken maar besloot hiervan af te zien,
naar eigen zeggen vooral omdat hij wilde voorkomen dat zijn verdwijning gewroken
zou worden op anderen - meldde hij zichzelf. De volgende dag, 30 september, werden
ook hij en zijn naasten naar Westerbork gezonden. Na een beschrijving van de laatste
razzia concludeert Herzberg dat de Joodse Raad van Amsterdam was opgeheven:
‘De grote illusie was ten einde.’21
Voorts wijdde Herzberg een apart en uitgebreid hoofdstuk aan het omstreden
instituut - het besloeg meer dan vijftig van de in totaal ruim tweehonderdvijftig
bladzijden. Hij rechtvaardigde de uitvoerige behandeling met een verwijzing naar
het hartstochtelijke en aanhoudende (internationale) debat over de Joodse Raden.
Direct op de eerste pagina van dit hoofdstuk stelt Herzberg dat ‘de Joodse Raad door
de Duitsers als een instrument in hun hand’ was bedoeld. Hij beklemtoont dat er niet
alleen in Nederland, maar in alle door Duitsland bezette gebieden destijds sterke
oppositie bestond tegen de oprichting van Joodse Raden, of liever tegen het
aanvaarden van de Duitse opdracht om deze te vormen, maar deze bleef overal zonder
succes. In dit verband noemt Herzberg uiteraard mr. L.E. Visser, die aan het hoofd
stond van de Coördinatie-Commissie die in 1940 op initiatief van de Nederlandse
Zionistenbond was opgericht. Het lag in de bedoeling dat deze commissie zou
optreden als de geautoriseerde vertegenwoordigster van de Nederlandse
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joden, in de woorden van Herzberg ‘het college van vertrouwensmannen der
Nederlandse Jodenheid in oorlogstijd’. De Coördinatie-Commissie benoemde in de
Joodse Raad een vertegenwoordiger in de persoon van mr. I. Kisch, die, zoals
Herzberg schrijft, ‘heeft gekeken en [...] spoedig daarop naar huis [is] gegaan’.22
Herzberg herinnert eraan dat Cohen het standpunt van Visser cum suis ‘principieel
en moreel sterker’ achtte dan het zijne, reden waarom hij dit aanduidt als ‘“het
heroïsche”’. Herzberg was het weliswaar eens met dit predikaat, maar betuigde ook
zijn instemming met de opvatting van Cohen dat Vissers standpunt onmogelijk vol
te houden was. In zijn ogen was het een illusie te denken dat de bezetter zich wat de
jodenvervolging betreft zou hebben laten afremmen door een andere opstelling van
joodse zijde.23
Betekende de opstelling van Visser cum suis dan niet het behoud van de joodse
waardigheid en eer? Herzberg was wel gevoelig voor dit argument, maar waardigheid
en eer waren in zijn visie afgeleiden van hogere waarden. Hij was van mening dat
de politiek van de Joodse Raad, in elk geval tot aan de deportaties, juist onontbeerlijk
was om omstandigheden te creëren waarin die joodse waarden tot ontwikkeling
konden komen.24 Tien jaar later onderstreepte Herzberg dat het optreden van Visser
tijdens de bezetting, dat ook hij bewonderde, niet was ingegeven door de wens om
uitdrukking te geven aan gevoelens van joodse solidariteit. Dit bleek volgens Herzberg
eens te meer door zijn weigering de ster te dragen. ‘Wie solidariteit met de Joden
wil demonstreren, weigert dit niet [...] [maar] zal zelfs geneigd zijn de ster “met trots”
te dragen [...] en aldus van de nood een deugd proberen te maken.’25
Asscher en Cohen, vervolgt Herzberg, waren ‘van huis uit geen mannen voor een
principiële politiek’. Hij beklemtoont dat hun tactiek, die bestond uit opportunisme,
uitstel, compromissen en concessies, destijds door de overgrote meerderheid werd
toegejuicht en achteraf door een even grote meerderheid veracht. En hij vervolgt:
‘De Joodse Raad heeft van de geschiedenis ongelijk gekregen, en wel
nagenoeg volkomen. Of hij destijds ook ongelijk gehad heeft? Het is, of
twee mannen een voetreis zijn begonnen door de woestijn, vóór zich niet
veel anders dan een fata morgana, een spiegeling van optimisme tegen
een hemel van hoop.’26
Hij besteedt vanzelfsprekend aandacht aan de ‘stempels’ - of Sperren -
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waardoor leden en medewerkers van de Joodse Raad voorlopig waren gevrijwaard
van deportatie. In dit verband stelt Herzberg dat de stempels pas de betekenis van
reddingsboei kregen, en daarmee de Joodse Raad die van ‘reddingsboot’, vanaf het
moment dat de deportaties begonnen. Het verwijt dat de Raad een klasseninstituut
zou zijn geweest, wijst hij beslist van de hand.
‘De mensen van de Joodse Raad deden wat alle mensen altijd doen. Als
ze te kiezen hadden tussen iemand die hun lief was en een vriend, kozen
ze de eerste. En als ze moesten kiezen tussen een vriend en een kennis,
kozen ze de vriend. Moesten ze kiezen tussen een kennis en een vreemde,
dan kwam de kennis aan de beurt. [...] Indien het waar mocht zijn, dat de
Joodse Raad een klasseinstrument geweest is, dan was hij dat zijns ondanks,
en moet men dat aan de maatschappij verwijten, maar niet aan hem. Hij
kon niet tussen neus en lippen door nog even sociale verhoudingen
wijzigen. Ook hij was maatschappelijk gedetermineerd.’27
Herzberg betwist niet dat de Joodse Raad door onderscheid te maken tussen de ene
jood en de andere ‘voorzienigheid [heeft] gespeeld’, maar volgens hem kon hij niet
anders. Liepen niet de meest principiële tegenstanders naar het kantoor van de Raad,
toen hun naasten op transport werden gesteld? Dit onderstreept naar zijn mening het
gelijk van David Cohen, die vond dat het principiële standpunt van Visser cum suis
niet vol te houden was.28
Op dit punt in zijn geschiedverhaal schakelt Herzberg abrupt over op de eerste
persoon meervoud en wendt hij zich rechtstreeks tot zijn nakomelingen. Deze
overgang wijst erop dat Herzberg zich niet alleen bewust was van de beladenheid
van deze kwestie, maar zich ook persoonlijk aangesproken voelde. Hij smeekt als
het ware om begrip voor de verschrikkelijke problemen waarmee de joden destijds
werden geconfronteerd. De meerderheid van degenen die het ‘stempel’ hadden
versmaad, houdt hij zijn nageslacht voor, deed dit omdat zij meer verwachtte van de
onderduik - waarvoor geld en relaties onontbeerlijk waren - en niet op principiële
gronden.29 Hij erkent dat achteraf kan worden vastgesteld dat men zich destijds had
vastgeklampt aan illusies, maar hij vraagt zijn beoogde lezers zich in te leven in de
toenmalige omstandigheden:
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‘Je moet de desillusie dus een ogenblik wegdenken en je terugverplaatsen
in de tijd. Men verbeeldde zich, dat er van alles gebeuren kon. [...] Wij
spotten over de drenkeling, die naar de nutteloze strohalm grijpt. Ja,
achteraf, als men aan wal staat. De drenkeling zelf spot echter niet, hij
grijpt. Hij grijpt automatisch. En de Joodse Raad deed als hij. Als het
dwaas en verkeerd was, geen macht in de wereld had het kunnen
veranderen. De mensen stellen je teleur, maar komt dat niet omdat je je
hen te wijs en te machtig hebt voorgesteld?’30
Bovendien beklemtoont hij - onder verwijzing naar een artikel van zijn Franse collega
Poliakov, dat overigens niet de Joodse Raad tot onderwerp had?31 - dat de illusies
van destijds niet helemaal ongerechtvaardigd waren en dat men bij de Joodse Raad
vóór het najaar van 1943 niet wist van de vergassingen. Wat dit laatste punt betreft
verwijst hij naar George Wellers, die in zijn boek De Drancy à Auschwitz soortgelijke
opmerkingen had gemaakt over de joden in het Franse doorgangskamp Drancy.32
Na deze poging zijn nageslacht tot begrip te bewegen voor de onmogelijke positie
waarin de joden zich hadden bevonden, introduceert Herzberg een element dat in
zijn uiteindelijke beoordeling van de oprichting en de bedoelingen van de Raad van
doorslaggevende betekenis is. Dat de Joodse Raad ‘een mislukking’ was geworden,
verhindert hem niet de oprichting per saldo te verdedigen als een positief element
uit de bezettingsjaren. Onder erkenning dat de Duitsers de Joodse Raden nodig hadden
voor de uitvoering van hun programma beklemtoont Herzberg dat een instituut als
de Joodse Raad onontbeerlijk was voor de joden zelf. In dit verband herinnert hij
aan de ideologische verdediging van de Joodse Raden, die vooral in Oost-Europa
weerklank had gevonden, maar ook in Frankrijk was geuit bij de vorming van de
Union Générale des Israélites de France (UGIF).33 De Joodse Raden konden immers
ook worden beschouwd als een vorm van joodse autonomie. Hoewel Herzberg stelt
dat dit niet gold voor Nederland en de andere landen van West-Europa, heeft deze
gedachte in zijn beoordeling van de Joodse Raad, waarin hij de betekenis van het
instituut voor de joden zelf zo sterk beklemtoont, desalniettemin een cruciale rol
gespeeld.34 Hij hechtte er, kortom, grote waarde aan dat de Joodse Raad de joden tot
subject maakte, terwijl de bezetter hen louter als object beschouwde. Met een
soortgelijke redenering had hij eerder de uitreiking van de ster-
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ren in het voorjaar van 1942 door de Joodse Raad verdedigd.35
In de hierop volgende uitwerking van deze visie blijkt dat Herzberg vooral de
geestelijke betekenis van een instituut als de Joodse Raad op het oog heeft. ‘De Joden
moesten ophouden tegen wil en dank door Hitler tot zijn vijanden te worden
geproclameerd, zij moesten geestelijk worden gemobiliseerd, teneinde
geëmancipeerde; vrijwillige vijanden te worden.’36 Gezien het ontbreken van reële
mogelijkheden tot gewapend verzet bleef de joden volgens Herzberg niet anders over
dan zich terugtrekken op hun geestelijke basis. De Raad had, beweert hij, ‘een
historische taak’ vervuld door de joden op te vangen ‘in de bedding der Joodse
geschiedenis’. Bovendien maakt hij een onderscheid tussen de ‘uiterlijke gedragingen’
van de joodse leiders en de innerlijke, geestelijke weerstand tegen het
nationaal-socialisme.37
Dit alles neemt niet weg dat Herzberg ook zelf tijdens de oorlogsjaren allesbehalve
positieve gevoelens jegens de Joodse Raad had gekoesterd. In zijn dagboek uit
Bergen-Belsen had hij deze vol spot beschreven als een voortreffelijke
begrafenisonderneming in dienst van het Derde Rijk. ‘Het was bepaald een genoegen
door de Joodse Raad begraven te worden. Een evacuatie uit de provincie naar
Amsterdam of een verhuizing naar het getto, of een verblijf in Westerbork was bijzondere omstandigheden daargelaten - bepaald een uitstapje.’38
Na de oorlog nam hij als geschiedschrijver echter afstand van deze typering. Zonder
zijn eigen naam te noemen kwalificeert hij in Kroniek der Jodenvervolging de bron
van deze woorden als een ‘cynicus’. In plaats daarvan stelt hij dat ‘de speculatie dat
“erger zou moeten worden voorkomen” ten tijde van de oprichting van de Joodse
Raad niet ongegrond is geweest. De Joodse Raad heeft echter [...] de wedloop met
de tijd verloren.’39
Uiteindelijk komt hij tot een afronding van het hoofdstuk over de Joodse Raad
voor Amsterdam. De opbouw van deze passage, die sterk doet denken aan een
slotpleidooi, verraadt zijn achtergrond als advocaat. Hij laat het aan de lezer tot een
oordeel te geraken op basis van het door hem aangedragen materiaal, maar herhaalt
nog eens zijn centrale argument van de onmisbaarheid van de Raad voor de joden.
‘Wij hopen in het bovenstaande het materiaal gegeven te hebben, op grond
waarvan iemand, die in staat is een affectieve houding te overwinnen, de
Joodse Raad voor Amsterdam kan beoordelen. Wij voor ons nemen
afscheid van hem in het bewustzijn dat hij niets
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“ergers heeft voorkomen” en niets ergers heeft bewerkt, daargelaten dat
zijn technische en sociale hulp onmisbaar was.’40
Bovenstaand citaat demonstreert eens temeer dat Herzberg doordrongen was van de
grote rol die emoties speelden bij een evaluatie van het optreden van de joodse leiders.
Hijzelf was er kennelijk in geslaagd deze in de onderhavige kwestie niet de boventoon
te laten voeren. Uit zijn formulering blijkt niet alleen dat hij wist dat dit allerminst
eenvoudig was, maar ook dat zijn verwachtingen op dit punt niet al te hoog gespannen
waren.

‘Werktuig van onze doodsvijanden’
Pressers visie op het optreden van de Joodse Raad is op wezenlijke punten verschillend
van die van Herzberg. Dit wordt meteen in het begin van Ondergang duidelijk, waar
Presser de ontstaansgeschiedenis van Het Joodsche Weekblad bespreekt. Herzberg
had in zijn Kroniek het belang van dit orgaan als bindmiddel voor de joodse
gemeenschap beklemtoond. Als commentaar hierop vraagt Presser zich af of het niet
juist de joden te sterk had gebonden. Een verordening, gepubliceerd in Het Joodsche
Weekblad, dikwijls vergezeld van de aanmaning hieraan gehoor te geven, had volgens
hem het isolement van de joden bevorderd.41
Evenals Herzberg wijdt Presser in zijn monografie een apart hoofdstuk aan de
Joodse Raad - het telt ruim zeventig bladzijden. Na een uitvoerige beschrijving van
de (ontwikkeling van de) organisatie komt hij tot een paragraaf met de titel
‘Beoordeling’. Hij vermeldt dat de Joodse Raad niet een uitsluitend Nederlands
verschijnsel is geweest en dat overal hetzelfde patroon valt waar te nemen ‘van het
tegenwerkend meewerken, het meewerkend tegenwerken, die ambivalentie van daden
en doelstellingen’. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn worsteling met dit zo
beladen hoofdstuk uit de geschiedenis van de jodenvervolging: ‘Overal de
moeilijkheid voor wie het benadert; voor de Jood vanwege de te geringe, voor de
niet-Jood vanwege de te grote distantie.’42
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de aanklachten tegen de beide
voorzitters die hij in het materiaal had aangetroffen, merkt Presser op dat deze in
meerderheid afkomstig zijn van overlevenden. Hij wil hieruit echter niet de conlusie
trekken dat het derhalve onbekend is hoe degenen die werden vermoord, dachten
over de joodse leiders. ‘Zin
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heeft het schrijven van dit geschiedwerk over de Nederlandse Joden in de
bezettingstijd alleen, wanneer daarin ook die doden kunnen spreken. Wanneer deze
historicus niet weet, dient hij te vermoeden.’ Hierna formuleert hij de aanklacht, die
naar hij aanneemt ook de vermoorden tegen de Joodse Raden zouden hebben
uitgesproken:
‘Gij zijt de werktuigen geweest van onze doodsvijanden. Gij hebt aan onze
wegvoering medegewerkt. Gij dankt uw eigen leven aan deze onzedelijke
activiteit. De bevelen van onze beulen uitvoerend, hebt gij uzelf kunnen
redden, uw naaste verwanten en een aanzienlijk aantal uwer standgenoten.
De organen, voor de leiding waarvan gij verantwoordelijk waart, hebben
onze weerstand gebroken, onze angstige vermoedens overstemd, hebben
ons niet zelden misleid, gekrenkt en vernederd, soms zelfs mishandeld.
Gij zijt ermee voortgegaan onze doodsvijanden te dienen, toen zij zich al
zonneklaar hadden onthuld als de moordenaars van onze jongemannen,
als de toekomstige moordenaars van onszelf. Niet wij hebben u als onze
leiders aangesteld, maar die moordenaars, niettemin hebt gij dat leiderschap
niet neergelegd, erger, ons op grond van dat leiderschap overgehaald, ja,
met dreigementen gedwongen om naar de slachtbank te gaan. Hadt gij
bijtijds die leiding neergelegd, dan waren wij misschien ook omgekomen.
Gij zult u toch niet willen beroepen op het Bijbelwoord, “dat onze handen
dit bloed niet hebben vergoten”?’43
Presser heeft later verklaard dat hij de pagina waarop hij de vermoorden rechtstreeks
de joodse leiders liet aanklagen, als de centrale bladzijde van zijn boek beschouwde.44
De aanklacht bevat de belangrijkste elementen in het debat over het optreden van de
Joodse Raad. In de eerste plaats wordt de Raad primair beschouwd als uitvoerend
orgaan van het Duitse beleid. Ten tweede worden zijn leden ervan beschuldigd hun
eigen sociale klasse inclusief henzelf te hebben bevoorrecht. In de derde plaats hadden
de voorzitters de joodse weerstand gebroken. Ten vierde hadden zij hun
werkzaamheden niet gestaakt toen het duidelijk werd dat gedeporteerde joden waren
vermoord. En ten slotte was de Raad niet door de joden opgericht en benoemd maar
door de Duitse autoriteiten.
Overigens is het interessant vast te stellen dat in de Engelse vertaling en bewerking
van Ondergang, die De Jong destijds verzorgde, de aanklacht weliswaar in zijn geheel
is opgenomen, maar zonder de verklaring
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van Presser dat voor hem de zin van het schrijven van het geschiedwerk ligt in het
laten spreken van de doden. De Jong vatte deze zinsneden kortweg samen: ‘The
views of the many tens of thousands who were murdered in the gas-chambers can
only be imagined. Yet, surely, they would have added their voices to the clamour of
the living.’ Na de aanklacht schreef De Jong beslist: ‘But let us stop speculating.’
Deze redactionele ingreep wijst erop dat De Jong niet erg gelukkig was met dit deel
van Pressers studie.45
In diens visie, die vrijwel samenvalt met de aanklacht die hij namens de vermoorde
joden uitspreekt, was er in het geval van Asscher en Cohen sprake van collaboratie,
zij het de gunstigste schakering in de joodse collaboratie. Hun streven was er immers
op gericht ‘al medewerkend, op allerlei wijze zoveel mogelijk mede-Joden te redden’.46
Overigens wijst Presser in dit verband met enige nadruk op de collaboratie van de
niet-joodse bevolking en instanties.47
Aanvankelijk had Presser nog gesteld dat de Joodse Raad ‘rekte en remde’. Maar
Sijes en De Jong hadden ernstig bezwaar tegen deze voorstelling van zaken en drongen
erop aan dat hij duidelijk liet uitkomen dat dit weliswaar de bedoeling was geweest
van de joodse leiders, maar dat achteraf gezien moet worden vastgesteld dat zij daar
niet in waren geslaagd. De zinsnede ‘De Joodse Raad rekte en remde’ veranderde
nadien in: ‘De Joodse Raad geloofde te rekken en te remmen; let wel: geloofde.’
Welbeschouwd blijft Presser dubbelzinnig op dit punt, want elders in de
slotbeschouwing valt wel degelijk te lezen dat zij rekten en remden.48
Volgens Presser ging het echter niet om het redden van mede-joden zonder meer,
maar vooral om joden uit de sociale klasse waar de voorzitters zelf deel van
uitmaakten. Naar aanleiding van de dramatische episode in mei 1943, toen de Raad
zevenduizend personen moest aanwijzen voor de deportatie en daarbij probeerde ‘de
“besten” te behouden’ merkt hij op: ‘De sinaasappelventers ten bate van de kaste
van rijken en geleerden, ten bate van henzelf.’49
Hij laat niet na hier het argument te vermelden dat de joodse gemeenschap zelf
de grootste schuld zou dragen voor het optreden van de Raad, aangezien zij de leiders
had aanvaard en hun het gevoel had gegeven dat zij tot de ‘besten’ behoorden. Presser
betwist dit niet, maar verzucht slechts: ‘Ach ja, maar toch...’, waarna hij de beide
voorzitters wat hun optreden in mei 1943 betreft vergelijkt met de kapitein van de
Titanic. Terwijl de namen Asscher en Cohen ontbraken op de lijst die de

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

149

Joden in afwachting van transport naar Westerbork, Amsterdam, Polderweg, 20 mei 1943.

Raad in mei 1943 samenstelde, ging de kapitein van de Titanic niet in de
reddingsboten, maar koos hij ervoor met zijn schip ten onder te gaan.50
Presser was niet de eerste geschiedschrijver die zijn toevlucht nam tot de metafoor
van het zinkende schip. Deze komt voor in de Kroniek en ook Philip Friedman
bediende zich ervan in zijn artikel uit 1958 over twee joodse leiders, dat in
Commentary werd gepubliceerd. Hierin citeert de Amerikaanse pionier een joodse
leider, die gezegd zou hebben zich te voelen als een kapitein wiens schip op het punt
stond te zinken, en die erin slaagde het veilig de haven binnen te loodsen door een
groot deel van zijn waardevolle lading overboord te zetten.51
Dat Presser door dit artikel van zijn Amerikaanse collega werd geinspireerd, is
des te waarschijnlijker omdat hij elders in zijn behandeling van het optreden van de
Joodse Raad naar Friedmans werk verwijst. In de inleiding van zijn hoofdstuk over
de Joodse Raad vermeldt hij een artikel van Friedman over de getto-politiek van de
nationaal-socialisten.52 En in zijn beoordeling van de Joodse Raad oppert Presser
onder verwijzing naar Friedman dat de twee voorzitters misschien ‘“a messianic
hope”’ hadden gekoesterd.53
Voorts is het voorstelbaar dat Presser de titel voor zijn hoofdstuk over de Joodse
Raad, ‘De staat in de staat’, heeft ontleend aan Reitlinger,
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Gideon Hausner, de openbare aanklager bij het Eichmann-proces in 1961.

die in The Final Solution zijn paragraaf hierover ‘The Jewish State’ noemde.54 Ten
slotte is de overeenkomst tussen de eerste alinea van de ‘opening address for the
prosecution’ van Gideon Hausner, de openbare aanklager in het proces tegen Adolf
Eichmann, en Pressers verklaring in het voorwoord van Ondergang opvallend.
Hausner zei destijds daar niet alleen te staan, maar tezamen met zes miljoen aanklagers
die niet langer in staat waren de beschuldigende vinger in de richting van Eichmann
te wijzen.
‘For their ashes are piled up on the hills of Auschwitz and the fields of
Treblinka, and are strewn in the forests of Poland. Their graves are scattered
throughout the length and breadth of Europe. Their blood cries out, but
their voice is not heard. Therefore I will be their spokesman and in their
name I will unfold the awesome indictment.’55
Presser schrijft in zijn woord vooraf eveneens zich verplicht te voelen

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

151
‘de tolk te zijn van hen, die, tot een eeuwig zwijgen gedoemd, alleen hier en nu,
alleen deze éne keer, zich nog eens konden doen horen. Nog éénmaal op aarde moest
hun klacht, hun aanklacht weerklinken. Niets was meer over van de allerschamelste
have hunner laatste uren, hun as was op de winden verstrooid.’56
Maar de auteurs die in de eerste helft van de jaren zestig een centrale rol speelden
in het debat over collaboratie en passiviteit, bleven in Pressers tweedelige studie
onvermeld. Uit de recensie die hij in 1964 schreef van het boek van Arendt, blijkt
dat dit in elk geval niet aan zijn aandacht was ontsnapt. In deze bespeking behandelt
Presser de nog geen drie bladzijden die Arendt in haar boek aan Nederland gedurende
de bezettingstijd heeft gewijd. Hij stelde vast dat deze pagina's wemelden van de
onjuistheden en concludeerde ‘dat er van Hannah Arendts behandeling van Holland
althans vrijwel niets deugt’. Op grond hiervan kwam Presser tot een vernietigend
oordeel over Arendts Eichmann in Jerusalem: ‘[...] zij weet soms doodgewoon niet,
waar ze over schrijft en baseert daardoor topzware conclusies op een gebrekkige,
volstrekt onbetrouwbare feitengrondslag.’57
Opvallend is dat Presser in zijn bespreking precies dezelfde fouten noemt als
Robinson in zijn boek. In diens notenapparaat komen verwijzingen voor naar het
werk van Presser en Herzberg - Robinson las Nederlands58 - en naar contacten met
De Jong. Uit verschillende bronnen blijkt dat in de zomer van 1963 een intensieve
briefwisseling plaatsvond tussen Amsterdam en New York en Jeruzalem over Arendts
artikelen en boek.
De Jong werd begin april 1963 door een Amerikaanse kennis, Felix Bing, een
Duits-joodse vluchteling die in 1933 naar Nederland was uitgeweken, geattendeerd
op Arendts artikelen in The New Yorker. Hierin stonden onjuistheden over de
Nederlandse situatie. De Jong was het met Bing eens dat het belangrijk was te
voorkomen dat zij in haar boek ‘de onzin’ zou herhalen die zij in The New Yorker
had geschreven. Hierop bood De Jong Arendt schriftelijk zijn hulp aan bij de
voorbereiding van haar boek en zond haar onder meer een kopie van zijn Engelstalig
artikel uit On the track of tyranny. Kort daarna zette hij in een brief uiteen op welke
punten zij volgens hem de plank missloeg. Hij verschafte haar onder meer getallen
van uit Nederland gedeporteerde joden en onderduikers. Arendt was niet bijzonder
onder de indruk van de kritiek uit Amsterdam en paste haar verhaal over Nederland
nauwelijks aan. Zij gebruikte slechts de door De Jong verstrekte cijfers in de herziene
versie
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van Eichmann in Jerusalem ter ondersteuning van haar controversiële stelling dat er
zónder een joods leiderschap minder slachtoffers te betreuren zouden zijn geweest.59
Vrijwel tegelijkertijd wendde Robinson zich tot het RIOD met het verzoek zijn
conceptrecensie van Arendts boek van commentaar te voorzien. De Jong corrigeerde
enkele onjuistheden, waarvan Robinson. dankbaar gebruikmaakte voor zijn
bespreking. Vervolgens stuurde hij ook de relevante bladzijden uit zijn boek in
concept aan De Jong, die opnieuw de moeite nam correcties aan te brengen.60
Hoewel dit niet uit de beschikbare bronnen blijkt, heeft wellicht het RIOD in de
persoon van de directeur een beroep gedaan op de kennis van de ontwikkelingen
tijdens de Duitse bezetting van Cohen. In het archief van de Wiener Library van de
Universiteit van Tel Aviv bevindt zich in een knipselmap over Arendt een Engelstalig
stuk - ‘not for publication’ - opgesteld door D. Cohen in oktober 1963 te Amsterdam.
Hierin somt de opsteller de fouten op die zowel Presser als Robinson in hun
bespreking van Arendts boek signaleerden. Aanvankelijk rees het vermoeden dat
A.E. (Dolf) Cohen - wetenschappelijk medewerker van het RIOD tot 1 januari 1960
- de auteur van dit stuk was. Maar deze verklaarde desgevraagd dit niet te hebben
geschreven. Mede gezien de gedetailleerde informatie waarover de opsteller beschikt,
moet worden aangenomen dat David Cohen, oud-voorzitter van de Joodse Raad, dit
stuk destijds, al dan niet op verzoek van het RIOD, heeft opgesteld.61 Tussen hem en
het RIOD was regelmatig contact en hij stelde vaker commentaar op publicaties op
schrift, dat hij vervolgens met De Jong besprak.62 Hoe het ook zij, het heeft zijn weg
gevonden naar Robinson, Presser en Wiener, met wie Cohen bevriend was. Dat het
stuk niet voor publicatie was bestemd, heeft ongetwijfeld te maken met de wens van
de oud-voorzitter van de Joodse Raad niet in de openbaarheid te treden.
In elk geval moet Presser voor zijn recensie van Eichmann in Jerusalem van
hetzelfde stuk gebruik hebben gemaakt als Robinson voor zijn boek. Dat Presser
daarbij Cohen niet als bron kon vermelden, kwam hem waarschijnlijk niet slecht uit.
Het is uiterst twijfelachtig of hij Arendts boek had willen afkraken onder verwijzing
naar informatie van Cohen. De vorm waarin hij zijn recensie goot, getuigt in het licht
van de herkomst van zijn informatie van een bijzonder grote vrijmoedigheid. Hij laat
de uitspraken van Arendt telkens voorafgaan door H.A. en ‘zijn’ commentaar door
zijn eigen initialen. Overigens is het opvallend dat Presser in dit stuk Arendts
beoordeling van de Joodse Raad typeerde
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als ‘een overschatting [...] van de schuld van de zg. Joodse Raden, de hier geheel en
al als collaborateurs afgeschilderde handlangers van de Duitse moordenaars’.63 Terwijl
zijn kritiek op Asscher en Cohen in Ondergang, dat op dat moment nog niet was
gepubliceerd, bepaald niet zuinig is, ging dit hem kennelijk te ver. Zijn reactie op
dit onderdeel van Arendts boek lijkt erop te wijzen dat hij ten aanzien van de joodse
leiders veel meer aarzelingen had dan op het eerste gezicht uit Ondergang spreekt.

‘Had het anders gekund?’
De Jong, die als enige van de drie geschiedschrijvers nogal wat werk maakte van de
voorgeschiedenis, plaatst het optreden van de joodse leiders in het perspectief van
de joodse geschiedenis. In zijn beschouwing over de voorgeschiedenis van de
vervolging en de wortels van het antisemitisme in Europa en Nederland maakt De
Jong al een opmerking die, hoewel hij de Joodse Raad hier niet noemt, onmiskenbaar
vooruitwijst naar zijn latere behandeling van het optreden van de joodse leiders.
Verwijzend naar een studie over de positie van joden in West-Europa tijdens de
Middeleeuwen, citeert hij uit het uit de twaalfde eeuw daterende Boek der Vromen:
‘“Wanneer de vijand zegt: levert ons iemand uit, anders slaan we allen dood, laten
ze dan allen doodslaan opdat niemand uitgeleverd wordt.”’ Deze stelregel, schrijft
De Jong, diende de joodse gemeenten als richtlijn in de periode van de massale
pogroms ten tijde van de Eerste Kruistocht (1096). Overigens geeft De Jong dit citaat
weer zonder zich af te vragen of aan dit parool destijds werkelijk gehoor werd
gegeven. In het algemeen, schrijft De Jong, werd de reactie van de joden destijds
bepaald door een sterk gevoel van eigenwaarde.64
Het beleid van de Joodse Raad stond volgens De Jong hiermee kennelijk in schril
contrast. Hij kenschetst dit als een beproefde tactiek die joden, toen het joods gevoel
van eigenwaarde zwak was, dikwijls hadden toegepast: ‘[...] alle vernederingen
slikken, persoonlijke relaties opbouwen met de vervolger, trachten hem te vriend te
houden, streven naar uitstel in de hoop dat het afstel wordt, desnoods een minderheid
van de groep opofferen als men vertrouwen mag, daarmee de meerderheid te kunnen
redden [...].’65 Zoals eerder vastgesteld, spoort deze karakterisering van de tactiek
van joodse leiders met die van Hilberg in
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The Destruction of the European Jews. Wat gold voor de wijze waarop De Jong het
vraagstuk van passiviteit of verzet aan de orde stelde, geldt eveneens voor zijn
behandeling van het optreden van de Joodse Raad: het internationale debat blijft in
Het Koninkrijk volkomen buiten beeld. Hilbergs studie wordt wel verschillende
malen geciteerd, maar het betreft hier uitsluitend feitelijkheden van relatief
ondergeschikt belang.66 De Jong sluit zich in Het Koninkrijk, zij het met enkele
belangrijke nuanceringen, in grote lijnen aan bij Pressers negatieve beoordeling van
het beleid van de Joodse Raad. Zo maakt hij, evenals zijn voorganger, onderscheid
tussen het domein van de intenties en dat van de resultaten:
‘Voor de Joodse Raad zelf en voor zijn voornaamste medewerkers gold
dan ook dat zij, het besef verdringend van wat zij objectief deden: de
bezetter helpen bij het vlot deporteren van andere Joden, subjectief de
overtuiging koesterden dat zij juist door die hulp aan die deportaties een
deel van hun hardheid ontnamen; ook vertrouwden zij dat zij door de
stiptheid waarmee zij de hun opgedragen werkzaamheden uitvoerden,
alsmede door het nalaten en, waar mogelijk, tegengaan van verzet,
bereikten dat de deportaties niet plaatsvonden in het tempo dat, naar zij
meenden, de bezetter maximaal mogelijk was.’67
Terwijl Presser op dit punt per saldo dubbelzinnig was gebleven in zijn formuleringen,
ontkent De Jong dat de Joodse Raad zou hebben ‘gerekt’ en ‘geremd’: ‘Het tempo
van de Jodenvervolging en de Jodendeportaties is van meet af aan louter door de
bezetter bepaald.’68 Dit had zijn tweelingbroer in 1943 in gelijkluidende bewoordingen
opgemerkt.69 Hoewel De Jong eraan hecht te onderstrepen dat zijn kijk op de Raad
‘volstrekt identiek’ was aan die van Presser, is zijn veroordeling van de Joodse Raad
harder dan die van zijn voorganger.70 Zo bestrijdt hij ook nogal heftig het succes dat
Cohen later voor de Joodse Raad claimde. Door ‘quasi-medewerking’ zou de laatste
de uitzending van joodse werklozen hebben weten te verijdelen. Presser, schrijft De
Jong, had zich in deze kwestie ‘veel te terughoudend’ uitgedrukt.71 Tevens ontkent
hij dat de Joodse Raad tegelijkertijd verzet zou hebben gepleegd, zoals Presser in
zijn slotbeschouwing had opgemerkt.
De Jong komt tot de harde slotsom dat de Joodse Raad ‘van meet af aan een
instrument [was] ten dienste van de Duitsers’. Door de mede-
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werking aan de deportaties, concludeert hij, droeg de Joodse Raad ‘een zekere mate
van medeverantwoordelijkheid’.72 In reactie op Presser, die zich naar zijn mening te
zeer op Asscher en Cohen had geconcentreerd, vestigt De Jong de aandacht op de
grote invloed van hooggeplaatste functionarissen binnen de Raad en de collectieve
verantwoordelijkheid van de Raad als geheel.73
Ondanks zijn principiële kritiek op Cohens beleid en morele afkeuring van diens
houding schrijft De Jong met een zekere compassie over de man wiens leven
‘gebroken en verwoest’ was door de rol die hij onder voortdurende dwang had
gespeeld:
‘Mij heugt het moment in het laatste gesprek dat ik niet lang voor zijn
dood [...] met hem voerde - moment waarop hij, eerder fluisterend dan
duidelijk sprekend, mij bekende dat geen nacht voorbij ging waarin hij
zich niet de nimmer-aflatende, martelende vraag stelde hoe hij had kunnen
doen wat hij gedaan had.’74
Een belangrijk punt in De Jongs behandeling van de Joodse Raad is dat er volgens
hem ‘nimmer sprake [is] geweest van wezenlijke erkenning van het gezag van de
Joodse Raad door de Joden zelf’. Dat bijna alle joden een beroep op het instituut
deden - een argument dat onder meer door Herzberg in zijn Kroniek der
Jodenvervolging werd gebruikt - betekent volgens hem niet dat zij de autoriteit van
de Joodse Raad ook erkenden. Hij stelt dat de joodse volksmassa's zich met de
maatschappelijke groep waaruit de leden van de Joodse Raad bijna allen waren
gerekruteerd, niet verbonden voelden.75 Op dit punt deelt hij de kritiek van Presser
op het joodse leiderschap.
Daarnaast werpt hij dezelfde vraag op als zijn broer in 1943, namelijk of ‘[...] het
anders [had] gekund’. Bij wijze van antwoord suggereert hij een combinatie van
legaal en illegaal optreden, die door de Joodse Raad nimmer was overwogen.76
Hiervoor waren echter, schrijft De Jong, andere persoonlijkheden nodig geweest. In
de begeleidingscommissie vroeg Klein zich af of er gegeven de context ooit een
andere leiding had kunnen zijn. Mensen als mr. L.E. Visser, president van de Hoge
Raad, die elke vorm van contact laat staan samenwerking met de bezetter afwees,
kregen toch geen kans? Terwijl deze visie in het verlengde ligt van De Jongs eerdere
analyse van het georganiseerde vooroorlogse jodendom, reageerde hij terughoudend
en verklaarde de ‘eventuele connectie met de maatschappelijke achtergrond [...]
allerminst als een simpele aangelegenheid’ te zien.77
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In dit verband wijst De Jong met nadruk en waardering op de vertegenwoordiging
van de Joodse Raad in Enschede, die als enige officiële joodse instantie in Nederland
het onderduiken systematisch had voorbereid en aangemoedigd. De Jong grijpt deze
uitzondering aan om de wisselwerking tussen de reactie van joden en die van
niet-joden te onderstrepen. In Enschede had namelijk ook de politie enige tijd
collectief geweigerd mee te werken aan de deportatie.78
Hoewel De Jong scherpe kritiek levert op de beleidslijn van de Joodse Raad, snoert
hij zelfgenoegzame (niet-joodse) critici van de Joodse Raad meteen de mond met de
vaststelling dat ‘afgezien van de medewerking van de Joodse Raad [...] die vlotheid
en geruisloosheid [werden] bepaald door het feit dat nagenoeg alle maatregelen door
of met inschakeling van het “normale”, vertrouwde Nederlandse overheidsapparaat
uitgevoerd werden’.79 Zo brengt hij in herinnering dat minister-president Gerbrandy,
na bericht te hebben ontvangen over de laatste grote razzia op 29 september 1943,
in een radiotoespraak kritiek uitte op de Joodse Raad. De Jong vindt het opvallend
dat de minister-president met geen woord repte over ‘de medewerking [...] die
Nederlandse overheidsorganen en bijvoorbeeld ook de Nederlandse Spoorwegen aan
de Jodendeportaties verleend hadden’.80
In zijn conclusie beklemtoont De Jong dan ook dat de collaboratie door Joodse
instanties ‘niet meer [is] geweest dan een speciale vorm van de algemene collaboratie
in Nederland’.81 Hoe zwaar deze constatering voor hem woog, bleek tijdens de
discussie in de begeleidingscommissie. I.J. Brugmans suggereerde als titel voor de
slotparagraaf van het hoofdstuk over de jodendeportaties in deel 7 ‘De deportaties
en de Joodse Raad’ in plaats van ‘Terugblik op de deportaties’. De Jong wees dit
voorstel beslist van de hand met als argument dat hij hier alle instanties behandelde
die met de deportaties te maken hadden, inclusief de Duitse en de Nederlandse
autoriteiten. De door Brugmans geopperde titel zou de collaboratie van de Joodse
Raad extra benadrukken en dit achtte hij niet gerechtvaardigd.82 De Jongs bedoelingen
ten spijt ligt de klemtoon in de betreffende paragraaf echter wel degelijk op de joodse
leiders. Van de in totaal 34 bladzijden is tweederde aan hun optreden gewijd en
slechts eenderde aan wat De Jong het Duitse en Nederlandse ‘milieu’ noemt.83
Terwijl De Jong met zijn collega Presser slechts op enkele punten van mening
verschilde, was hij het met Herzberg fundamenteel oneens. De Jong stelde dat vanaf
het begin van de deportaties het streven naar zelf-
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behoud een belangrijke rol heeft gespeeld in het beleid van de Joodse Raad. Dat vond
De Jong - evenals Herzberg - weliswaar menselijk, maar daarmee was de zaak voor
hem niet afgedaan. Hij was van mening dat ‘diegenen die zich als leiders van
menselijke gemeenschappen in nood opwerpen, [...] aan zichzelf hogere eisen [dienen]
te stellen’. Onder erkenning van de moeilijke omstandigheden en vroegere verdiensten
van Asscher en Cohen, stelt De Jong: ‘De leiding van de Joodse Raad hielp de Duitse
overheid bij de selectie zoals het Vluchtelingencomité in '33 en volgende jaren de
Nederlandse overheid daarbij geholpen had.’84
De Jong kwalificeert dit als een gebrek aan ‘werkelijke solidariteit’, die wel
aanwezig was bij de opperrabbijnen Levisson en Davids. Zij wezen de mogelijkheid
om onder te duiken af en werden samen met hun gemeente gedeporteerd. Ook in
menige familie, schrijft De Jong, besloot men de deportatie te aanvaarden mede
omdat andere familieleden hen waren voorgegaan. ‘[...] men vindt die solidariteit
niet bij de Joodse Raad namens welke in april '43, toen naast het gevaarlijk geachte
Westerbork het nieuwe kamp Vught tegengevallen was, aan de Zentralstelle verzocht
werd “om hen die zich voor de Joodse Raad verdienstelijk hebben gemaakt, in een
afzonderlijk kamp bijeen te brengen”.’85
De joodse leiders, schrijft De Jong, hadden aan beginselen dienen vast te houden
en hadden geen verschil mogen maken tussen ‘belangrijke’ en ‘onbelangrijke’
personen. Hij citeert in dit verband Herzberg, die erop had gewezen dat iedereen,
ook ‘de meest principiële tegenstanders van de Joodse Raad’, bij diezelfde Raad
aanklopten zodra hun naasten in gevaar kwamen. Hiermee achtte Herzberg het gelijk
van David Cohen betreffende de noodzaak van de Joodse Raad bewezen. De Jong
dient Herzberg op dit punt scherp van repliek:
‘[...] neen, David Cohen kreeg niet gelijk, maar de door Herzberg bedoelden
deden in hun nood een beroep op de interventie vaneen nu eenmaal
bestaand apparaat dat zij overigens in zijn opzet en algemene uitwerking
noodlottig achtten, een apparaat bovendien waar zij geen
verantwoordelijkheid voor droegen.’86
Reagerend op Herzbergs dringend verzoek om begrip voor het principe ‘dat toch
ook werkt in ons hart als een wet van God: de verantwoordelijkheid voor wie ons
lief zijn’ werpt De Jong de retorische vraag op: ‘[...] maar heeft de Joodse Raad niet
juist gefaald doordat hij in steeds
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Kledingdepot van de afdeling Hulp aan Vertrekkenden (foto Joh. de Haas).

Medewerkers Van de afdeling Hulp aan Vertrekkenden met bagage aan de Oude Schans 74 (foto Joh.
de Haas).
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sterker mate een beleid dat op een collectiviteit betrekking had, liet bepalen door dat
principe dat slechts toepassing mag vinden in de individuele sfeer?’87
Ook liet De Jong Herzbergs nadruk op de geestelijke en opvoedende betekenis
van het instituut van de Joodse Raad niet zonder commentaar. Met zijn opvoedende
taak had de Raad volgens De Jong maar weinigen bereikt. En, vraagt hij: ‘Welke
“geestelijke basis” wordt trouwens bedoeld? Die van de Joodse orthodoxie? Deze
sloeg niet aan. Die van het Zionisme? Zijn verkondiging werd door de Joodse Raad
eerder tegengegaan dan bevorderd.’88 Ten slotte was De Jong van mening dat Herzberg
met diens benadrukking van de sociale noodzaak van het instituut de Joodse Raad
losmaakte van zijn oorsprong. Hij reageert ongeduldig en met nauwelijks verholen
irritatie op Herzbergs opmerking dat de activiteiten van de afdeling ‘Hulp aan
Vertrekkenden’ niets met politiek te maken hadden:
‘Accoord met al deze bijzonderheden. Maar had het werk van “Hulp aan
Vertrekkenden” “met politiek niets te maken”? Het had met de politiek
van de Joodse Raad alles te maken, en wil men al erkennen dat dat werk
op zichzelf nuttig was en door de betrokkenen gewaardeerd werd, dan mag
het toch niet los van zijn samenhang beschouwd worden, waarin nog geheel
andere elementen voorkwamen. De hulp aan vertrekkenden was een
consequentie van de hulp bij de deportatie.’89

Controverse
Omgekeerd was - het is niet verbazingwekkend - Herzberg het niet met De Jong
eens. Hij reageerde in het Nieuw Israelietisch Weekblad met een artikel waarin hij
toonde zijn collega-geschiedschrijver in retorisch opzicht veruit de baas te zijn. Hij
verwierp hierin de term ‘collaboratie’ voor het optreden van de Joodse Raad, omdat
het niet zijn oogmerk was geweest de vijand te dienen, maar zoveel mogelijk
mede-joden te redden. Dit diende volgens Herzberg bij de beoordeling van de Joodse
Raad op de voorgrond te worden geplaatst en De Jong deed dit naar zijn mening ‘in
veel te zwakke mate’. De kwalificatie ‘eerloos’ wees Herzberg geïrriteerd van de
hand. Hij ging nog eens uitvoerig in op de noodsituatie waarin de joden tijdens de
bezetting verkeerden en de onmogelijke
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vragen waarvoor zij geplaatst werden. ‘Wie op deze [...] vragen antwoordt met een
verwijzing naar het verstommen van de stem der hoog aangeslagen “eer”, is een
hopeloze conventionele romanticus, die beter naar de opera kan gaan dan zich bezig
houden met de tragedie der Jodenvervolging.’90
Herzberg reageerde eveneens op een artikel van Sijes, waarin deze had gesteld
dat de Joodse Raad ‘de wil tot verzet bij joden [...] in de kiem had gesmoord’. In dit
verband noemde Sijes Het Joodsche Weekblad, dat de verordeningen van de bezetter
had gepubliceerd. Evenals Presser en De Jong beklemtoonde hij dat de leiders op
geen enkele manier de sociale en politieke structuur van de Nederlands joodse
gemeenschap weerspiegelden.91 In een recensie van de bundel waarin het bewuste
artikel werd gepubliceerd, schreef Herzberg, die gedurende enkele maanden deel
had uitgemaakt van de redactie van Het Joodsche Weekblad, zich de beschuldiging
van Sijes ‘ook persoonlijk’ aan te trekken. Hij verdedigde zich door te stellen dat
het de plicht was van de Joodse Raad de joden te waarschuwen en herhaalde zijn
standpunt over de noodzaak van het instituut. Op de opmerking van Sijes dat de
samenbindende functie van een centraal joods orgaan gezien de heterogeniteit van
de joden in vrijwel elk opzicht niet in overeenstemming was met de realiteit, reageerde
Herzberg gestoken: ‘Alsof ik dat niet wist. Beter, dacht ik, en heel wat beter ook dan
de heer Sijes. Maar dat moest juist worden veranderd. Hier moest zo krachtig mogelijk
worden ingegrepen en daartoe waren de omstandigheden als het ware gegeven.’ Wel
erkende Herzberg dat de joodse leiders voor ‘een doelgerichte politiek op dit gebied
[...] te slap, te angstig, te willoos’ waren: ‘zij, Cohen vooral, leden aan het bibberen
van hun knieën en [zijn] iedere weerstand uit de weg [...] gegaan. Dat was altijd al
zo, ook vóór de oorlog. Geen wolkje verscheen er aan de lucht, of zij gingen al op
de loop.’
Maar, vervolgde Herzberg, hierin verschilden zij nauwelijks van anderen, die ook
in relatief minder moeilijke omstandigheden veelal hetzelfde doen. Hij verwees naar
‘machtige regeringen’ die snel zwichtten voor eisen van terroristen.
‘Dat heet dan niet enkel normaal, maar zelfs humaan, terwijl ik dit door
een enkel hooggeleerd warhoofd zelfs “beschaafd” heb horen noemen.
[...] Maar als het Derde Rijk van de door en door brave David en de van
goedhartigheid overstromende Bram eist, dat ze een eind aan de
februaristaking moeten maken, omdat anders 500
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joodse notabelen de hel in worden gestuurd, dan voelt men zich beledigd,
als zij daaraan voldoen en vraagt zich beschaamd af, waar de heldentenor
gebleven is, die men zo graag op het historische toneel had zien
verschijnen.’92
Over Pressers visie op de Joodse Raad was Herzberg evenmin te spreken. In een
briefwisseling met Schöffer, naar aanleiding van diens bespreking van Ondergang,
liet Herzberg zich in negatieve bewoordingen uit over het boek van Presser. Hij vond
de laatste geen historicus (‘hij noemt zich alleen maar zo’), maar veeleer archivaris.
Dit bleek bij uitstek bij de behandeling van de Joodse Raad, die volgens Herzberg
niet te begrijpen is zonder kennis van de vooroorlogse geschiedenis van de joodse
bevolkingsgroepen, hun ontwikkeling en problematiek. Presser achtte hij in dit opzicht
een volslagen vreemdeling.93 Elders merkte Herzberg op dat naar zijn mening Presser
bij zijn kritiek had moeten herinneren ‘aan enkele feiten die hij elders in zijn boek
wel vermeldt, feiten, waaruit blijkt dat er zonder Joodsche Raad, en dus zonder C.
en A., ook geen professor Presser had bestaan. Ten minste driemaal heeft hij zijn
leven aan hen te danken gehad.’94
Van de drie geschiedschrijvers was Herzberg veruit de meest actieve deelnemer
in het steeds weer oplaaiende debat over het optreden van de Joodse Raad. Als
voormalig redacteur van het blad voelde hij zich aangesproken toen in 1979 alle
nummers van Het Joodsche Weekblad in facsimile werden heruitgegeven met een
inleiding van Dick Houwaart, voorlichter in Den Haag en voorzitter van de Anne
Frank Stichting. Herzberg bedong door tussenkomst van zijn advocaat opschorting
van de verkoop. Als een van de medewerkers van het eerste uur had hij auteursrechten
op een aantal artikelen. Afgesproken werd dat bij de uitgave een bijlage van Herzberg
zou worden gevoegd.95 In Een andere visie formuleerde hij zijn kritiek op Houwaarts
inleiding en de daaraan voorafgaande Verantwoording. Daarin werd de lezer
voorgehouden dat ‘de zedelijke vraag of het blad ooit had mogen verschijnen [...]
met een overtuigd neen [moet] worden beantwoord’.96 Herzberg schreef in de bijlage
deze zinsnede moeilijk te kunnen ‘verkroppen’. Naar zijn mening was het niet aan
‘buitenstaanders’ een zedelijk oordeel te vellen over ‘het doen en laten binnen een
bevolkingsgroep, die in zulke benarde omstandigheden verkeerde als de joodse [...]’.97
Houwaart noemde het uitgeven van Het Joodsche Weekblad ‘een rampzalige
vergissing’ en stelde dat het blad had bijgedragen ‘aan de
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snelle deportatie van meer dan honderdduizend mensen. [...] Het bevorderde angst,
verslagenheid en gelatenheid. Het preekte berusting met alle gevolgen vandien.’98
Herzberg betoogde dat het tegendeel het geval was. Ook Houwaarts opmerkingen
over het joods cultureel leven (‘maskerade van een eigen joods amusementsleven,
die juist de doeleinden van de vervolgers diende’) schoten Herzberg in het verkeerde
keelgat. ‘Kennelijk had hij het verhevener gevonden als elke huisvader, gehuld in
zak en as, maar bij de uitgedoofde kachel met de hele familie een potje was blijven
huilen. Dat was dan wel in overeenstemming geweest met de bedoeling van de
bezetter.’99
Enkele jaren later klom Herzberg wederom in de pen naar aanleiding van een
publicatie over de joodse leiders, De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher
en David Cohen, van de journalist Hans Knoop. Deze beschreef Herzberg hierin als
lid van het collaborerende joodse establishment. Herzberg antwoordde met een
vernietigende recensie in Vrij Nederland.100 Daarop reageerde Knoop met een
ingezonden brief waarin hij de Joodse Raad ‘een abject instituut’ noemde ‘dat een
hoogst bedenkelijke en kwalijke klasse- en collaboratie-politiek voerde’. Bovendien
diskwalificeerde hij Herzberg als recensent:
‘Herzberg is [...] namelijk geen recensent in de onderhavige kwestie, maar
partij. Als oud-redacteur van het schandelijke “Joodsche Weekblad”, lid
van de culturele commissie van de Joodse Raad en na-oorlogs advocaat
van Asscher heeft hij er ook nooit een geheim van gemaakt aan welke kant
hij stond en nog steeds staat, namelijk de verkeerde.’
Herzberg verweerde zich in een weerwoord tegen de suggestie ‘als zou tijdens de
bezetting een soort driemanschap hebben bestaan tussen Asscher, Cohen en mij’.
Verder stelde hij dat hij behalve het tijdelijke redacteurschap van Het Joodsche
Weekblad ‘niets met de Joodse Raad te maken [had] gehad en ook generlei invloed
[had] uitgeoefend op zijn beleid’.101 In een brief die Herzberg destijds schreef aan de
toenmalige hoofdredacteur van weekblad De Tijd, Arie Kuiper, die een vraaggesprek
met Knoop had gepubliceerd, kwalificeerde Herzberg diens verwijt van klassenpolitiek
aan het adres van de Joodse Raad als ‘demagogie’ en ‘een vervalsing van het tragische
karakter van de Joodse Raad’. Knoop, verklaarde hij, die de gebeurtenissen niet zelf
had meegemaakt, had niet het recht de staf over betrokkenen te breken.102
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Herzberg, Presser en De Jong hadden allen oog voor het verschrikkelijke dilemma
waarvoor de leden van de Raad zich gesteld zagen. Elk van hen wees op de
tegenstelling tussen de bedoelingen van de betrokkenen en de resultaten van het
gevoerde beleid. In de uiteindelijke evaluatie van de geschiedschrijvers was hun visie
op de joodse geschiedenis doorslaggevend.
Ondanks alle kritiek die Herzberg ook zelf had op de Joodse Raad, vooral op het
gehalte van de voorzitters en in elk geval op het maken van het onderscheid tussen
‘onmisbaren’ en ‘misbaren’, beoordeelde hij deze toch als een positief verschijnsel.
Herzbergs nadruk op de potentiële culturele en geestelijke betekenis van de Raad
vloeide voort uit zijn visie op het nationaal-socialisme, dat in zijn ogen niet alleen
joden, maar het jodendom als cultureel beginsel wilde vernietigen.103 Daarnaast is de
invloed van zijn juridische achtergrond in zijn benadering herkenbaar. Hij had de
joodse leiders als raadsman onder zijn hoede genomen en hij was trouw aan wat hij
beschouwde als de loop van de joodse geschiedenis. De rol van de joodse leiders
interpreteerde hij in dat perspectief.
Afgezien hiervan is het duidelijk dat er een persoonlijk element steekt in Herzbergs
verdediging van de leden van de Raad, toegespitst op de uitgave van Het Joodsche
Weekblad. Ook zijn relatief geprivilegieerde positie tijdens de oorlog als zogeheten
‘prominente’ jood zal een rol hebben gespeeld. Het is aannemelijk dat dit gegeven
hem ervan weerhield kritiek uit te oefenen op het sociale aspect van het beleid van
de Raad. Bovendien was hij van mening dat ‘de Joodse Raad [...] het aanzien van de
joden veel schade [heeft] berokkend’.104 Zijn defensieve houding als geschiedschrijver
moet ook worden beschouwd als een poging de joden te rehabiliteren.
Terwijl Herzberg het belang van de Raad voor de joden zelf beklemtoonde, stond
in Pressers analyse centraal dat de Raad een werktuig in de handen van de Duitse
autoriteiten was geweest. Dit neemt niet weg dat Presser wel degelijk oog had voor
de positieve aspecten van vooral de hulp aan vertrekkenden.105 Maar het onderscheid
dat de Joodse Raad had gemaakt tussen ‘misbaren’ en ‘onmisbaren’, was voor hem
onaanvaardbaar en beslissend in zijn uiteindelijke beoordeling. Als zodanig is Presser
een representant van de socialistische kritiek op de joodse groep. Hij beschouwde
de Joodse Raden primair als reddingsboot voor een elite.
Anders dan Herzberg leek Presser zich althans in Ondergang allesbe-
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halve persoonlijk aangesproken te voelen door de verwijten aan het adres van de
leden van de joodse Raad. Integendeel, hij identificeerde zich met de slachtoffers en
sprak namens de vermoorde joden een aanklacht uit tegen de joodse leiders. In zijn
bespreking van Ondergang merkte Schöffer terecht op dat Presser zich in deze studie
vereenzelvigt met ‘de Schlemiel, de steeds weerkerende figuur in de geschiedenis
van de Joodse diaspora, de man voor wie niemand opkomt en die naar de
verdommenis gaat’. De recensent noemde het ‘typisch dat vrijwel alle persoonlijke
herinneringen van Presser [die hij in Ondergang heeft verwerkt - CK] door die
vereenzelviging met de Schlemiel worden gekleurd’.106
Joodse critici, onder wie Herzberg, wezen er echter op dat Presser zelf ook tot de
‘gestempelden’ had behoord. Voordat hij onderdook was hij immers werkzaam
geweest als leraar aan het Joods Lyceum en had hij deelgenomen aan educatieve
activiteiten in Joodse Raad-verband.107 Daar staat tegenover dat Presser zich tijdens
de bezetting duidelijk had uitgesproken tegen de voortzetting van de werkzaamheden
door de Joodse Raad. In Het Koninkrijk beschreef De Jong hoe Presser tijdens een
bijeenkomst met Cohen, die naar aanleiding van kritische artikelen in Vrij Nederland
en Het Parool tien intellectuelen had uitgenodigd voor een gedachtenwisseling, zijn
mening over het optreden van de Raad niet onder stoelen of banken had gestoken.
Presser zou Cohen ‘“in zeer heftige bewoordingen”’ erop hebben gewezen dat hij
‘“na Mauthausen het contact met deze moordenaars en fielten had dienen te
verbreken!”’. Volgens De Jong had behalve Presser nog een andere aanwezige, de
jurist M.G. Levenbach, zich tegen voortzetting van de werkzaamheden door de Joodse
Raad uitgesproken. De Jong baseerde zich op verklaringen die betrokkenen in 1948
hadden afgelegd ten overstaan van een rechercheur in het kader van het onderzoek
bij het Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof inzake Asscher en Cohen. In Pressers
lezing van deze gebeurtenis uit 1967 was hij de enige die dit destijds had bepleit.108
Zijn beoordeling van het optreden van de joodse leiders als geschiedschrijver is
in overeenstemming met deze kennelijk tijdens de bezetting reeds aanwezige
opvatting. Dat critici na publicatie van Ondergang wezen op Pressers selectieve
vermelding van eigen ervaringen moet hem uiterst pijnlijk hebben getroffen.
Evenals Presser was De Jong van mening dat de Joodse Raad een instrument was
geweest in handen van de Duitse autoriteiten. Voor het overige schuilt er een
dubbelzinnigheid in De Jongs analyse van het
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optreden van de Joodse Raad. Hij hinkt op twee moeilijk verenigbare benaderingen.
In deel 1 constateert hij angst en onzekerheid in de houding van de Europese, inclusief
Nederlandse, joden, als zodanig een element uit de zionistische analyse van het joodse
leven in de diaspora. In de uitwerking in latere delen blijkt deze karakterisering vooral
voor de joodse leiders te gelden. In deel 7 daarentegen blijkt hij het beleid van de
Joodse Raad vooral als een Nederlands fenomeen te beschouwen, dat hij plaatst in
het kader van de bezettingspolitiek. De Jong was erop gebrand de collaboratie van
de Joodse Raad - zo kwalificeerde hij diens werkzaamheden - niet te isoleren van de
algemene collaboratie in Nederland tijdens de bezetting.109 In zijn analyse liet hij zich
in het algemeen leiden door het integratiebeginsel. Hij was vastbesloten de joden als
leden van het Nederlandse volk te beschrijven en probeerde als het ware de joden,
die door de nazi's uit het weefsel van de Nederlandse samenleving waren gesneden,
daarin terug te schrijven. Tijdens de oorlog had hij in Je Maintiendrai al de hoop
uitgesproken dat ‘beide groepen, na het afleggen van een zo gescheiden tocht [...]
opnieuw de weg tot elkander zouden vinden’.110 Daar zou hij met zijn
geschiedschrijving, waarin het nationale perspectief dominant is, aan trachten bij te
dragen.
Juist wat de oorlogsjaren betreft was dit vanzelfsprekend een onmogelijke opgave.
De joden waren een aparte groep met een specifiek lot, dat niet-joodse Nederlanders
per definitie niet deelden. De Jong raakte wat de jodenvervolging betreft verstrikt in
het nationale perspectief. Dit resulteerde soms in geforceerde pogingen de joden
binnen het Nederlandse volk te plaatsen. Een treffend voorbeeld hiervan is de discussie
die werd gevoerd in de begeleidingsgroep naar aanleiding van een passage over de
principiële opstelling van de voorzitter van de Hoge Raad, L.E. Visser, die door de
bezetter uit zijn functie was ontheven. De Jong had diens houding gekwalificeerd
als een uiting van ‘Joods zelfbewustzijn’. Klein tekende bezwaar aan tegen deze
formulering. In zijn ogen kan er zeker hier geen sprake van zijn ‘omdat Visser [...]
weigert zich te laten afscheiden van het Nederlandse volk. Is dat Joods?’. De Jong
deed een poging uit te leggen wat hij met ‘Joods zelfbewustzijn’ bedoelde: ‘[...]
zelfbewustzijn als Jood, d.w.z. dat de betrokkene zich bewust is dat hij niet alleen
tot het Nederlandse volk maar ook, binnen dat volk, tot de Joodse volksgroep behoort’.
Bij nader inzien vond De Jong dit kennelijk weinig overtuigend, want in de definitieve
tekst beperkte hij zich tot het zelfbewustzijn en liet hij het adjectief ‘joods’ vervallen.111
Hij doet geen poging een synthese tot stand te brengen tussen deze
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twee perspectieven die Ido de Haan ‘onverenigbaar’ noemt.112 Dat is op zichzelf een
juiste constatering, maar de ambivalentie in De Jongs analyse moet naar mijn mening
worden beschouwd als inherent aan de moderne joodse geschiedschrijving. Deze
heeft altijd een algemeen en een joods aspect. De mate waarin aan beide aspecten
recht wordt gedaan zou zelfs als criterium kunnen gelden voor de beoordeling van
publicaties over joodse geschiedenis. In het werk van De Jong krijgt de
dubbelzinnigheid - die ook eclectisch genoemd kan worden - echter een problematisch
karakter, omdat hij zich daarvan niet bewust toont. Desgevraagd ontkende De Jong
elke ambivalentie in zijn analyse van de reacties van joden in Nederland op de
vervolging. Gezien de ‘aardverschuiving’ die zich in juni 1967 voordeed in De Jongs
verhouding tot het zionisme, was hij tijdens het schrijven van deel 1 - hij begon
hieraan in februari 1967113 - wellicht sterker dan voorheen maar ook sterker dan tien
jaar later geneigd elementen uit de zionistische analyse te gebruiken. Ook
terugblikkend op zijn eigen leven constateerde hij achteraf dat hij als kind angstig
en onzeker was, ja, leed aan een minderwaardigheidscomplex.114 Hij bracht dit
expliciet in verband met zijn jood-zijn. Het integratiebeginsel dat in De Jongs denken
in elk geval tot 1967 dominant was, werd in dat jaar onder invloed van de
omstandigheden tijdelijk ondergeschikt gemaakt aan het zionisme. Als nationale
geschiedschrijver was hij echter zozeer verknocht aan het nationale perspectief dat
hij dit niet definitief vaarwel kon zeggen. Als gevolg hiervan strijden in Het Koninkrijk
het integratiebeginsel en de zionistische analyse om de voorrang. De ambivalentie
in De Jongs geschiedschrijving is een weerspiegeling van de ambivalentie en
ontwikkeling in zijn verhouding tot het zionisme en in zijn visie op de joodse
geschiedenis.
Doordat De Jong de bezettingsjaren in Londen had doorgebracht, had hij geen
directe ervaringen met de Joodse Raad. Wel kreeg zijn familie in bezet gebied te
maken met dit zo hevig bekritiseerde en tragische instituut. Vooral de visie van De
Jongs tweelingbroer, die in maart 1943 Nederland wist te ontvluchten, op het optreden
van de Joodse Raad heeft De Jong vermoedelijk sterk beïnvloed, of althans gesterkt
in zijn beoordeling. In 1967 noemde hij het rapport van zijn broer ‘een van de
schranderste en meest principiële rapporten over de Jodenvervolging in Nederland
die ik [in Londen - CK] onder ogen kreeg.’115 Voorts is bekend dat zijn ouders
verschillende aanbiedingen om onder te duiken destijds hebben afgeslagen. Zoals
zovele lotgenoten wilden zij niet dat niet-joden hun leven voor hen op het spel zetten.
Bovendien verwacht-
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ten zij de zware omstandigheden in het oosten te kunnen overleven.116 Loyaliteit
jegens zijn vermoorde familieleden speelde zonder twijfel een belangrijke rol in De
Jongs benadering, in het bijzonder waar hij de mogelijke consequenties beklemtoonde
van een andere politiek van de Raad. Als de Joodse Raad een minder coöperatieve
houding had aangenomen tegenover de bezetter, hadden zijn ouders misschien een
andere beslissing genomen.

Het internationale debat
Over het joodse leiderschap onder nationaal-socialistische heerschappij werd
vanzelfsprekend niet alleen door Nederlandse geschiedschrijvers geschreven en
gedebatteerd. Tot het begin van de jaren zestig verschenen in het Jiddish, Hebreeuws
en Pools meer dan tweehonderd essays en artikelen over de Joodse Raden. Deze
waren in hoge mate subjectief, doortrokken van woede en sterk gekleurd door
persoonlijke vooringenomenheid.117
Philip Friedman was ook wat dit onderwerp betreft een pionier. Een serie artikelen
van zijn hand over joodse leiders behoort tot de vroegste serieuze (professionele)
bijdragen aan de geschiedschrijving over dit heikele thema. Hij schreef drie artikelen,
die in 1953 en 1954 in het Hebreeuws verschenen, over respectievelijk Mordechai
Chaim Rumkowski (Lodz), Mozes Merin (Sosnowiec) en Jacob Gens (Vilna).118 In
1958 verscheen een bewerking van twee van de drie artikelen in Commentary,
uitgegeven door het American Jewish Congress.119 Friedman schilderde de joodse
leiders af als meedogenloze ‘pseudo-redders’ die aangestoken door het messianisme
van het fascisme leden aan een vals ‘Messias-complex’. Hij achtte hen in hoge mate
verantwoordelijk voor de implementatie van het vernietigingsproces en voor het
verhinderen van verzet. Bovendien zette hij in 1958 in een artikel de methodologische
aspecten op een rij van onderzoek naar het joodse leiderschap. Dit laatste achtte hij
van groot belang, niet alleen voor de geschiedenis van de vervolging en vernietiging
van de joden, maar voor die van de mensheid in het algemeen. Het vraagstuk vroeg
naar zijn mening om psychosociologisch onderzoek naar de reacties van mensen die
met de dood worden bedreigd.120
In de vroege overzichtswerken van Léon Poliakov (1951) en Gerald Reitlinger
(1953) werden de Joodse Raden daarentegen slechts opper-
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vlakkig besproken. De laatste besteedde aan het verschijnsel niet meer dan tien
bladzijden, waarin hij de Joodse Raad van het getto van Warschau centraal stelde.121
Poliakov stipte slechts terloops het bestaan van de Joodse Raden aan.
Het optreden van de joodse leiders werd internationaal voorwerp van debat naar
aanleiding van Hannah Arendts artikelen over het Eichmann-proces, die in februari
en maart 1963 verschenen, en haar boek Eichmann in Jerusalem, dat in mei van dat
zelfde jaar het licht zag. Aangezien zij hierin regelmatig verwees naar Raul Hilbergs
studie, die in de zomer van 1961 was gepubliceerd, werden de twee auteurs veelal
in één adem genoemd. Hilberg oordeelde kritisch over de Joodse Raden, die de
Duitsers terzijde hadden gestaan bij hun vernietigingswerk. Hij interpreteerde de
strategie van de Joodse Raden als een fatale voortzetting van een eeuwenoude
tactiek.122 Arendt lanceerde in haar artikelen en haar boek, dat welbeschouwd niet
het joodse leiderschap tot onderwerp had, een felle aanval op de joodse leiders.
Terwijl tijdens de terechtzitting de getuigen steeds maar weer werd gevraagd waarom
zij zich niet hadden verzet en de opstanden in de getto's uitgebreid werden belicht,
kwam het aandeel van de Joodse Raden in de ‘Endlösung’ in Jeruzalem nauwelijks
ter sprake. Zij vond dit niet gerechtvaardigd, daar de nationaal-socialisten de Raden
hadden beschouwd als de hoeksteen van hun politiek ten aanzien van de joden.123
Arendt, die met haar totalitarisme-studie uit 1951 onder intellectuelen aanzien had
verworven, betrok de provocerende stelling dat zonder de medewerking van de Joodse
Raden er minder slachtoffers te betreuren zouden zijn geweest. ‘The whole truth was
that if the Jewish people had really been unorganized and leaderless, there would
have been chaos and plenty of misery but the total number of victims would hardly
have been between four and a half and six million people.’124 Zij vermeldde hier de
schatting van Pinchas Freudiger, tijdens de oorlog lid van de Joodse Raad van
Boedapest, die had beraamd dat ongeveer de helft van de joden zich had kunnen
redden, wanneer zij de instructies van de Joodse Raden naast zich neer hadden gelegd.
Hoewel ze onderstreepte dat dit slechts een raming was, noemde Arendt de cijfers
met betrekking tot de joden uit Nederland, die deze calculatie leken te bevestigen.
Van de 108.000 uit Nederland gedeporteerde joden, schreef ze, waren slechts 519
uit de vernietigingskampen teruggekeerd. Daarentegen overleefden 10.000 van de
20.000 tot 25.000 joden die waren ondergedoken. Als bron voor deze cijfers noemde
ze De Jong.125
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Arendts boek leidde in joodse kringen in de Verenigde Staten en in Israël tot grote
verontwaardiging. Volgens de schrijver Irving Howe woedde in New York onder
intellectuelen een heuse ‘burgeroorlog’. De kritiek richtte zich op haar eenzijdig
bronnengebruik - zij had sterk op Hilbergs boek geleund en joodse bronnen
verwaarloosd. Mari' on Mushkat, een vooraanstaand Israëlische hoogleraar
internationaal recht, beklemtoonde dat Arendts studie neo-nazi's van munitie voorzag.
Yad Vashem-onderzoeker Nathan Eck schoof Arendt antizionisme in de schoenen
en verweet haar de verantwoordelijkheid voor de moord op de joden ten onrechte
naar de slachtoffers te verplaatsen, hetgeen hij een belastering van de vermoorde
joden en een uiting van gebrek aan joodse solidariteit vond. Gershom Scholem,
hoogleraar aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem en autoriteit op het gebied
van de kabbala en de joodse mystiek, varieerde op dit thema, dat in veel kritieken
terugkeerde, en nam haar kwalijk dat zij in haar publicatie onvoldoende blijk gaf van
liefde voor het joodse volk.126 Dit laatste verwijt wist de intellectueel Arendt wel te
pareren. Zij stelde dat zij niet in staat was van een volk of van welke groep dan ook
als collectief te houden.127 Maar dit neemt niet weg dat haar toonzetting in brede kring
als uitgesproken ongelukkig werd ervaren. ‘Perhaps Arendt's greatest failing as an
analyst of the Jewish response to Nazism was that she came off seeming hard-hearted
and uncaring at one of the most tragic moments of modern Jewish history.’128
In elk geval gaf de beroering over Arendts boek het historisch onderzoek naar het
joodse leiderschap onder nationaal-socialistische heerschappij een krachtige impuls.
Bij Yad Vashem in Jeruzalem en het YIVO in New York prijkte dit onderwerp in de
volgende jaren prominent op de onderzoeksagenda. Jacob Robinsons And the Crooked
Shall Be Made Straight (1965) is in feite een recensie in boekvorm van Eichmann
in Jerusalem. Het is vernietigend over tal van details, maar aanzienlijk minder
overtuigend in de bespreking van de politieke en morele implicaties van de thema's
die Arendt aansnijdt.129 Robinson verdedigde de Joodse Raden met argumenten die
sterke gelijkenis vertonen met die van Herzberg. De joden, betoogde hij, konden niet
zonder enige vorm van organisatie en de Raden waren in opdracht van de
nationaal-socialisten tot stand gekomen. De joodse leiders, stelde hij, waren juridisch
noch moreel medeplichtigen van de nationaal-socialisten. Voorts keerde hij zich met
talloze illustraties tegen generalisaties over het optreden van de joodse leiders.
Bovendien vroeg hij aandacht voor de omvangrijke socia-
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le taken die de Joodse Raden hadden vervuld, en ontkende hij dat de joodse leiders
in staat waren geweest om de loop van de nationaal-socialistische politiek te
beïnvloeden. Ten slotte verweet hij Arendt zich niet te hebben verdiept in het
vreselijke morele dilemma waarin de joodse leiders zich bevonden.130
In december 1967 organiseerde het YIVO een colloquium onder de titel ‘Imposed
Jewish Governing Bodies under Nazi Rule’. De organisatoren wilden het onderzoek
naar de Joodse Raden, dat zij ‘het meest emotioneel beladen en controversiële
hoofdstuk uit de geschiedenis van de Holocaust’131 noemden, stimuleren. De titel
alleen al duidt op de ambivalentie die de Joodse Raden kenmerkte: zij werden door
de Duitsers aan de joden opgelegd, maar deze kregen hiermee eveneens een vorm
van zelfbestuur.
Presser, die geen groot liefhebber was van het academische debat,132 woonde samen
met De Jong het colloquium bij. Diens bijdrage bestond uit een bewerking van zijn
inaugurele rede, die hij enkele maanden tevoren in Rotterdam had uitgesproken.
Presser presenteerde een samenvatting van zijn behandeling van de Joodse Raad in
Ondergang, waarin hij achtereenvolgens de rol van aanklager en die van verdediger
op zich nam. Voor het uitspreken van een oordeel, de taak van de rechter, zei hij
terug te schrikken. ‘Please, allow the judge to retreat into a silence of compounded
awe imposed upon him by selfknowledge and by the remembrance of his own
shortcomings in those times of sorrow and despair, times that tried our souls to an
unbearable degree.’133 Deze opmerking van Presser lijkt een reactie op opmerkingen
van joodse critici over de connecties die hij tijdens de bezetting met de Joodse Raad
had onderhouden.134 In Nederland heeft hij, althans in het openbaar, nooit gereageerd
op deze kritiek van joodse zijde. Welbeschouwd doet hij dat ook in het weergegeven
citaat uit zijn lezing in New York niet. Hij spreekt weliswaar van ‘zijn eigen
tekortkomingen’, maar gaat hier verder niet op in. Integendeel, in dezelfde zin vraagt
hij zijn gehoor er begrip voor te hebben dat hij er verder het zwijgen toe doet.135
In de discussie naar aanleiding van Pressers bijdrage verklaarde De Jong het niet
eens te zijn met de antwoorden van Arendt in haar Eichmann in Jerusalem; hij vond
het daarentegen wel belangrijk dat zij bepaalde vragen aan de orde had gesteld.
Helaas vermeldde hij niet welke antwoorden van Arendt hij precies bedoelde. Want
het standpunt dat hij in New York innam - als de Joodse Raad in Nederland gekozen
zou hebben voor een combinatie van legaal en illegaal optreden of eenvou-
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digweg geweigerd zou hebben met de Duitsers zaken te doen zouden er ‘ongetwijfeld’
meer mensen zijn gered136 - komt sterk overeen met de strekking van Arendts
opmerkingen over de Joodse Raden.137
Uit zijn overige bijdragen aan de discussie in New York blijkt dat De Jongs visie
op het optreden van de Joodse Raden toen kennelijk al vaststond, hoewel hij op dat
moment midden in het schrijfproces van deel 1 van Het Koninkrijk verkeerde. ‘I have
no doubt whatsoever, that basically, willingly or unwillingly, they have served German
strategies.’ Hierna bepleitte hij dat de aanwezigen deze algemene conclusies zouden
onderstrepen. Dit was volgens hem zinvol omdat ‘we Jews either here or in the
Netherlands or in Israel are trying to find examples of how people should conduct
themselves in difficult circumstances’. De Joodse Raden konden naar zijn mening
niet de functie van voorbeeld vervullen. Hiervoor kwamen de uitingen van joods
verzet wel in aanmerking. De Jong verklaarde ervan overtuigd te zijn dat bijvoorbeeld
de opstandelingen in het getto van Warschau meer hadden betekend ‘for the morale,
for the future courageous behavior of the Jewish nation than all the members and all
the functionaries of all the Jewish Councils combined’.138
Zoals eerder uiteengezet, was De Jong bijzonder onder de indruk van de Zesdaagse
Oorlog, die de joodse staat slechts een halfjaar tevoren in zijn voortbestaan had
bedreigd. Uit bovenstaand citaat blijkt hoezeer hij op dat moment het optreden van
de joodse leiders beoordeelde vanuit, destijds, eigentijds perspectief. In de discussie
die hierop volgde zei YIVO-onderzoeker en specialist in de Frans-joodse geschiedenis
Zosa Szajkowski (1911-1978) dan ook dat De Jong de Joodse Raden benaderde met
de waarden van de eigen tijd. ‘What after all, was more important? To save a Jew
or to kill a German?’ De Jong zat niet om een antwoord verlegen: ‘[...] the real
dilemma was whether to kill a German or to refuse to carry out orders; this is what
you don't understand.’139
Sinds de studies van Hilberg en Arendt - die feitelijk niet de Joodse Raden tot
onderwerp hadden - hebben vooral Israëlische historici artikelen en monografieën
over het joodse leiderschap tijdens de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd. Deze
staan in het teken van het onderzoek naar individuele gevallen, waarin uitgebreid
aandacht wordt besteed aan plaatselijke omstandigheden en de persoonlijkheden van
de betreffende leiders. Bovendien is in deze studies de betekenis van de Joodse Raden
voor de joden zelf, die in Herzbergs beoordeling zo zwaar woog, een centraal
aandachtspunt.

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

172
Voor veel onderzoekers was de studie van Trunk uit 1972, Judenrat - The Jewish
Councils in Eastern Europe Under Nazi Occupation (1972) richtinggevend. Dit werk,
dat tot stand kwam in het kader van de samenwerking tussen Yad Vashem en het
YIVO, is tot op heden het standaardwerk over de Joodse Raden in Oost-Europa. Op
basis van onderzoek naar meer dan vierhonderd joodse gemeenten die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door een Joodse Raad werden bestuurd, concludeert hij dat
er in de meeste gevallen niet zozeer sprake was van collaboratie, als wel van
coöperatie met de Duitse autoriteiten met het oogmerk de belangen van joden zo
goed mogelijk te behartigen. Bovendien beklemtoont hij dat de Raden geen Duitse
instituties waren, maar in overgrote meerderheid een voortzetting van vooroorlogse
joodse organisaties. Dat ze in opdracht van de Duitse autoriteiten waren opgericht,
maakte ze niet tot Duitse organen. Ten slotte beschouwde hij de Joodse Raden niet
als een uniek verschijnsel in de joodse geschiedenis, maar ontwaarde hij parallellen
met de wijze waarop joodse gemeenten voorheen werden bestuurd.140 Robinson, die
het boek van Trunk van een voorwoord voorzag, concludeerde daarin - ongetwijfeld
als antwoord op de stelling van Arendt - dat ‘when all factors are considered, Jewish
participation or nonparticipation in the deportations had no substantial influence one way or the other - on the final outcome of the Holocaust in Eastern Europe’.
Hoewel deze conclusie soms aan Trunk wordt toegeschreven, is een dergelijke
uitspraak in Judenrat niet te vinden.141
In 1977 hield Yad Vashem een conferentie over het joodse leiderschap onder
nationaal-socialistische heerschappij, die door De Jong werd bijgewoond. Hij stelde
bij die gelegenheid dat de joodse collaboratie een speciale vorm was van de meer
algemene collaboratie, zoals hij ook had geconcludeerd in het een jaar tevoren
verschenen deel 7 van Het Koninkrijk. In de openingswoorden die hij tot de
deelnemers sprak, onderstreepte hij dat het vraagstuk van het joodse leiderschap
‘geenszins een specifiek joods probleem is, maar een algemeen probleem van de
menselijke natuur [...].’142
Yehuda Bauer maakte in de woorden waarmee hij de conferentie besloot,
onderscheid tussen twee niveaus van discussie over de Joodse Raden. In de eerste
benadering zoals door Hilberg was toegepast, worden zij beschouwd als onderdeel
van de Duitse bureaucratie en in de tweede als een vorm van joods zelfbestuur. De
laatste benadering concentreert zich op specifieke gevallen in plaats van op
generalisaties. Bauer bepleitte voortgezet onderzoek naar individuele gevallen en
noemde
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wat West-Europa betreft met name België en Frankrijk.143 Over Nederland was onder
meer door het werk van Herzberg, Presser en De Jong op dit punt het nodige bekend.
Bovendien had Jozeph Michman in 1974 in Yad Vashem Studies de briefwisseling
gepubliceerd tussen David Cohen en L.E. Visser. Ook tijdens de conferentie sprak
Michman over de Joodse Raad van Amsterdam.144 Hierin vestigde hij de aandacht
op de nauwe professionele, sociale en politieke banden tussen Herzberg en Presser
enerzijds en de voorzitters van de Joodse Raad, met name Cohen, anderzijds. Dit
verklaarde volgens Michman waarom zij in hun geschiedschrijving waren
teruggeschrokken voor een verregaande veroordeling van hun beleid tijdens de
oorlogsjaren.145
Op grond van de destijds beschikbare detailstudies leek het er volgens Bauer op
dat, afgezien van enkele belangrijke uitzonderingen, de raden een representatief
karakter hadden gehad en dat zij hadden geprobeerd hun gemeenschappen te
beschermen. Inzake de ethische vraag wees hij op de uniciteit van de situatie waarin
de joden zich destijds hadden bevonden. Ten slotte pleitte hij voor een integratie van
de beide benaderingen, dat wil zeggen een bestudering van de Joodse Raden zowel
vanuit het gezichtspunt van de niet-joodse omgeving, inclusief de vervolgers, als
vanuit dat van de slachtoffers.146
Hilberg heeft de kritiek en de resultaten van later onderzoek wel enigszins ter harte
genomen. In de herziene editie uit 1985 vermeldt hij dat de joodse leiders er oprecht
naar streefden ‘hun’ gemeenschap te beschermen en het leven doorgang te laten
vinden onder extreem moeilijke omstandigheden. Maar de nationaal-socialisten
beheersten het proces en maakten gebruik van de inzet van het leiderschap voor hun
eigen doeleinden. De beproefde en succesvol gebleken wijze van reageren op ernstige
bedreigingen als pogroms was tegenover het moorddadige naziregime inadequaat.
Toen de joodse leiders dit inzagen, was het te laat.147

Slot
Uit het bovenstaande blijkt dat het thema collaboratie vrijwel onlosmakelijk is
verbonden met het thema passiviteit. De hoofdrolspelers in dit hoofdstuk waren
veelal dezelfde als in het vorige, waarin reacties van joden op de vervolging centraal
stonden. Het antwoord op de vraag hoe de Nederlandse geschiedschrijving over
joodse collaboratie zich inhoudelijk verhoudt tot de internationale historiografie, is
derhalve nauwelijks nog verrassend.
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De zionist Herzberg viel, althans in Kroniek, in zijn visie op passiviteit en collaboratie
uit de toon bij toonaangevende zionistische historici in Israël. Zij konden de eerste
decennia na de oorlog weinig waardering opbrengen voor het gedrag van de joodse
leiders.148 De Joodse Raden werden door menigeen in Israël gezien als de antithese
van de opstanden in de getto's en symbool voor de spirituele degeneratie en
onderdanigheid van de joden in de diaspora.149 De niet-zionist Presser sloot met zijn
beoordeling daarentegen juist nauw aan bij die van zionistische collega-historici.
Ook De Jong presenteert in Het Koninkrijk een zionistische analyse van het optreden
van de joodse leiders, althans van de mentaliteit waar hun tactiek volgens hem uit
voortkwam. Aangezien hij tegelijkertijd de joodse collaboratie niet wilde isoleren
van de algemene collaboratie tijdens de bezetting, strijden in zijn benadering het
joodsnationale en het Nederlandse perspectief om de voorrang.
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5. Tussen verplichting, monument en wetenschap
Het verhaal van de jodenvervolging dat Herzberg, Presser en De Jong presenteren
is, zoals elk geschiedverhaal, het resultaat van een dikwijls moeizaam proces, dat
zich grotendeels in de beslotenheid van de werkkamer afspeelt. De confrontatie met
de bronnen, de selectie, de interpretatie en ten slotte de compositie voltrekken zich
buiten het gezichtsveld van de lezer. Hem wordt het resultaat voorgezet, een verhaal
met een zekere innerlijke logica en vanzelfsprekendheid. Hoogstens wordt de lezer
in een woord vooraf een zorgvuldig geregisseerd kijkje achter de schermen gegund.
De auteur pleegt hierin mededelingen te doen omtrent zijn motivatie en bijzondere
problemen en ervaringen tijdens de voorbereiding aan te stippen.
Uit menig voorwoord van studies over de jodenvervolging kan worden opgemaakt
dat de vervolging en vernietiging van de joden onder nationaal-socialistische
heerschappij historici voor uitzonderlijke problemen stellen. Saul Friedländer heeft
de aandacht gevestigd op het ‘gevoel van onbehagen’ dat de historicus bekruipt
wanneer hij wordt geconfronteerd met dit complexe historisch verschijnsel. Ter
illustratie noemt Friedländer uitlatingen van drie vooraanstaande historici, Raul
Hilberg, Charles Maier en Arno Mayer. Ondanks het jarenlange, in het geval van
Hilberg zelfs decennialange, onderzoek verklaarden zij de moord op de joden nog
steeds niet te begrijpen.1 Herzberg, Presser en De Jong, voor wie wat er zich tussen
1933 en 1945 in Europa afspeelde niet alleen een abstracte en intellectuele, maar in
de eerste plaats ook een persoonlijke aangelegenheid was, zijn niet gevrijwaard
gebleven van deze crisisverschijnselen.
Tegen deze achtergrond komen in dit hoofdstuk methodologische aspecten van
de geschiedschrijving van het Nederlandse drietal aan de orde, zoals het geraadpleegde
bronnenmateriaal, de indeling van het verhaal, de begrenzing van het onderwerp en
de wijze van presentatie van hun bevindingen. Vervolgens richt dit hoofdstuk zich
op de wijze waarop de directe betrokkenheid van de drie Nederlandse auteurs zich
in hun geschiedverhaal manifesteert. In dit verband krijgen stijlmidde-
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len en technieken waarvan de geschiedschrijvers zich hebben bediend de nodige
aandact.
De grootste uitdaging is ongetwijfeld de interpretatie van de jodenvervolging, die
bij menig historicus het hierboven genoemde ‘gevoel van onbehagen’ oproept. De
eerste vraag die zich hier opdringt is of Herzberg, Presser en De Jong zich in hun
werk wel op het interpretatieve niveau hebben begeven. Voorzover dit het geval is,
komt aan de orde welke interpretatie(s) van de vervolging en vernietiging van de
joden zij - impliciet of expliciet - in hun geschiedschrijving bieden. In het verlengde
hiervan wordt tevens de morele en pedagogisch-didactische dimensie van hun
benadering aan de orde gesteld.
Vervolgens worden enkele van de bovengenoemde theoretische aspecten in een
internationale context besproken. Het betreft hier niet zozeer een systematische
internationale vergelijking, maar een confrontatie van het werk van de drie
Nederlanders met relevante historiografische discussies. Deze kunnen een
verhelderend licht werpen op verschillende wezenlijke aspecten van hun
geschiedschrijving van de jodenvervolging en deze in een ruimer kader plaatsen.

Opbouw en verantwoording
Slechts enkele jaren na de bevrijding moest Herzberg woekeren met het
bronnenmateriaal en de literatuur die hem ter beschikking stonden. In zijn woord
vooraf maakt hij de lezer attent op het ontbreken van de documenten van de Duitse
bezettingsautoriteiten. Daarentegen was, schrijft hij, ‘het materiaal over de motieven
en de vormen van de Europese jodenvervolging [...] een [...] overstelpende
hoeveelheid’. Hij had gebruikgemaakt van de collecties van het CDJC in Parijs, de
Wiener Library in Londen en uiteraard die van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Voorts wijst hij erop dat in het bijzonder zijn verslag over de
kampen bij lange na niet volledig is.2 Ondanks zijn professionele en grondige aanpak
verklaart hij zijn studie niet te beschouwen als wetenschappelijke literatuur, maar
als een ‘algemene publicatie’.3 Op grond hiervan heeft hij afgezien van een uitgebreid
notenapparaat. Verwijzingen zijn zoveel mogelijk in de lopende tekst verwerkt.
Daarnaast vermeldt hij herhaaldelijk aan het begin van een paragraaf in een voetnoot
waar hij deze op heeft gebaseerd.4
Kroniek opent met een korte beschrijving van de Duitse inval in mei
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1940 en de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten enkele dagen later. De
overrompeling en de capitulatie van Nederland, schrijft Herzberg, betekenden dat
‘de Joden in Nederland hun eigen weg [zouden] moeten gaan, ondanks alle hulp en
medeleven. Zij kregen, tegen wil en dank, een eigen levenslot te dragen.’ Hij
onderstreept dat zijn verhaal geen Nederlandse, maar joodse geschiedenis betreft.5
De titel lijkt op het eerste gezicht te suggereren dat de auteur slechts de
gebeurtenissen in chronologische volgorde presenteert, zonder al te grote onderlinge
samenhang. Maar de opmerking waarmee Kroniek besluit maakt duidelijk dat
Herzberg zijn werk ziet als een schakel in de joodse geschiedenis. De laatste woorden
zijn gewijd aan de kort tevoren uitgeroepen staat Israël, waar, schrijft Herzberg, ‘een
nieuw boek der kronieken’ was geopend. Joodse gemeenten in de diaspora hadden
sinds jaar en dag notulen boeken bijgehouden, waarin de belangrijkste gebeurtenissen
werden opgetekend. Afgezien hiervan overschrijdt hij ook met het hoofdstuk
‘Jodenvervolging en wereldpolitiek’ de grenzen van het genre van de kroniek. Hierin
behandelt hij de plaats en rol van de jodenvervolging in de nationaal-socialistische
politiek die in Duitsland werd ontwikkeld. Daarna volgt een beschrijving van de
diverse maatregelen die de joden in Nederland stapsgewijs in een isolement dreven
en van hun bezittingen beroofden.
Met het begin van de deportaties in juli 1942 treedt in Herzbergs verhaal de
volgende fase in, die hij bespreekt in het hoofdstuk met de titel ‘Endlösung der
Judenfrage’. Na een afzonderlijk chapiter aan de Joodse Raad te hebben gewijd,
komen de verschillende kampen aan bod. In de paragraaf over Bergen-Belsen, het
kamp waar hij zelf geïnterneerd is geweest, merkt hij op dat hij de ergste gruwelen
heeft weggelaten.6 In zijn slotbeschouwing verklaart hij dat dit een weloverwogen
keuze is ‘daar de wreedheid besmettelijk is en de betrokken feiten slechts in de
wetenschappelijke litteratuur, doch niet in een algemene publicatie als de onderhavige
thuisbehoren’.7
Op dezelfde plaats vestigt hij onder meer de aandacht op het relatief hoge
percentage uit Nederland weggevoerde joden en oppert hiervoor verschillende
mogelijke verklaringen, maar noemt het ‘hoogst onwaarschijnlijk’ dat dit was
veroorzaakt door een relatief gebrek aan hulp van de kant van de niet-joodse
bevolking.8 Voorts bespreekt hij de toename van het antisemitisme gedurende de
Duitse bezetting.9
Anders dan Herzberg, die zijn verhaal langzaam op gang liet komen met
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een sfeertekening, kwam Presser in de eerste zin van Ondergang direct terzake.
‘Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens
massamoord, op nimmer gekende schaal, met voorbedachten rade en in
koelen bloede gepleegd. De moordenaars waren Duitsers, de vermoorden
Joden, in Nederland ongeveer honderdduizend, nog geen twee percent
overigens van het totaal aantal slacht-offers, door deze Duitsers bij hun
Endlösung der Judenfrage gemaakt.’10
Van de massamoord, vervolgt Presser, wilde hij in Ondergang ‘[...] de geschiedenis
geven, niets meer, niets minder dan de geschiedenis, het bericht dus van de feiten in
tijdsvolgorde en oorzakelijke samenhang, een bericht, berustend op documenten en
op elk punt controleerbaar’.11
Hij begint zijn relaas met de Duitse inval in Nederland en beklemtoont in de
inleiding van het eerste hoofdstuk het Europese karakter van de jodenvervolging.12
Het eerste deel van Ondergang bestaat uit vier hoofdstukken. De drie fasen waarin
de bezettingsjaren uiteenvallen, vormen elk een hoofdstuk: het eerste beslaat de
periode tot september 1941 (‘Naar het isolement’), het tweede het tijdvak van
september 1941 tot juli 1942 (‘Van isolement tot deportaties’) en het derde dat van
juli 1942 tot september 1943 (‘De deportaties’). Het vierde hoofdstuk van deel 1 is
in zijn geheel aan de Joodse Raad gewijd. In het tweede deel worden allereerst in
een verzamelhoofdstuk tal van uiteenlopende aspecten van de vervolging behandeld,
variërend van verzet van joden tot werkkampen voor gemengd-gehuwden. Tenslotte
worden achtereenvolgens de onderduik, de doorgangskampen en de
concentratiekampen in afzonderlijke hoofdstukken behandeld.
Presser had aanzienlijk meer bronnenmateriaal tot zijn beschikking dan zijn
voorganger. In een overzicht van de documentatie, dat meer vragen oproept dan
beantwoordt,13 somde hij de collecties op waarvan hij gebruik had gemaakt: Duitse
en Nederlandse archieven (overheidsinstellingen in bezet gebied), archieven van
joodse instellingen en personen (dat van de Joodse Raad noemde hij ‘misschien het
belangrijkste archief voor dit hele onderzoek’), van de illegaliteit en van enkele
naoorlogse instellingen.14
Tevens vermeldt hij dat het gemakkelijker was geweest als hij de ge-

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

179
beurtenissen in Nederland zowel in de ruimte als in de tijd meer had geïsoleerd.15
Zeker wat het laatste betreft is het echter niet goed voorstelbaar hoe hij dit meer had
kunnen doen dan in Ondergang het geval is. Het geschiedverhaal begint in mei 1940
met de Duitse inval en eindigt met de bevrijding van de concentratiekampen en krap
twee bladzijden over de terugkeer. De Jong en Sijes hadden bij Presser vergeefs
aangedrongen op een inleiding over de positie van de joden in Nederland, in elk
geval sedert 1933.16 Hierna volgt nog een korte epiloog, waarin Presser enkele aspecten
van de naoorlogse periode behandelt die rechtstreeks verband houden met de
jodenvervolging. Afgezien van een sporadische internationaal vergelijkende
opmerking in het eerste deel,17 wordt de Nederlandse grens vooral overschreden in
deel 2, wanneer de lotgevallen van de gedeporteerde joden in den vreemde worden
behandeld. Presser put hier regelmatig uit internationale literatuuur over de diverse
kampen. Zijn collega's De Jong en Sijes hadden hem aangespoord in de epiloog een
Europese vergelijking op te nemen, en hem voor dat deel verwezen naar het
Eichmann-vonnis.18 Presser honoreerde dit verzoek echter niet, want in zijn
slotbeschouwing ontbreken internationale opmerkingen.
Van zijn internationale contacten noemt Presser Alfred Wiener als de belangrijkste.
In 1951 verrichtte Presser onderzoek in Londen, hiertoe in staat gesteld door een
subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO), tegenwoordig NWO. Voorts vermeldt hij dat hij korte tijd had doorgebracht
op het CDJC in Parijs en in Italië ‘nuttige contacten’ had gelegd met ‘vooraanstaande
Joodse persoonlijkheden in Rome, Milaan en Venetië’. Uit een verslag van zijn reis
naar Italië in het voorjaar van 1955, waarvoor hij wederom een subsidie van ZWO
ontving, blijkt dat hij geïnteresseerd was in aspecten van de jodenvervolging in Italië
vanwege de bijzondere omstandigheden die samenhingen met het bewind van
Mussolini. Hoewel hij tevreden was over de resultaten, is daar in Ondergang in elk
geval rechtstreeks nauwelijks iets van terug te vinden.19
Behalve van de genoemde archieven maakte Presser vooral in de hoofdstukken
over de onderduik en de kampen veelvuldig gebruik van zogeheten egodocumenten,
de door hemzelf geïntroduceerde term voor bronnen met een uitgesproken persoonlijk
karakter zoals memoires, dagboeken en brieven. Genoemde hoofdstukken wemelen
van de citaten die de auteur als het ware aan elkaar schrijft. Aan deze bron besteedde
hij in de verantwoording van de documentatie uitvoerig aandacht.
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Vooral de dagboeken van Mechanicus en Koker, respectievelijk over Westerbork en
Vught, schrijft hij, waren bijzonder nuttig geweest.20
Wat het notenapparaat betreft verklaart hij zich te hebben beperkt ‘tot het
onmisbare’ zonder de lezer in te lichten over het gehanteerde criterium. In de passages
die niet van een verwijzing zijn voorzien, wordt de bron dikwijls in de lopende tekst
omschreven. Op sommige plaatsen volstaat Presser met een minimale aanduiding
(‘Een Joodse ambtenaar schreef [...]’)21, in andere gevallen geeft hij vrij nauwkeurige
informatie. Hij vermeldt dan bijvoorbeeld dat hij citeert uit een brief van Rauter aan
Himmler van 10 september 1942.22 Over de vindplaats laat hij de lezer echter in het
ongewisse. Belangstellenden verwijst hij naar het manuscript dat zich in het archief
van het RIOD bevindt, terwijl hij de lezer verzekert dat zijn geschrift ‘in al zijn details
op bronnen berust, door ons gehanteerd volgens de daarvoor nu eenmaal bestaande
maatstaven’.23
In zijn bespreking van Ondergang heeft Schöffer er terecht op gewezen dat
verwijzingen mede bedoeld zijn om te laten zien welke bronnen de auteur heeft
gebruikt. Daarnaast bieden ze hem de gelegenheid zich te verhouden tot andere
interpretaties en geven ze de lezer aanwijzingen voor voortgezet onderzoek. De
verklaring van Presser voor het ontbreken van verwijzingen moet zonder meer
onbevredigend worden genoemd.
Wie het manuscript raadpleegt, komt bovendien terecht in een labyrint van
ondoorgrondelijke lijsten die voor de auteur en de medewerkers van het instituut die
Presser bijstonden, hopelijk begrijpelijk zijn geweest. In de kantlijn van het manuscript
staan indrukwekkende cijfercombinaties, die terugkeren op genoemde lijsten. Hieruit
wordt de geïnteresseerde onderzoeker geacht op te maken welke stukken uit welke
collecties van het RIOD voor de betreffende passage werden gebruikt. Alleen
secundaire bronnen, dat wil zeggen literatuur, worden niet met een nummer, maar
met een afgekorte omschrijving aangeduid. Maar ook de meeste van deze verwijzingen
zijn welbeschouwd alleen voor ingewijden rechtstreeks te begrijpen.24 Vanuit
historisch-wetenschappelijk oogpunt is de onbevredigende annotatie een belangrijke
belemmering voor nader onderzoek en debat.
Uit het manuscript blijkt eens te meer hoezeer Ondergang aan documenten en
literatuur is gebonden. Vrijwel elke alinea werd geschreven op basis van meestal één
bron. Het is nauwelijks overdreven te stellen dat Ondergang een becommentarieerde
bronnenpublicatie is geworden.
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Dit is het resultaat van een weloverwogen beslissing van de auteur. Tijdens de
voorbereiding hebben vorm en omvang van het boek hem voortdurend zorgen gebaard,
vooral omdat hij Herzbergs Kroniek ‘onovertreffelijk’ vond. Had het zin een tweede
verhalend boek over de jodenvervolging te schrijven? In dit verband heeft hij zelfs
overwogen een bloemlezing van de meest treffende documenten met verbindende
tekst te schrijven. Hoewel hij hiervan terugkwam, volgt hij in zijn monografie de
documenten op de voet. Hierin en in de grote hoeveelheid citaten waarin hij de doden
wilde laten spreken, zocht hij de meerwaarde van zijn werk ten opzichte van dat van
Herzberg.25
Wellicht liet Presser zich op dit laatste punt mede inspireren door de zware kritiek
van M.H. Gans op Kroniek. Deze had het verhaal van Herzberg hevig bekritiseerd
juist vanwege het naar zijn mening eenzijdige gezichtspunt - dat van de Joodse Raad
en degenen die in het bezit waren van een fel begeerde Sperre - dat volgens hem
neerkwam op ‘een in de steek laten van onze doden’.26 Presser wilde met Ondergang
zoveel mogelijk het tegendeel bewerkstelligen. Overigens repte hij hier niet over in
de brief waarmee hij Herzberg bedankte voor toezending van Kroniek. Hij liet hem
slechts weten diep ontroerd te zijn en beloofde Herzberg in zijn eigen boek op Kroniek
terug te zullen komen.27
In de talrijke becommentariërende passages permitteert Presser zich een grote
vrijheid. Hij beschouwde dit zelf allerminst als problematisch. Zijn geschiedschrijving,
verklaarde hij tegenover Bregstein, was ‘in hoge mate belletrie’.
‘Voor mij zijn althans die genres binnen mij nauwelijks te scheiden. Het
is allemaal een kwestie van meer of minder - ik nagel het dan natuurlijk
wel vast op een kwantitatief verschil. Ik sta onmiddellijk open voor ieder
die scherper ziet dan ikzelf en vind dat dit kwantitatieve verschil niettemin
een kwalitatief verschil verbergt, maar ik kan alleen maar zeggen dat ik
het niet zie.’28
Ook het omgekeerde was het geval, want De nacht der Girondijnen, stelde hij, was
‘in heel sterke mate geschiedenis’.29 Hij onderstreepte dat de ervaringen van de
jongeman in deze novelle ‘volstrekt historisch’ waren: ‘Ik zeg het met enige nadruk
omdat ik wel eens als kritiek te horen heb gekregen dat ik nu wel dit of dat schreef
maar dat dat niet in Westerbork gebeurd kán zijn. Bij alles wat erin staat, behalve
natuurlijk een paar kleinigheden, moet ik zeggen dat het volstrekt historisch is. Het
is helemaal zo gebeurd.’30
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Het is veelbetekenend hoe gemakkelijk Presser hier over ‘een paar kleinigheden’,
die hij overigens niet nader toelichtte, heen stapte.
In Ondergang waren het geen ondergeschikte details maar juist cruciale kwesties
waarover hij, alle onzekerheid ten spijt, een vermoeden of veronderstelling uitsprak.
Dit deed hij bijvoorbeeld in zijn behandeling van het optreden van de voorzitters van
de Joodse Raad. De behoefte om namens de vermoorde joden te spreken was hier
kennelijk zo sterk dat hij zich verplicht voelde te formuleren hoe zij vermoedelijk
dachten over de joodse leiders, waarna hij de vernietigende aanklacht tegen Asscher
en Cohen liet volgen.31 Later heeft hij bovendien verklaard dat hij deze pagina destijds
in één keer had geschreven en er daarna nooit meer iets aan had hoeven veranderen.32
De passage over de onschuld van Weinreb berustte eveneens op een
veronderstelling. Presser liet niet na de lezer hierop te wijzen, maar verklaarde
tegelijkertijd ervan overtuigd te zijn dat Weinreb ten onrechte was veroordeeld.33 Het
is niet toevallig dat hij uitgerekend in deze kwesties eerder blijk gaf van onbetwistbare
zekerheden en overtuigingen dan van een analytische houding. Beide kwesties
draaiden direct of indirect om het vraagstuk van collaboratie. Medelijden en solidariteit
met de slachtoffers wogen voor hem zwaarder dan de wetenschappelijke analyse
waarin het op argumenten aankomt. De vereenzelviging met de slachtoffers kreeg
de voorrang boven de rol van professioneel historicus.
Uit het slot van Ondergang spreekt dat de drijfveer de vermoorde joden te
herdenken voor Presser allesoverheersend was. Hij besluit zijn tweedelige studie met
Requiescant, de bijna bezwerende formule die hij door het meer dan duizend
bladzijden tellende verhaal had gevlochten. De slotpassage van Kroniek was met
nadruk op de toekomst gericht. Presser constateert slechts gelaten dat het leven
voortgaat, maar bepleit de noodzaak de slachtoffers te herdenken. ‘Zo zouden wij
kunnen doorgaan. Genoeg hiervan. Het heeft geen zin. Het leven gaat voort, zo ook
de geschiedenis. “Aber zuweilen muss einer da sein, der gedenkt.” Die hier herdacht
heeft - heeft trachten te herdenken. Requiescant.’34
De Jongs relaas over de jodenvervolging ontvouwt zich in Het Koninkrijk geleidelijk
en verspreid over de verschillende delen, maar tezamen kunnen de diverse
hoofdstukken worden beschouwd als een monografie. Anders dan zijn beide
voorgangers, besteedde De Jong aandacht aan de positie waarin joden in Nederland
zich in de jaren dertig bevonden. Dat Herzberg en Presser dit achterwege hadden
gelaten, achtte hij een
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tekortkoming in hun werk. Hier bleef het niet bij, want hij laste ook een beschouwing
in over de voorgeschiedenis van de vervolging en de wortels van het antisemitisme
in Europa en Nederland. Naar de mening van sommige leden van de
begeleidingscommissie ging De Jong hierbij te ver terug in de geschiedenis. Hijzelf
was er echter van overtuigd dat hij deze lange aanloop nodig had om de vernietiging
van de joden ‘werkelijk te kunnen verklaren’.35
Het achtste deel is in zijn geheel gewijd aan het lot van gevangenen en
gedeporteerden en vormt als zodanig een uitzondering binnen de serie. In de opzet
is gedeeltelijk het plan uit 1948 herkenbaar om een drieluik te publiceren over
deportatie en gevangenschap van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Daarvan was met de publicatie van Ondergang alleen het deel over de lotgevallen
van de joden gerealiseerd. Met deel 8 verwezenlijkte De Jong alsnog het voornemen
uit de beginjaren van het RIOD om de ervaringen van de verschillende groepen
gevangenen apart maar toch samen te behandelen.36
Hij opent dit deel met een hoofdstuk over het Duitse systeem, dat in de opzet uit
1948 al was voorzien. ‘Geen Nederlandse geschiedenis biedt dit inleidende hoofdstuk
dus,’ schrijft De Jong, ‘maar Duitse, zo men wil: Europese.’ Om de lotgevallen van
de verschillende groepen slachtoffers van het Duitse dwang- en vernietigingssysteem
te kunnen begrijpen, was het volgens hem nodig eerst dat systeem te schetsen ‘in
zijn oorsprong, zijn methodiek, zijn groei en zijn effect’.37 De uitvoerigheid waarmee
hij dit deed, ging menigeen in de begeleidingscommissie te ver. De Jong was echter
onvermurwbaar; hij beschouwde de lengte van de inleiding ‘bij de hier te behandelen
materie als noodzakelijk’.38 Het betreffende hoofdstuk is toegespitst op de systematiek
die aan de kampen ten grondslag lag en is hoofdzakelijk gebaseerd op het hoofdstuk
van de Duitse historicus Martin Broszat over de nationaal-socialistische
concentratiekampen uit het standaardwerk Anatomie des SS-Staates (1965) en Les
Camps de Concentration dans l'Economie du Reich hitlérien (1973) van zijn Franse
collega Joseph Billig.
Maar voor het overige blijft De Jongs geschiedverhaal wat de jodenvervolging
betreft, evenals dat van Herzberg en Presser, beperkt tot Nederland. De
begeleidingscommissie vroeg herhaaldelijk naar een vergelijking met gebeurtenissen
in andere landen, maar De Jong hield op dit punt de boot af.
‘In deze beschrijvende delen wil ik aan gebeurtenissen elders
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slechts aandacht besteden voorzover die gebeurtenissen rechtstreeks tot
de ontwikkelingen in bezet Nederland bijgedragen hebben. [...] Ook in
mijn beschrijving van het algemene oorlogsverloop wil ik kort zijn, waarbij
ik mij dan concentreer op de algemene politiek en de algemene strategie.’39
Toch komt dit laatste in Het Koninkrijk veel uitvoeriger aan de orde, te uitgebreid
naar de mening van A.F. Manning, die op dat moment voorzitter was van het bestuur
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. De Jong was echter van mening
dat de lezer uit zijn boeken ‘niet alleen een beeld [moet] krijgen van wat in ons eigen
land gebeurd is - hij moet ook een duidelijk en overzichtelijk beeld krijgen, op de
inmiddels verschenen litteratuur gebaseerd, van hetgeen zich internationaal heeft
afgespeeld, toegespitst natuurlijk op de oorlogsvoering’.40 Wat voor de oorlogsvoering
had gegolden, was kennelijk niet aan de orde voor het thema jodenvervolging. Wat
dit laatste thema betreft heeft De Jong zich beperkt tot de gebeurtenissen binnen de
grenzen. Grensoverschrijdingen vinden alleen plaats wanneer hij de uit Nederland
gedeporteerden volgt tot in de concentratiekampen. Nu was dit ook De Jongs opdracht,
maar niets belette hem de Nederlandse situatie te plaatsen tegen de internationale
achtergrond. Tijdens de discussie in de begeleidingscommissie over het ontbreken
van een internationale vergelijking verklaarde hij dit in een slotdeel te willen doen.41
Dit voornemen bracht hij echter niet ten uitvoer.
In Het Koninkrijk worden dezelfde drie fasen in de jodenvervolging onderscheiden
als in Ondergang: isolement (‘Naar het ghetto’), concentratie (‘Naar de “Endlösung”’)
en ten slotte de deportaties.
Voorts koos De Jong evenals zijn beide voorgangers voor een overwegend
verhalende presentatie. In de jaren zeventig was echter onder historici sprake van
een verwetenschappelijking van de geschiedschrijving, die zich manifesteerde in een
verschuiving van de narratieve naar een meer analytisch, probleemgerichte
benadering.42 In de begeleidingscommissie uitte Manning dan ook kritiek op het sterk
overheersende verhalend element in Het Koninkrijk en drong aan op meer ‘passages
van [...] afrondende en analytische aard’. Hij kreeg nul op het rekest. De Jong
verklaarde het ‘als [...] [zijn] eerste en voornaamste taak [te beschouwen] om te
verhalen wat geschied is. Het spreekt vanzelf dat bij elk onderwerp algemene
overwegingen mede een rol spelen - overwegingen die ik niet steeds expliciet
vermeld.’ En hij herhaalde zijn voornemen in
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het slotdeel een algemene terugblik op te nemen waarin hij de gebeurtenissen in
Nederland zou vergelijken met die in de andere bezette landen van Scandinavië en
West-Europa.43 Dit zou in overeenstemming zijn geweest met zijn eigen dringende,
maar vergeefse verzoek aan Presser destijds om een internationale vergelijking in
de epiloog van Ondergang op te nemen. Terwijl hij zich ten doel had gesteld zijn
voorganger te corrigeren en aan te vullen waar hij dat nodig achtte, liet hij het op dit
punt afweten. Zoals reeds werd vastgesteld, ontbreekt de aangekondigde vergelijking
in deel 12, het laatste over de bezetting op Nederlands grondgebied.
Ook bezwaren tegen de beknoptheid van het notenapparaat legde De Jong naast
zich neer. In het voorwoord van het eerste deel had hij al opgemerkt dat hij alleen
bij citaten verwijzende noten had gemaakt. Ter verdediging van deze beslissing wees
hij, onder verwijzing naar het voorwoord van zijn dissertatie, op het gedeeltelijk
subjectieve karakter van geschiedschrijving. Het beeld dat de historicus presenteert,
ontsproot volgens hem ‘niet uit maar aan het bronnenmateriaal’. De waarde van
verwijzingen was in zijn ogen derhalve betrekkelijk.44 Dit aspect van De Jongs
geschiedschrijving kwam in de begeleidingscommissie onder meer op tafel naar
aanleiding van Schöffers recensie van de eerste drie delen. Naar diens mening was
de auteur te spaarzaam met verwijzingen, waardoor problemen en onzekerheden
voor de lezer verborgen bleven.45 De Jong gaf ronduit toe dat deze er volop waren
(‘Die liggen er [...] overal en dat spreekt ook vanzelf.’) maar zei het verzoek om
meer voetnoten niet te kunnen inwilligen. Dit zou te veel tijd vergen en de vaart uit
zijn verhaal halen. Bovendien voerde hij als argument aan dat het algemene publiek
daar ook geen belangstelling voor zou hebben. Dit betekent overigens niet dat De
Jong zich de kritiek van vakgenoot Schöffer in het geheel niet aantrok. Hij verklaarde
te zijner tijd wellicht een apart deel te zullen publiceren waarin hij de geraadpleegde
bronnen en literatuur ‘systematisch naar onderwerpen geordend en eventueel ook
toegelicht’ zou opsommen.46
Een dergelijke opsomming, zij het met belangrijke beperkingen, kreeg een plaats
in deel 13 (1988), waarin tevens een overzicht van wijzigingen is opgenomen. In het
gedeelte met de titel ‘Verantwoording’ noemt De Jong alle personen met wie hij in
het kader van zijn opdracht gesprekken heeft gevoerd, maar van de archiefstukken
presenteert hij slechts een selectie. De literatuur die door hem werd geraadpleegd,
laat hij geheel en al onvermeld. Van een beredeneerde en naar onderwerpen geor-
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dende opsomming, zoals hij in 1972 zei te zullen overwegen, is geen sprake. In een
inleiding op de paragraaf waarin hij zijn bronnen opsomt, verdedigt hij nog eens zijn
beslissing ten aanzien van het notenapparaat. Wat de populaire editie betreft, waarin
hij verwijzingen geheel en al achterwege had gelaten, was hij overtuigd van de
juistheid van zijn keuze. Hij maakte hier nauwelijks woorden aan vuil, maar beriep
zich - in een voetnoot - op een uitspraak van de Amerikaanse toneel- en filmspeler
John Barrymore, die hij had aangetroffen in Oost-Indische Spiegel van Rob
Nieuwenhuys. Barrymore had een afkeer van voetnoten, die hij als volgt onder
woorden zou hebben gebracht: ‘Het is [...] alsof je tijdens je huwelijksnacht telkens
de trap af moet omdat er gebeld wordt.’47
Dat hij in de wetenschappelijke editie had volstaan met verwijzingen bij citaten,
behoefde meer uitleg. Hij vermeldde de verzoeken uit de begeleidingscommissie om
meer voetnoten in zijn verhaal op te nemen, maar verklaarde dat dit onmogelijk was,
in zijn eigen woorden ‘dat feitelijke omstandigheden het mij onmogelijk maakten
om er gevolg aan te geven’. Hij legde uit dat een weergave van het proces van afwegen
van verscheidene bronnen een voortdurend terugkerende onderbreking van zijn
beschrijvende werk zou hebben betekend, die hem ‘hoogst onaantrekkelijk’
voorkwam. Hier heeft het argument niet langer betrekking op het veronderstelde
ongemak voor de lezer, maar op dat voor de auteur. Bovendien, stelde hij, zou een
dergelijke aanpak de duur van het project aanzienlijk hebben verlengd en dit achtte
hij om zowel persoonlijke als algemeen-maatschappelijke redenen ‘onaanvaardbaar’.
De geïnteresseerde lezer verwees hij naar de verzameling van fiches die de grondslag
vormen van Het Koninkrijk. Dit laat echter onverlet - zoals hij zelf ten besluit van
de inleiding opmerkt - dat het proces van afwegen hierin niet zonder meer zichtbaar
wordt.48
De argumenten die hij aanvoert voor zijn beslissing zijn zeker begrijpelijk en ook
legitiem. Een uitgebreidere annotatie zou het waarschijnlijk onmogelijk hebben
gemaakt de serie volgens de gekozen opzet in een mensenleven te voltooien.
Desalniettemin is het ontbreken van noten vooral bij de behandeling van controversiële
thema's - zoals passiviteit en collaboratie - problematisch en zelfs enigszins
misleidend. De Jong wekt de indruk eenvoudigweg de feiten te presenteren of een
probleem te verhelderen, zonder andere visies zelfs maar te noemen. Ditzelfde geldt
voor Pressers Ondergang. Te meer daar De Jong en Presser in hun benadering van
genoemde thema's wel degelijk door analyses en
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visies van anderen werden geïnspireerd,49 hadden zij tenminste hier wellicht een
uitzondering kunnen maken en de controverse kort kunnen aanduiden alvorens
beargumenteerd positie te kiezen.
Het is opmerkelijk dat uitgerekend Herzberg, de advocaat-geschiedschrijver, de
lezer in veel mindere mate een kant-en-klare voorstelling van zaken presenteerde.
In zijn beoordeling van cruciale thema's bouwde hij zijn betoog zo op dat de lezer
het proces van oordeelsvorming van de auteur stap voor stap kon volgen.50 De ervaring
die hij als advocaat had opgedaan met het schrijven van pleitnota's zal hier
ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. Bovendien liet hij de lezer niet in het ongewisse
over zijn levensbeschouwing. Doordat hij deze expliciet onder woorden bracht, werd
zijn interpretatie doorzichtig. Per saldo maakte hij het de lezer zo gemakkelijk om
eventueel met hem van mening te verschillen.
Deel 8 staat binnen Het Koninkrijk in verschillende opzichten op zichzelf. De Jong
treedt hier duidelijk terug als verteller en citeert veelvuldig lange passages uit
egodocumenten van slachtoffers. In de begeleidingscommissie vonden sommigen
dat het grote aantal citaten de leesbaarheid niet ten goede kwam. Maar, legde De
Jong uit:
‘[...] citaten vormen naar mijn oordeel een essentieel onderdeel van deel
8. Een belangrijke functie van dit deel is, de lezers nu en later te doen
navoelen wat diegenen doorstonden wier schokkende ervaringen ik
beschrijf. Ik meen er goed aan te doen, dit in een relatief groot aantal
gevallen in de woorden van de gevangenen zelf te doen uitkomen. Er
komen dus in deel 8 meer citaten voor dan in vorige delen [...].’51
Bestuurslid P.W. Klein maakte bezwaar tegen deze aanpak: ‘Soms lijkt het wel of
er een halve bronnenpublikatie in het geding is! Tot de taak van de historicus dunkt
mij vooral het kritisch evalueren van bronnen te behoren, niet het simpelweg
weergeven daarvan [...]. Bovendien lijkt het alsof de citaten de werkelijkheid
weergeven.’52 De Jong verdedigde zijn werkwijze en achtte de door hem ‘weergegeven
citaten in overeenstemming [...] met de historische werkelijkheid, zoals die door de
betrokkenen beleefd is’. Aan de vraag naar meer evaluerende opmerkingen over de
herinneringen verklaarde hij niet te kunnen voldoen wegens het ontbreken van
wetenschappelijke studies. Klaarblijkelijk voelde De Jong zich geremd om op dit
punt zelf te analyseren. Omdat er ten aanzien van tal van overige thema's en aspecten
van een dergelijke remming
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geen sprake was, vormt De Jongs aanpak van de kampervaring een breuk in zijn
werkwijze. De combinatie van het onderwerp met zijn subjectpositie van overlevende
leidde ertoe dat de spanning met de analyse, als wezen van professionaliteit, zich
juist in dit deel zo duidelijk manifesteert. Verderop in dit hoofdstuk zal nog worden
besproken dat de breuk in De Jongs methodiek niet uitsluitend het gevolg was van
terughoudendheid.
In hetzelfde deel moest hij ook de lijdensweg van joden beschrijven na hun vertrek
uit Westerbork. Presser had dit naar zijn mening niet systematisch en niet uitvoerig
genoeg gedaan. Mede hierom zag De Jong het als zijn taak de lotgevallen van de
weggevoerde joden zo precies mogelijk te reconstrueren. Toen een van de
medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie hem erop wees dat
zijn formulering over de ‘dood door verstikking’ niet juist was, wendde hij zich tot
het Amsterdamse Farmacologisch Laboratorium. In een macabere correspondentie
zette hoogleraar C. van der Meer uiteen welke de gevolgen zijn van de toediening
van blauwzuurgas. Uiteindelijk besloot De Jong zijn aanvankelijke formulering te
handhaven, maar hij schreef Van der Meer dat hij diens brief ‘mede daarom van
belang [had] geacht omdat hij de eerste beschrijving bevat van het effect van
blauwzuurgas die mij ooit onder ogen gekomen is. Hoeveel er ook over de
vernietigingskampen en de gaskamers geschreven is, dit element heb ik er nooit in
gevonden.’53
Niet iedereen in de begeleidingsgroep was overtuigd van de noodzaak
gruwelijkheden zo gedetailleerd te behandelen als De Jong deed. Herzberg en Presser
hadden beiden op dit punt terughoudendheid betracht. De Jong hield echter voet bij
stuk. ‘Wat ik schrijf, heeft betrekking op 100.000 mensen. Ik acht mijn hoofdstuk
niet te lang - niet in het kader van deel 8 en ook niet in het kader van mijn gehele
werk.’54
Desalniettemin voorzag hij kennelijk kritiek op dit aspect van deel 8, want op de
persconferentie die de presentatie van dit bijzondere deel begeleidde, legde hij
verantwoording af voor de uitvoerige weergave van de wijze waarop gedeporteerde
joden werden vermoord. Hij zei het als zijn plicht te hebben ervaren
‘zo uitgebreid en zo nauwgezet mogelijk alles weer te geven wat mij in
het bijzonder over het uitroeiingsproces in de vernietigingskampen
Auschwitz-Birkenau en Sobibor bekend is. Natuurlijk ben ik mij bewust
dat dit in zijn mogelijk effect een bij uitstek hache-
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lijk onderdeel was van de opgave die deel 8 vormde. Ik mocht daarbij geen
ander uitgangspunt kiezen dan dat wat voor mijn gehele werk geldt: het
is gebeurd, dus moet het vastgelegd worden.’
Tot degenen die wat hij had beschreven zelf hadden beleefd, richtte hij een
waarschuwing. ‘U hoeft dit deel niet te lezen,’ zei hij, ‘u hebt de vervolging aan den
lijve ervaren, u weet er genoeg van.’55 Daarnaast toonde hij zich ervan bewust dat
ook nabestaanden van joodse gedeporteerden deze twee banden wellicht liever niet
zouden openslaan. Hoewel hij bij die gelegenheid zijn eigen betrokkenheid
onbesproken liet, impliceert deze opmerking waarschijnlijk tevens dat het schrijven
van dit deel hem buitengewoon zwaar was gevallen. Hij behoorde immers zelf ook
tot de groep die hij bij voorbaat als het ware permissie gaf deze bladzijden ongelezen
te laten. Desgevraagd verklaarde hij in 1992 dat dit onderdeel van zijn opdracht
‘kwellend [was] om over te schrijven, ja, zonder twijfel, ik herinner me dat heel
goed’.56

Emotie en distantie
Terwijl De Jong bij de presentatie van deel 8 de eigen relatie tot het onderwerp niet
aan de orde stelde, kan het de lezer van de gedeelten in Het Koninkrijk over de
jodenvervolging vrijwel niet ontgaan dat de auteur direct betrokken is bij hetgeen
hij daar behandelt. Ditzelfde geldt voor de lezer van Kroniek en Ondergang. Herzberg
maakt in zijn voorwoord de lezer direct attent op zijn positie. Hij merkt hier op dat
het moeilijk was het verhaal van de jodenvervolging te vertellen. Dit probleem klemde
te meer, schrijft hij, omdat hij in hoge mate op zijn geheugen was aangewezen. En
dat, vervolgde hij, ‘laat ons niet alleen in de steek, het bedriegt ons ook. Want wij
waren niet alleen tijdgenoten en getuigen, maar ook belanghebbenden.’57
Presser formuleert iets vergelijkbaars, zij het in aanzienlijk bewogener
bewoordingen, in zijn ‘Aan de lezer’. Gezien het karakter van het onderwerp, schrijft
hij, had hij ‘meer dan eens’ getwijfeld aan de voltooiing van de studie. Op dezelfde
plaats richt hij zich tot de joodse lezers. Hij stelt
‘dat geen enkele Jood, die bewust de genoemde periode meebeleefd heeft,
“normaal” reageert op welke behandeling ook van deze
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materie, de allerzakelijkste incluis (wat dit geschrift overigens noch kan
noch wil wezen), d.w.z. zonder sterke, niet zelden hevige, soms zeer hevige
emotionaliteit’.
Door daarna op te merken dat hij zelf ‘één van hen’ is, verklaart hij bovenstaande
indirect tevens op zichzelf van toepassing.58
De Jong liet een verwijzing naar de eigen positie in het voorwoord van deel 1
achterwege. Voorzover uit diens overige uitlatingen valt op te maken, ervoer De
Jong zijn betrokkenheid bij het onderwerp ook niet als een probleem. In een
vraaggesprek (1987) dat kort voor publicatie van deel 12 werd gepubliceerd,
beklemtoonde hij het belang van de geografische afstand die hij tot de gebeurtenissen
in bezet Nederland had en het wetenschappelijke karakter van zijn professionele
activiteiten:
‘Als ik als jood tijdens de bezetting in Nederland was geweest, al die
angsten en ellende had moeten doorstaan, dan zou ik er [...] niet mijn hele
leven mee bezig hebben kunnen blijven. Maar ik ben met doodsangst naar
Engeland gevlucht, en die afstand heeft me het werken mogelijk gemaakt.’59
Bij dit citaat rijst de vraag of De Jong hier impliciet het wetenschappelijk karakter
van het werk van zijn beide voorgangers, die de bezetting en de vervolging wel aan
den lijve hadden ervaren, ter discussie stelde.
De psychologische afstand tot de gebeurtenissen was minder vanzelfsprekend.
Desgevraagd verklaarde hij zijn betrokkenheid bij de geschiedenis waarmee hij zich
zo langdurig bezighield echter niet als een probleem te hebben beschouwd, maar
‘juist als een groot voordeel’. Tijdgenoten zouden volgens De Jong ‘die dingen zoals
ze zich afgespeeld hadden beter zien dan veel mensen later [...]’.60 Aan de beoefening
van de contemporaine geschiedschrijving kleefden naar zijn mening geen bijzondere
problemen. In 1949 schreef hij in een nota voor het Directorium het als een voordeel
te beschouwen dat de contemporain historicus betrokkenen kan interviewen.
Bovendien achtte hij het een onbewezen stelling dat de objectiviteit met het
tijdsverloop zou toenemen.61
In elk geval staat de geschiedschrijver van de jodenvervolging voor de taak een
werk- en leesbaar evenwicht te vinden tussen de emotie die het onderwerp bij de
historicus oproept en de intellectuele afstand die nu
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eenmaal vereist is om het onderzoek uit te voeren. De directe betrokkenheid van
Herzberg, Presser en De Jong voegde hier een extra dimensie aan toe. Alvorens te
onderzoeken hoe deze spanning zich in het geschiedverhaal manifesteert, wordt aan
de hand van uitlatingen van het drietal geprobeerd hun opvattingen te achterhalen
over de rol en plaats van emoties in hun geschiedschrijving.
Herzberg streefde ernaar zijn emoties niet alleen te beheersen, maar ook te
overstijgen. Als antwoord op de vervolging in het algemeen en derhalve ook in de
geschiedschrijving achtte hij een ‘post-emotionele reactie op onze beproevingen’
noodzakelijk.62 In 1965 schreef hij in een artikel in het NIW over het onbevredigende
gevoel dat hij had over de bestraffing van oorlogsmisdadigers:
‘Zo kom je er toe om in te zien, dat als je dit of dat hebt meegemaakt, dit
of dat verdriet, deze of gene smart hebt ondergaan [...] dat het dan niet op
de emoties aankomt, die je hebt beleefd, maar op de manier, waarop je ze
hebt verwerkt. Niet de emotionaliteit is voor de schrijver van belang, maar
de post-emotionaliteit.’63
Herzberg deed deze beide uitspraken geruime tijd na publicatie van zijn Kroniek.
Ook daarin schreef hij echter al over de noodzaak van het ‘overwinnen’ van ‘een
affectieve houding’.64 Daarom mag worden aangenomen dat dit beginsel Herzberg
ook bij het concipiëren van zijn geschiedschrijving heeft geleid. Als geschiedschrijver
probeerde hij de lezer ertoe te bewegen zich niet uitsluitend door zijn emoties te laten
leiden, maar een poging te doen deze te overstijgen.65
De Jong heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat de jodenvervolging en met
name deel 8 voor hem een van de moeilijkste onderdelen van zijn opdracht vormde.66
Wat de rol en plaats van emoties in zijn werk betreft verklaarde hij in 1969 ‘een
emotionele en zelfs persoonlijke ondertoon’ in de geschiedschrijving van de Tweede
Wereldoorlog ‘alleen maar eerlijk’ te vinden, hoewel hij beklemtoonde dat de emoties
moesten worden gedisciplineerd terwille van de ‘objectiviteit’. Hiermee bedoelde
hij dat de auteur probeert zich ‘van zijn te persoonlijke eigen emoties en vooroordelen
[...] los te maken’.67
In dit verband vergeleek hij zichzelf ooit met ‘een chirurg die nare operaties moet
doen, maar er zich niet voortdurend het hoofd over breekt - kàn breken’.68 Op het
YIVO-symposium in 1967 in New York,
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dat door De Jong werd bijgewoond, had H.G. Adler al zijn toevlucht genomen tot
de metafoor van de chirurg:
‘Hardly any of us is without emotions on subjects involving personal fate.
However, we should behave like a surgeon who is absolutely cool while
performing a cancer operation, despite the fact that his father died of cancer.
After such a long time we must now try to be cool, even icy. It doesn't
mean that we should be heartless. On the contrary, we should try to
completely separate our personal feelings from our investigations.
Otherwise our work will be hampered rather than furthered.’69
Adler had bekendheid en aanzien verworven met zijn monografie over Theresienstadt,
Theresienstadt 1941-1945; das Antlitzeiner Zwangsgemeinschaft (1955), welk kamp
hij uit eigen ondervinding kende. De Jong was bijzonder onder de indruk van dit
boek, waarin Adler naar zijn mening de bijzondere moeilijkheden inherent aan het
onderwerp op voorbeeldige wijze had overwonnen.70
Evenals Adler was De Jong klaarblijkelijk van mening dat het noodzakelijk én
mogelijk was als historicus - ook wanneer de operatie de eigen familie betrof - een
afstandelijk, overwegend rationeel gezichtspunt in te nemen. Hij werd in deze richting
gestimuleerd door leden van de begeleidingscommissie. Brugmans vond de wijze
waarop De Jong in zijn hoofdstuk ‘Naar het ghetto’ (deel 5) ‘het Jodenvraagstuk’
had besproken ‘niet te overtreffren’. Hij vond De Jongs behandeling ‘objectief in
die zin dat de schrijver de feiten laat spreken zonder te vervallen in exclamaties en
onnodige qualificaties. De deernis met de vervolgden valt tussen de regels door te
lezen en zodoende beklemt de lezing van dit relaas meer dan ooit een vurige
veroordeling had kunnen bewerken.’
Hoewel Brugmans Presser hier niet noemde, kan zijn lof voor De Jongs verhaal
eenvoudig worden gelezen als kritiek op Ondergang. De vergelijking van A.G.
Vromans, medewerker van de Indische Afdeling van het RIOD, van het betreffende
hoofdstuk met het werk van Presser viel eveneens in het voordeel van De Jong uit:
‘Ik meen dat de waarde van het exposé van de “ondergang”, meer zakelijk
wetenschappelijk en minder een uitgesproken gevoelsuiting dan Pressers werk,
tenslotte meer indruk zal maken op de latere lezer, die zich de zaak alleen maar kan
voorstellen wanneer een in hoofdzaak feitelijk relaas onder zijn ogen komt en hijzelf
al naar zijn aard daardoor bewogen wordt.’
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De tevredenheid van Brugmans bereikte een hoogtepunt met de volgende constatering:
‘De lezer die van niets weet, kan niet uitmaken of de schrijver zelf al dan niet tot de
Joodse groep behoort; duidelijker kan ik mijn appreciatie voor dit stuk
geschiedschrijving niet uitdrukken.’71 Uit dit commentaar kon De Jong afleiden dat
de operatie was geslaagd.
Door zichzelf te vergelijken met een chirurg onderstreepte De Jong het
professionele karakter van zijn geschiedkundig werk. Onder historici van de
jodenvervolging is dit nog steeds een geliefde metafoor voor professionaliteit, want
zij dook eveneens op in een recente uiteenzetting van de Canadese historicus Michael
R. Marrus, waarin hij de noodzaak van afstand van de geschiedschrijver tot zijn
onderwerp aan de orde stelde.72 Professionele methoden en technieken, in de eerste
plaats bedoeld om de objectiviteit te bevorderen, bieden de geschiedschrijver van de
jodenvervolging ook bescherming tegen overweldiging door het materiaal dat hij
voor zich heeft. Het is echter niet de bedoeling dat dit zo ver gaat dat de historicus
vergeet dat hij over extreem gruwelijke gebeurtenissen schrijft. Ook de chirurg mag
niet geheel en al vergeten dat hij een levend wezen voor zich heeft.
Evenzo is het voor de historicus van de jodenvervolging van belang dat hij weet
dat hij een professionele houding en methoden en technieken voor dit doel inzet.
Wanneer hij zich hier niet van bewust is, vervullen zijn professionele instrumenten
uitsluitend de functie van bescherming, ja, afweer tegen de gruwelijkheid van de
gebeurtenissen. Dit laatste is in De Jongs geschiedverhaal het geval. Hij had weliswaar
geen bezwaar tegen een emotionele en zelfs persoonlijke ondertoon, maar in zijn
behandeling van de jodenvervolging is niettemin sprake van een neutralisatie van de
stem van de historicus, die hierdoor als het ware een objectief onderwerp wordt. Wat
dit onderdeel van zijn opdracht betreft liet De Jong zich vrijwel uitsluitend leiden
door de rol van professioneel historicus en legde hij zijn subjectpositie van
overlevende, van wie vrijwel de gehele familie werd vermoord, het zwijgen op.
Uit de spaarzame opmerkingen van Herzberg en De Jong over de spanning tussen
emotie en intellectuele analyse, die hierboven werden besproken, blijkt dat beiden
het noodzakelijk achtten hun emoties te beheersen. Herzberg wees op de noodzaak
deze te overstijgen en te verwerken, terwijl De Jong zich beperkte tot een pleidooi
voor disciplinering in relatie tot professionaliteit. Presser komt in bovenstaande
uiteenzetting niet voor, omdat uitspraken van hem op dit punt in de bronnen ontbreken.
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De strijd tussen het hart en de ratio kon in het geschiedverhaal vooral een uitweg
vinden in het gebruik van stijlmiddelen en technieken. Het meest opvallende procédé
dat door Herzberg, Presser en De Jong werd toegepast, is het invlechten van eigen
ervaringen. In Kroniek zijn de eerste bladzijden onverhuld autobiografisch. Herzberg
beschrijft hier zijn bezigheden en gevoelens op de vijftiende mei 1940, de dag waarop
de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten werd bekrachtigd met de
handtekening van generaal Winkelman. Herzberg opent zijn geschiedverhaal als
volgt:
‘Voor iedereen begon het op een andere manier. Voor mij begon het op
de vijftiende Mei 1940, heel in de vroegte.[...] Ik stond ergens op een plein
in Amsterdam, of drentelde er wat rond met een stalen soepbord op het
hoofd. Als er mensen geweest waren, hadden ze daaraan kunnen zien, dat
ik lid was van de luchtbeschermingsdienst.’73
En wie de oorlogsgeschiedenis van de auteur kent, bijvoorbeeld uit Tweestromenland,
weet dat de volgende passage over Bergen-Belsen mede op eigen waarneming is
gebaseerd: ‘Bergen-Belsen zag er naar het uiterlijk niet anders uit dan andere
concentratiekampen, waarvan iedereen wel eens een beschrijving gelezen heeft. Maar
de lugubere sfeer, die daar heeft gehangen, ook als er niets bijzonders gebeurde,
begrijpt geen mens, die er niet is geweest. En wie er wel geweest is, begrijpt hem
eerst recht niet.’74 Het is overigens opmerkelijk dat Herzberg hier, zij het in tweede
instantie, begrip met nadruk loskoppelt van ervaring.
Maar wie niet op de hoogte is van Herzbergs lot in de jaren '40-'45 wordt, althans
in dit opzicht, niet veel wijzer van lezing van de Kroniek. Als geschiedschrijver
beperkt Herzberg zich tot een ‘ik herinner mij’ en een enkel bijna terloops
neergeschreven ‘wij’ waarmee hij tevens zijn eigen persoon bedoelt. Zo schrijft hij
in een passage over de maatschappelijke uitstoting:
‘Officieel geschiedde dat in Juli 1940, maar wij hadden al veel eerder het
consigne gekregen thuis te blijven. Van wie weet ik niet meer. “Men” zei
op een goede dag dat de Joden niet meer “hoefden” te komen.[...] We
hebben er ons niet druk over gemaakt, genoten van de nachtrust, die we
verkregen, en lieten die door de eerste anti-semietische verordening niet
verstoren.’75
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En in de paragraaf getiteld Barneveld vermeldde hij dat ‘de schrijver van deze kroniek’
tot de Barnevelders behoorde.76 Maar in Kroniek der Jodenvervolging zijn de
verwijzingen naar de persoon van de auteur niet alleen relatief zeldzaam, maar ook
meer verhuld, ja bescheidener dan in het geschiedverhaal van Presser en De Jong.
Herzberg voert zichzelf slechts op als een van de vele slachtoffers van de anti-joodse
maatregelen van de Duitse bezetter. Dat Herzberg relatief minder mededeelzaam
was, zou kunnen worden verklaard door de vrijwel gelijktijdige publicatie van zijn
dagboekaantekeningen uit Bergen-Belsen. Hierdoor werd niet alleen in de behoefte
persoonlijke ervaringen mee te delen voorzien, maar viel het hem wellicht ook
gemakkelijker een scheiding aan te brengen tussen de eigen lotgevallen en de
geschiedschrijving van de jodenvervolging in het algemeen.
Presser en De Jong gaven daarentegen eigen ervaringen een vrij prominente plaats
in hun geschiedverhaal. De eerste spant op dit punt duidelijk de kroon. Zo nam hij
de pagina met de J uit zijn persoonsbewijs op als illustratie bij het eerste hoofdstuk
van Ondergang77 en nam hij verschillende van de gedichten die hij tijdens en kort
na de oorlog had geschreven op in zijn verhaal. De paragraaf over de transporten
waarmee joden uit Nederland werden gedeporteerd, opent met een gedicht van eigen
hand - in de tekst toegeschreven aan ‘één toen anonieme Nederlandse Jood’ - dat
eind 1942 in bezet Nederland gestencild werd rondgezonden. Op de volgende
bladzijde onthult Presser dat de dichter ‘tevens de schrijver van dit boek’ was.78 En
ook de paragraaf getiteld ‘Terugkeer’ besloot hij met een gedicht van hemzelf. In de
lopende tekst schreef hij: ‘Een man, opgedoken, (maar zijn jonge vrouw werd
gedeporteerd en kwam om) uitte zich anders (in 1957)’, waarna ‘Con Sordino’ volgde.
In een voetnoot maakte hij zijn identiteit bekend.79 Overigens luidde de zojuist
geciteerde zinsnede in het oorspronkelijke manuscript anders. Daar schreef Presser:
‘Een man, teruggekeerd, uitte zich anders.’ Bestudering van de verschillende versies
wijst uit dat de vervanging van ‘teruggekeerd’ door ‘opgedoken’ evenals de
toevoeging tussen haakjes het resultaat zijn van een redactionele ingreep van De
Jong.80 Om te beginnen verklaart dit het gebruik van het verhullende ‘kwam om’ op
deze plaats. Presser zelf zou dit werkwoord waarschijnlijk niet hebben gekozen om
het lot van zijn vrouw te benoemen. In 1947 had hij zich in een recensie van het
dagboek van Anne Frank fel en verbitterd uitgelaten over een ander eufemisme, te
weten ‘niet teruggekomen [...] dat als een taboe het lot versluieren moet van de
honderdduizend, die
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hiervandaan weggesleept, daarginds zijn doodgeknuppeld, afgemaakt, vergast,
verbrand of, zoals in haar [Anne Frank - CK] geval, op de een of andere vaalt zijn
verrekt’.81
Maar afgezien hiervan is het opmerkelijk dat Presser in zijn manuscript het
werkwoord koos dat in het naoorlogse spraakgebruik in joodse kringen werd gebezigd
wanneer men sprak over gedeporteerde joden die in Nederland waren weergekeerd.
Maar ook in het gedicht spreekt hij over een man die was ‘teruggekeerd’. Hoewel
hij zelf in de letterlijke zin des woords niet tot deze categorie behoorde, schaarde hij
zich impliciet wel onder deze groep.
Met zijn gedichten speelde Presser in het algemeen een ingewikkeld spel met de
lezer, of wellicht vooral met zichzelf. Door eigen egodocumenten op dezelfde wijze
te gebruiken als die van anderen bleef hij zelf aanvankelijk op de achtergrond. In
tweede instantie plaatste hij zichzelf echter alsnog op de voorgrond door zijn identiteit
prijs te geven.
Voorts beschrijft hij in Ondergang hoe hij en zijn vrouw tijdens de razzia van 6
augustus 1942 werden opgepakt.
‘Schrijver dezes herinnert zich, hoe hij, met zijn vrouw bij vrienden op
bezoek, samen met hen en hun kinderen uit hun benedenhuis de
tuinschutting overklom naar een woning in een andere straat - en toen men
daar tegen de deur bonsde, terugklom; het hielp echter weinig. Na achten
thuis opgesloten, zag hij de Grünen steeds dichterbij komen en hen de
stoep opklimmen; niet opendoen bleek hopeloos, toen zijn, laat het
verondersteld blijven: angstige benedenburen duidelijk verneembaar
spraken: “Hier wonen geen Joden, maar hierboven wel”.’82
Op de volgende bladzijden behandelt hij de selectie die de dag daarna plaatsvond bij
de Zentralstelle.
‘Nimmer zal de schrijver zich los kunnen maken van de herinnering aan
de mensen, die hij in dat legioen van gedoemden persoonlijk kende. Daar
was, met haar familie, een van de prachtigste jongemeisjes van zijn school,
een roos van Saron; nog is het hem niet mogelijk, toereikende woorden te
vinden voor zoveel lieflijkheid en noblesse; zij kwam niet eens aan de
beurt voor een verwijzing naar links of rechts en verdween die dag voor
altijd voor hem in de poorten des doods.’83
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Presser en zijn vrouw kwamen die dag met de schrik vrij.
Ook zijn bladzijden over de Expositur illustreert hij aan de hand van zijn eigen
bezoek aan deze afdeling van de Joodse Raad in maart 1943, toen hij wanhopige
pogingen in het werk stelde zijn vrouw, die in Westerbork was geïnterneerd, uit de
greep van de bezetter te bevrijden.84
Raadpleging van het manuscript van Ondergang leert dat Presser de betreffende
passages meestal in één keer heeft neergeschreven en deze daarna niet meer heeft
aangeroerd. De mededelingen over zijn persoonlijk leven lijken op intuïtieve en
volkomen vanzelfsprekende wijze hun plaats in zijn verhaal te hebben gekregen.
De Jong informeerde de lezer van Het Koninkrijk eveneens over de eigen lotgevallen
tijdens de oorlogsjaren. Het is niet ondenkbaar dat hij hiertoe mede werd geïnspireerd
door het voorbeeld van zijn vroegere leermeester. Terwijl hij op Ondergang nogal
wat had aan te merken, bleven de persoonlijke passages buiten de bespreking die hij
en Sijes destijds met Presser over diens manuscript voerden. Ook als redacteur heeft
De Jong deze onaangeroerd gelaten. Bovendien heeft Presser zijn oud-leerling op
dit punt duidelijk aangemoedigd door diens eerste persoonlijke herinneringen in het
manuscript van deel 2 bij uitstek te prijzen. Hierin maakte De Jong de lezer deelgenoot
van de mijmeringen waaraan hij zich op Hemelvaartsdag 1940 had overgegeven.
Presser was enthousiast, terwijl Sijes en verscheidene andere leden van de staf van
het RIOD hiertegen juist grote bezwaren hadden geuit. De Jong vroeg de leden van
de begeleidingscommissie met nadruk om hun mening: ‘Ik zou het op prijs stellen
wanneer men zich er duidelijk over uitsprak wat men van die passage vindt, d.w.z.
of zij in dit werk op deze plaats en in deze vorm gepast is dan wel (hetgeen denkbaar
is) tot talrijke negatieve reacties kan leiden.’85 De Jong had op dat moment dus nog
niet definitief besloten dergelijke herinneringen in te lassen in Het Koninkrijk. Na
steun van de begeleidingscommissie werd de lezer van deel 2 op de hoogte gesteld
van de volgende overpeinzingen van de auteur:
‘[...] Ik was die dag [...] samen met mijn vrouw uit Amsterdam [...] naar
het poldergebied gefietst even ten zuiden van de stille weg tussen
Amstelveen en Ouderkerk. Uitkijkend over bloeiende weilanden, lagen
wij daar een poos aan de rand van een brede sloot. Mijn vrouw was in
verwachting; over luttele maanden zou, naar wij hoopten, ons eerste kind
geboren worden. Ik boog mij
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over het spiegelend water, turend naar kleine vissen en watertorretjes, en
besefte, besefte helder en tegelijk weemoedig, 's mensen onmacht en de
vergankelijkheid van zijn bestaan, de broosheid vooral van de rust die ons
geschonken was. Hoe lang nog?’86
Hoe het ook zij, de twijfel over toepassing van dit procédé verdween. De Jong zou
zich verder vastbesloten tonen onderwerpen die zijn persoonlijk leven raakten expliciet
vanuit het persoonlijk perspectief aan de lezer te presenteren. In latere delen behandelt
hij onder meer zijn vlucht naar Londen op 14 mei 1940 en wijdt hij een voetnoot aan
de informatie die hem in de Engelse hoofdstad had bereikt over het lot van
gedeporteerde joden in het algemeen en dat van zijn ouders, zusje en broer in het
bijzonder.87 In deel 9 vraagt hij zich af of hij in Londen genoeg had gedaan om de
joden bij te staan. ‘Ik heb, vind ik nu, mij met die Joden te weinig verbonden gevoeld
en getoond.’88
En deel 12, het slotdeel over de bezetting op Nederlands grondgebied, opent met
een beschrijving van de gedachten van de auteur tijdens de dodenherdenking van
1985. Op deze laatste persoonlijke terugblik van De Jong werd opnieuw door
verschillende medewerkers van het RIOD commentaar geleverd. Inmiddels was De
Jong niet langer directeur en telde de staf van het instituut tal van nieuwe, jongere
gezichten. Een van hen, David Barnouw, suggereerde de bewuste passage in een
voorwoord onder te brengen. Het commentaar van Peter Romijn spitste zich toe op
het ontbreken van samenhang tussen de individuele ervaringen en emoties van de
auteur en de collectieve ervaringen rond de herdenking. In de begeleidingscommissie
verklaarde De Jong echter dat hij ‘als iemand die meer dan dertig jaar aan dit project
heeft gewerkt, de behoefte [heeft] om dit feitelijk slotdeel van mijn werk op deze
wijze en geen andere te openen’. Met de woorden ‘Dit is geen wetenschappelijke,
het is veeleer een emotionele kwestie’, was de discussie gesloten.89
Al met al is het opmerkelijk dat de academisch geschoolde historici Presser en De
Jong in hun geschiedverhaal herhaaldelijk mededelingen doen over de eigen
lotgevallen en Herzberg op dit punt juist het meest terughoudend was. Bovendien
presenteren zij de eigen ervaringen op volkomen vanzelfsprekende wijze, dat wil
zeggen zonder toelichting of reflectie op dit in de geschiedschrijving toch
ongebruikelijke procédé. In Het Koninkrijk is er één uitzondering, namelijk waar De
Jong zelfkritiek uitoefent. Ter inleiding van deze passage verklaart hij dat ‘een
[historicus] van Joodse afkomst’ verplicht is aan de orde te stellen wat hij
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zelf in die jaren wist van het lot van de joden, en met name wat hij zelf had
ondernomen.90
Dit gevoel van verplichting tegenover zijn lezerspubliek heeft in De Jongs
beslissing enkele van zijn persoonlijke herinneringen in Het Koninkrijk op te nemen
waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. In 1992 verklaarde hij desgevraagd dat
hij vond dat ‘de lezer [...] moest weten wat er met hem persoonlijk gebeurd was en
hoe hij zich daar tegenover had gesteld’.91 Uitgangspunt was voor hem dat tijdgenoten
zich in zijn verhaal zouden herkennen. Zijn verblijf in relatieve veiligheid in Londen
was in dit verband een gevoelig gegeven, dat sommigen aangrepen om hem te
diskwalificeren als geschiedschrijver van de bezetting.92 Bovendien had hij
meegemaakt dat Presser zwaar werd bekritiseerd vanwege diens selectieve vermelding
van eigen ervaringen. Door expliciete invoeging van zijn lotgevallen, en vooral door
daarbij zichzelf niet te sparen, probeerde hij waarschijnlijk critici op dit punt de wind
uit de zeilen te nemen. Mede daarom behandelde hij in Het Koninkrijk juist zijn
vlucht naar Londen en zijn activisme aan de overzijde van het Kanaal, dat hij achteraf
als irrelevant beschouwde.93

Retorica en stijl
Afgezien van het expliciete persoonlijke element bedienden de historici zich van
bijzondere stijlmiddelen en technieken. Deze vervulden uiteraard niet alleen de
functie van uitlaatklep, maar werden mede uit retorische overwegingen ingezet.
Herzberg lucht in Kroniek zijn gemoed regelmatig door de spot te drijven met
maatregelen van de Duitse bezetter. Hij neemt dan zijn toevlucht tot metaforen, die
zo kenmerkend zijn voor zijn stijl. Zo licht hij de verordening volgens welke
ambtenaren de zogeheten ‘ariërverklaring’ moesten ondertekenen, als volgt toe: ‘[...]
d.w.z. verklaren of zij en hun echtgenoten tot de bodem uit Arische boter bestonden
of dat er ook Joodse margarine door hun ziel was gemengd, en zo ja, voor hoeveel
percent.’94
Om de lezer - en misschien ook zichzelf - te doordringen van de gevolgen van de
nationaal-socialistische rassenleer besloot hij een paginalange uiteenzetting hierover
als volgt: ‘Daarom moest de kleine Rosetje Brilleslijper op haar zevende verjaardag
de gaskamer in.’95 Voorzover blijkt uit het vuistdikke In Memoriam (1995), waarin
de namen zijn opgenomen van de meer dan 100.000 joodse Nederlanders die de
oorlog
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niet hebben overleefd, verwijst Herzberg hier niet naar een meisje met die naam dat
werkelijk op haar zevende verjaardag werd vergast. Wel werden talloze joden met
de naam Brilleslijper, onder wie veel kinderen, het slachtoffer van de
nationaal-socialistische vernietigingsmachine. Door een van de slachtoffers, een kind
bovendien, een naam te geven, hoopte Herzberg waarschijnlijk een schokeffect te
bereiken.
Iets vergelijkbaars doet hij in zijn behandeling van de politiek van de Joodse Raad,
waar hij Sientje Kornalijnslijper opvoert als personificatie van het joodse proletariaat:
‘Wat moest hij [de Joodse Raad - CK] ten behoeve van Sientje
Kornalijnslijper bij de moffen aanvoeren? Dat ze nooit rotte sinaasappelen
verkocht had? Dat ze een leven lang voor een paar gulden in de week voor
haar kinderen had gesloofd? Dat ze er boven op had willen komen, maar
niet kon? Zij kon het niet helpen, dat ze van haar armoedje een “twintigie
in de loterij” gespeeld had en nooit verder was gekomen dan “eigen geld.”
Arme, arme Sientje. Wat heb je de Joodse Raad gehaat, en hoe goed kunnen
we je begrijp-en.’96
In het verlengde hiervan liggen uitvoerige beeldende beschrijvingen die vermoedelijk
het product van Herzbergs verbeelding zijn. In een paragraaf ‘Kinderen en scholen’
richt hij zich rechtstreeks tot de kinderen:
‘Ze konden ook worden opgehaald en kwamen dan bijvoorbeeld in Vught
terecht. Daar werden ze ziek en gingen dood, en van huis was er niemand
bij. In Westerbork kreeg je puisten en oorontsteking, 't dee gemene pijn
en huilen gaf je niks. Je pestte mekaar, vooral dat kolere-kind naast je met
'r kapsones. En als je ruzie had, dan kon je schelden: jouw vader is lekker
naar Polen. Dat deed je goed. Ook kon je liggen dromen, dromen. En je
beer, “je weet wel die van ome Elie, op mijn verjaardag,” die nam je mee
als je tenslotte zelf naar Polen ging.’97
En de vechtpartijen in Amsterdam - van joden en niet-joden tezamen - in februari
1941 behandelt hij op de volgende manier:
‘Jan en Kees van de Eilanden en Dirk uit de Jordaan staken daarom een
flink stuk gaspijp in hun zak en zeiden tegen de Joden-
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breestraat: “Moos, ga mee, we gaan knokken.” [...] Aal van Wittenburg
zei tegen Saar van het Meijerplein: “Geef mijn de kinderen maar mee.”
En ze kreeg ze. Daarop hebben Moos en Jan, Sam en Kees inderdaad
gezamenlijk gevochten, en niet zachtzinnig. [...] Hetzelfde gebeurde op
het Waterlooplein, Kattenburg, Oostenburg en de Joden Houttuinen. Ome
Dirk en Ome Elie, Piet en Zoogie, pakten een lat, een knuppel of een
stoelpoot en sloegen er op los. In de late avond wist de politie te chargeren
en keerde de rust voorlopig terug. Toen zeiden de Eilanders tegen de
Jodenbuurt: “De moffen kenne me nog meer vertellen, wij blijven hier.”
En de Jodenbuurt zei: “Is er nog koffie en koek?” 't Was de laatste.’98
Op vergelijkbare wijze beschrijft hij het vertrek van joden uit Amsterdam, nadat ze
waren opgeroepen zich te melden in de Hollandse Schouwburg. Hij geeft een
waarschijnlijk fictieve dialoog weer tussen joden en hun buren, hoewel het uiteraard
niet is uitgesloten dat hij deze baseerde op eigen ervaringen of die van lotgenoten.
‘“Tot ziens hoor, kom maar gauw terug, ik zal wel voor je boeltje zorgen.”
- “Tot ziens, engelen van mensen, we komen beslist terug, zolang zal 't
niet meer duren. En als ik niet terug kom, zijn de sofa en de twee crapauds
voor jou. En nog wel bedankt en doe je de groeten? M'n zilveren beursje
is voor Sientje. Geef ze 'n pakkert, de schat.”’99
Wie bovenstaande citaten uit Kroniek bestudeert, stelt in de eerste plaats vast dat
Herzberg hier vrijwel uitsluitend spreekt over vrouwen of meisjes, behalve in de
passage over de vechtpartijen. Voorts overheerst de empathie van de auteur voor de
personages die hij ten tonele voert. Ten slotte is er sprake van louter harmonie tussen
joden en niet-joden. Des te opvallender is het dat hij zich nogal bitter uitlaat over de
tweehonderd joden die in augustus 1944 vanuit Bergen-Belsen, waar Herzberg ook
was geïnterneerd, in het kader van een uitwisseling naar Palestina mochten vertrekken:
‘En zo vertrokken dan eindelijk in Augustus 1944 tweehonderd gelukkigen
uit het kamp. Zij hadden een voortreffelijke reis. Sommigen vertrokken
met rouw in het hart om achtergelaten betrek-
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kingen. Zij kwamen in Israël aan, werden met open armen ontvangen,
maar de oorlog was nog niet beëindigd, of velen verlieten het reddende
land per eerste gelegenheid, terwijl andere Joden, die in dienst der
Zionistische beweging oud en grijs geworden waren, inmiddels in
Bergen-Belsen waren omgekomen. Zij hebben ons in elk geval gelegenheid
gegeven te mijmeren over het begrip der hogere rechtvaardigheid.’100
Terwijl Herzberg in andere kwesties aandrong op het overwinnen van een affectieve
houding, kon hij dit hier zelf kennelijk niet opbrengen. Dit moet begrepen worden
in het licht van de directe betrokkenheid bij deze episode, die voor hem eindigde in
een bittere teleurstelling. Herzberg en zijn echtgenote waren aanvankelijk ook
uitverkoren voor de bevrijdende reis naar het Beloofde Land, maar zij werden van
de lijst afgevoerd. Hoewel hij in Kroniek niet vermeldt dat hij zelf tot deze groep
ongelukkigen behoorde, noteert hij wel hoe verschrikkelijk moeilijk dit voor de
betrokkenen was. ‘De ellende viel voor de tweede keer over hen heen, en thans - na
het uitzicht der bevrijding - met zulk een neerdrukkende zwaarte, dat slechts enkelen
van hen het verblijf in het Vorzugslager Bergen-Belsen hebben uitgehouden.’101
Presser had zich het hoofd gebroken over een juiste aanpak om de lezer te bereiken,
omdat deze mogelijk zou kunnen denken: dit kan niet gebeurd zijn. De inachtneming
van ‘een onvoorwaardelijke objectiviteit’ was naar zijn mening in het algemeen niet
altijd mogelijk en ‘zeker niet in dit boek’. In Amerika (1949) liet Presser zijn
behandeling van de positie van zwarten in de Verenigde Staten voorafgaan door
eenzelfde waarschuwing aan de lezer.102 Voorts verklaarde hij van een gedetailleerde
weergave van de begane wreedheden in Ondergang om psychologische redenen te
hebben afgezien. Hoewel hij deze niet toelicht, vreesde hij waarschijnlijk dat een
gedetailleerde beschrijving de lezer slechts zou afstoten. Wellicht was hij eveneens
beducht voor de potentiële aantrekkingskracht van een dergelijke weergave. Hij
besloot te ‘pogen het zo ver te brengen, dat de lezer zich zoveel mogelijk met de
slachtoffers vereenzelvigt, hetgeen in het menselijke vlak een sober verhaal, in het
zakelijke een sober verslag vereist’.103
Hij probeerde de objectiviteit min of meer veilig te stellen door het herhaaldelijk
gebruik van de aanduiding ‘deze historicus’. Hiermee lijkt hij zich volledig te
vereenzelvigen met de professionele geschiedschrij-
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ver. Of zoals S. Dresden, emeritus-hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap, in
zijn studie Vervolging, vernietiging, literatuur (1991) opmerkt: ‘Hij lijkt uitsluitend
beroep en geen persoon te zijn.’ Tegelijkertijd deed hij de objectiviteit onmiddellijk
teniet door de toevoeging van ‘deze’, die de subjectiviteit juist onderstreept.104
Daarnaast zijn er passages in Ondergang waar Presser de verwijzing naar de eigen
persoon achterwege liet en louter sprak van ‘de historicus’. Dit is bijvoorbeeld het
geval op de laatste bladzijde van deel 1, nadat hij heeft vastgesteld dat op de beruchte
lijst die de voorzitters van de Joodse Raad in mei 1943 samenstelden, hun eigen
namen ontbraken. Kennelijk wil hij de lezer in dit geval doordringen van het louter
objectieve karakter van zijn observatie.105 In elk geval op één plaats corrigeert hij
zichzelf wanneer hij schrijft: ‘De historicus, of misschien bescheidener en juister,
deze historicus [...].’106
Vooral in het slothoofstuk over de concentratiekampen, dat de titel ‘Moord’ draagt,
is het duidelijk dat Presser eigenlijk geen raad meer weet met hetgeen hij moet
beschrijven. Over Auschwitz-Birkenau merkt hij vertwijfeld op: ‘Wijzelf hebben
Auschwitz bezocht [...]. Men kan er niet over schrijven. Men kan het niet.’ En aan
het begin van een nieuwe alinea spreekt hij de lezer, maar ongetwijfeld ook zichzelf,
moed in alvorens het verhaal van de verschrikkingen te hervatten. ‘Wij gaan verder,
lezer.’107 Verderop in dit hoofdstuk, wanneer Bergen-Belsen aan de beurt is,
verontschuldigt hij zich zelfs tegenover de lezer voor wat hij ‘een eentonige litanie’
noemt. ‘Maar de historicus heeft geen keuze; hij moet de bronnen laten spreken.’108
Door de getuigen met een minimum aan woorden - bijvoorbeeld met alleen ‘een
jonge vrouw’109 - of soms zelfs in het geheel niet te introduceren, laat hij dit hoofdstuk
zoveel mogelijk het verhaal zijn van de tienduizenden anonieme slachtoffers.
Karakteristiek voor Ondergang zijn de herhaalde uitingen van gevoelens van
medelijden en verbondenheid met die slachtoffers, in zeer bewogen bewoordingen.
Zo besluit hij een paragraaf over het lot van vrouwen in concentratiekampen met een
emotioneel eerbetoon aan hun adres:
‘[...] hij zou in dit boek een saluut willen brengen, in eerbied en
bewondering: dappere Mirjam, dappere Annie, dappere Greet, dappere
Hilda, dappere... ach, het zou een te lange rij worden. Dappere, dappere
Joodse vrouwen: in een archief, door weinigen
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geraadpleegd, zijn uw herinneringen opgenomen en straks, wie weet,
voorgoed opgeborgen bij duizenden, duizenden andere papieren en
paperassen; laat de geschiedschrijver op deze plaats mogen getuigen van
zijn ontroering, zijn diepe, diepe dankbaarheid, zijn broederlijke
verbondenheid, zijn genegenheid, zijn liefde.’110
Overigens vestigt Presser, evenals Herzberg, herhaaldelijk de aandacht op juist de
vrouwelijke slachtoffers. Al in 1950 verklaarde hij in een vraaggesprek naar aanleiding
van de opdracht dat hij vooral onder de indruk was van de memoires van vrouwen.111
Deze preoccupatie moet zonder twijfel mede in relatie tot het lot van zijn eigen vrouw
worden begrepen.
Gezien het diepe medeleven dat hij tentoonspreidde is het bevreemdend dat hij
passages waarin hij het lot van individuele slachtoffers beschrijft, telkens besluit met
requiescat of requiescant (opdat zij ruste(n) in vrede - CK), een benedictie ontleend
aan de katholieke dodenliturgie, die Ondergang overigens het karakter gaf van een
monument voor de slachtoffers. Waarom koos Presser niet voor de Hebreeuwse
formule zichronam livracha (hun nagedachtenis zij tot zegen)? In de eerste plaats is
het niet uitgesloten dat Presser, die niet erg thuis was in de joods-religieuze gebruiken
en rituelen, deze niet kende. Ook De Jong en Sijes, die evenmin religieus waren
onderlegd, hebben hem niet gewezen op de mogelijkheid of wenselijkheid de joodse
formule te gebruiken. Daarnaast wendde hij zich met Ondergang tot een breed
publiek, dat overwegend uit niet-joden bestond. Hij ging er waarschijnlijk vanuit dat
de meeste lezers, al dan niet katholiek, het requiem kenden. Ook om die reden zou
hij kunnen hebben afgezien van het bezigen van de Hebreeuwse benedictie.
Evenals Herzberg maakte Presser gebruik van het hem vertrouwde stijlmiddel
ironie.112 Terwijl hij medelijden met de slachtoffers toont, reserveert hij zijn ironische
opmerkingen vrijwel uitsluitend voor optreden en maatregelen van Duitse autoriteiten.
Zo becommentarieert hij een passage over de trams die joden van de Hollandse
Schouwburg in Amsterdam naar het station vervoerden, als volgt: ‘Men denkt even
aan de lieden, die tijdens de Terreur op karren naar de guillotine reden, maar die
karren reden overdag en vervoerden geen kinderen. De Duitsers - keine Unmenschen
- hielden de gezinnen bij elkaar. Tot in de dood.’113 En in zijn bespreking van de
verschillende afdelingen van Westerbork schrijft hij: ‘Niet onvermeld blijve de kleine
afdeling voor kou-
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senreparatie met machines voor het ophalen van ladders; zo konden de
kampbewoonsters althans behoorlijk gesoigneerd naar Auschwitz.’114
Bitterheid klinkt door in een passage over het uitblijven van aanvallen van de kant
van het verzet en de geallieerden op treinen waarmee joden werden gedeporteerd.
Hij citeert hier met nauwelijks verholen instemming uit een dagboek van een
ondergedokene, die bitter vaststelt: ‘[...] geen halve liter benzine, geen kannetje olie,
geen kogeltje voor 120.000 Joden.’115 Terwijl Presser in zijn manuscript vrijwel alle
citaten van een verwijzing heeft voorzien, ontbreekt deze in dit geval. Daarom rijst
het vermoeden dat hij hier wellicht uit eigen aantekeningen citeert.
De Jongs stijlvoering is in het algemeen ingehoudener dan die van Herzberg en
Presser. Uitschieters hebben dikwijls betrekking op maatregelen van de vervolgers.
In een paragraaf over de systematische roof van joodse goederen schrijft De Jong
vervuld van afkeer: ‘Wie eenmaal met een dergelijke roof begint, krijgt de smaak te
pakken. Het duurde dan ook niet lang of de Einsatzstab Rosenberg ging de grage
vingers uitstrekken naar objecten die met geen mogelijkheid met de hogeschool van
het nationaal-socialisme in verband gebracht konden worden.’116 En in een paragraaf
over reacties van joden tijdens de eerste fase van de vervolging stelt hij dat ‘de
vervolgers [bezig] waren [...] het masker af te werpen, en wat men [...] te ontwaren
kreeg, waren moordenaarstronies’.117
Maar ook Nederlandse ambtelijke instanties werden door De Jong niet gespaard.
In deel 5 citeert hij uit een verslag van een gesprek in november 1941 tussen Rauter
en de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, mr. Frederiks. De laatste verklaarde
hierin zich niet te kunnen verzetten tegen deportatie van Duitse joden uit Nederland.
De Jong tekent hierbij aan dat Frederiks ‘zestienduizend personen die in ons land
asyl gevonden hadden, voor de wolven gooide’.118 Ook de aanvaarding door het
departement van Binnenlandse Zaken van de regeling waardoor de kosten van
deportatie ten laste zouden komen van de gedeporteerde joden, voorzag hij van niet
mis te verstaan commentaar: ‘Ambtelijke nauwkeurigheid en een streven om “op de
centjes te passen” kunnen wij hierin in overvloed ontwaren - fatsoen en medeleven
niet.’119
De laatste drie voorbeelden zijn tevens de slotzin van een paragraaf. De Jong greep
deze veelvuldig aan om een expliciete beoordeling of veronderstelling uit te spreken
of in elk geval een uitspraak te doen die de lezer zou treffen.120
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Ditzelfde procédé paste hij toe in deel 8. Hiervoor geldt verder dat naarmate de
gebeurtenissen die hij beschrijft gruwelijker worden, hij meer lijkt terug te deinzen
voor emotionele uitingen. De overobjectivering die hiervan het gevolg is, maakt een
enigszins geforceerde indruk. In dit deel probeerde hij bijvoorbeeld te reconstrueren
hoe laat de eerste vergassingen in Bunker I en II van Auschwitz precies plaatsvonden.
Op grond van zijn bronnenmateriaal kwam hij tot de veronderstelling dat de
slachtoffers (31.000) uit de eerste groep transporten minstens enkele uren hebben
moeten wachten in of bij de barakken. De Jong schrijft dan: ‘Wij merken hierbij op
dat, aangezien er slechts één SS-er was die in twee, respectievelijk drie gaskamers
de bussen met Zyklon-B moest uitstorten, de opgeslotenen in alle gaskamers behalve
de eerste waarin zich het blauwzuurgas verbreidde, kreten moeten hebben gehoord.’121
Na een paginalang citaat uit een brief van Etty Hillesum, waarin zij het vertrek
van een transport uit Westerbork beschrijft, vermeldt hij dat de joodse Dienstleiter
en hun naaste medewerkers na het vertrek van een trein, anders dan gebruikelijk, zo
lang mochten douchen als ze wilden: ‘In onschuld?’ vraagt De Jong zich af. ‘Wij
zijn er niet zeker van dat allen het zo gevoeld hebben.’122 En in zijn terugblik op de
hoofdstukken waarin hij het lot van de verschillende groepen gevangenen en
gedeporteerden heeft behandeld, herinnert hij de lezer aan de eerder geciteerde brief
van Etty Hillesum. In de nacht voorafgaand aan het Westerbork-transport van 24
augustus 1943 had zij tegen zichzelf gezegd: ‘Zo, nu ben ik dus in de hel.’ De Jong
voegt daaraan toe - en hiermee besluit hij tevens zijn terugblik: ‘Welke woorden, zo
vragen wij ons af, had zij moeten kiezen toen zij, ruim twee weken later, ook in de
nacht, in Auschwitz op het perron van aankomst stond? Welke, toen zij er een van
de grote Krematoria binnengevoerd werd?’123
Het meest opvallende kenmerk van deel 8 van Het Koninkrijk is echter het
veelvuldig gebruik van dikwijls zeer uitgebreide citaten uit egodocumenten. De Jong
meende dat dit de meest adequate wijze was om de ervaringen van de slachtoffers
aan de lezers te presenteren. Verderop in dit hoofdstuk zal aan dit aspect van De
Jongs werk uitvoeriger aandacht worden besteed.
Bij wijze van samenvatting moeten allereerst de overeenkomsten in het vertrekpunt
van Herzberg, Presser en De Jong worden beklemtoond. Elk van hen stond voor de
taak de toedracht van de vervolging van de joden in Nederland vast te leggen.
Verschillende kenmerken van hun
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geschiedschrijving moeten in relatie tot het beoogd lezerspubliek worden gezien: de
sterk beeldende beschrijvingen en fictieve dialogen van Herzberg, het monumentale
karakter van Ondergang, het beperkte notenapparaat, de aandacht voor ervaringen
van individuele slachtoffers en de vanzelfsprekendheid waarmee vooral Presser en
De Jong de aandacht van de lezer vroegen voor episodes uit hun persoonlijk leven
gedurende de oorlogsjaren.
Afgezien hiervan vertonen de drie verhalen belangrijke en soms verrassende
verschillen. Zo is dat van Herzberg, de advocaat-geschiedschrijver, waar het
controversiële kwesties betreft het meest transparant. Hierin heeft zijn ervaring als
advocaat, niet in de laatste plaats als raadsman van de beide oud-voorzitters van de
Joodse Raad, zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld. Voorts is hij van het drietal
het meest bescheiden in de vermelding van zijn eigen ervaringen. De geestelijke
discipline die Herzberg wist op te brengen, zo kort na de ramp die de joden inclusief
hemzelf had getroffen, is zonder meer opmerkelijk. Met Kroniek heeft hij aangetoond
dat het niet per definitie onmogelijk is dat rechtstreeks betrokkenen met zelfbeheersing
schrijven over extreme gebeurtenissen als de vervolging en vernietiging van de joden.
Presser, de literator-geschiedschrijver, beschouwde de geschiedschrijving eerder
als een literaire discipline dan als wetenschap. Derhalve veroorloofde hij zich in zijn
geschiedkundig werk een grote vrijheid in het gebruik van niet-conventionele
technieken en stijlmiddelen. Allesbepalend waren zijn medelijden en gevoel van
verbondenheid met de slachtoffers. De combinatie van zijn literaire benadering van
de geschiedbeoefening met zijn mededogen bracht hem ertoe in cruciale kwesties
de solidariteit de voorrang te geven boven professionele eisen.
De professionele identificatie was het sterkst bij De Jong, de
journalist-geschiedschrijver. Dit resulteerde onder meer in terughoudendheid in zijn
stijlvoering. Die beroepsmatige houding hield hij echter niet tot het bittere einde vol.
Toen hij uiteindelijk de moord in de vernietigingskampen moest behandelen, trad
de professioneel historicus terug en liet hij ooggetuigen aan het woord. Voorts laste
De Jong als enige een uitgebreid hoofdstuk in over de voorgeschiedenis van de
vervolging en de wortels van het antisemitisme.
Voor alledrie geldt dat zij hun verhaal, afgezien van enkele opmerkingen, vrijwel
volkomen hebben beperkt tot de jodenvervolging in Nederland. Zij begaven zich
slechts in den vreemde om de lotgevallen van de joden in de kampen te bespreken.
Hierbij maakten zij gebruik van inter-
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nationale studies over de systematiek in de kampen. De Jong stelde herhaaldelijk
een internationale vergelijking in het vooruitzicht, maar loste zijn belofte niet in.
Ook presenteerden zij elk hun geschiedverhaal op overwegend verhalende wijze.

Interpretatie
Met deze laatste vaststelling dringt de vraag zich op of de drie geschiedschrijvers
zich hebben beperkt tot een beschrijving van de gebeurtenissen in min of meer
chronologische volgorde. Historici beogen meestal meer dan dat en streven naar een
zodanige presentatie van de gebeurtenissen uit het verleden, dat tenminste een
samenhangend beeld ontstaat en nog liever een sluitende verklaring.
Herzberg stond als eerste van het drietal, en bovendien slechts enkele jaren na de
ramp, voor de opgave de gebeurtenissen een plaats te geven in de geschiedenis.
Desalniettemin presenteerde hij in Kroniek een duidelijk uitgewerkte interpretatie,
waarin de onverzoenlijke tegenstelling centraal staat tussen het nationaal-socialisme
en het jodendom als cultuurhistorisch verschijnsel. Hij beschouwde de
nationaal-socialistische jodenvervolging als een manifestatie van een oeroud conflict,
de eeuwige strijd van de barbarij tegen de beschaving. Deze strijd, schrijft hij, was
‘alleen maar te begrijpen als de opstand van de heiden tegen de abstracte
monotheïstische idee en haar verreikende gevolgen’, in religieuze termen ‘een opstand
tegen God’.
Hij beklemtoonde het metafysische karakter van het nationaal-socialistisch politiek
systeem, de propaganda en de rassenleer. Hoewel de jodenvervolging alle uiterlijke
kenmerken van een rassenstrijd vertoonde, moest deze worden begrepen door de
‘psychische, of, zo men wil, godsdienstige exaltatie, en wel de meest primitieve die
denkbaar is’ als het wezen ervan te erkennen. Het antisemitisme was weliswaar de
bron waaruit Hitler putte, maar het wezen van zijn leer was anti-judaïstisch. Dat de
joden door de nationaal-socialisten tot zondebok en slachtoffer werden gemaakt, was
weliswaar niet toevallig, maar in de visie van Herzberg geen exclusief joods lot. Na
de joden zou volgens hem de christelijke geloofsgemeenschap aan de beurt zijn
geweest, gevolgd door andere groepen. In Herzbergs visie vocht Hitler tegen de
joods-christelijke invloed van de bijbel.124
Daarom besteedde hij in Kroniek zoveel aandacht aan geestelijk-cul-
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turele aspecten van het joodse leven in de oorlogsjaren. Daarom ook beklemtoonde
hij in zijn behandeling en beoordeling van het optreden van de Joodse Raad de
geestelijke betekenis van het instituut voor de joden zelf en was het voor hem cruciaal
dat er innerlijk geen sprake was geweest van capitulatie. En om dezelfde reden
bestreed hij in hetzelfde jaar waarin Kroniek werd gepubliceerd, in Het Parool dat
joden tijdens de oorlog alleen maar slachtoffers waren geweest. In zijn visie waren
zij ‘[...] zij het onvrijwillig [...] de tegenkracht’. Hiermede werden zij ‘de martelaren
voor een hoogst belangrijke idee’.125
In de daaropvolgende decennia werkte hij dit thema nader uit. Zo stelde hij in
1970 dat de jodenvervolging door de reactie van joden was geworden tot een
‘psychische mobilisatie’, die evenals die van het Duitse volk een politieke
werkelijkheid ten doel had. Herzberg doelde hier uiteraard op de in 1948 uitgeroepen
staat Israël. Voor Herzberg, zionist van het eerste uur, was het een wrange conclusie
dat de jodenvervolging had bewerkstelligd wat zionisten in de jaren dertig niet was
gelukt: zij had bij velen de gedwongen solidariteit tot een vrijwillige gemaakt.126 Ook
Kroniek besloot hij in 1950 met een verwijzing naar de oprichting van de joodse
staat. Hiermee onderstreepte Herzberg dat de barbarij niet had gezegevierd en dat
het jodendom als belichaming van een geestelijk beginsel derhalve niet was
verslagen.127
In Ondergang is een dergelijke metafysische interpretatie van de jodenvervolging
afwezig. Mede als reactie op Herzberg beperkte Presser zich in zijn tweedelige studie
vooral tot een uitvoerige beschrijving van de vervolging en vernietiging van
individuele joden. Hij volgde nauwkeurig en gedetailleerd de documenten en herdacht
stelselmatig de slachtoffers. Voorzover er een metafysisch element in Pressers studie
schuilt, is dit het gevolg van de benedictie ‘requiesca(n)t’, die als een rode draad
door de tekst loopt. Maar hij maakte niet, althans niet expliciet, de stap naar het
niveau waar interpretatieve kaders beslissend zijn. In Ondergang is de herdenking
van de slachtoffers letterlijk het laatste woord.
Het manuscript dat Presser begin 1962 aan De Jong en Sijes voorlegde, begon nog
eenvoudigweg met de Duitse inval in mei 1940 (‘In de nacht van 9 op 10 mei
overschreed het Duitse leger de Nederlandse grens.’). De inleiding kwam slechts tot
stand op aandringen van zijn beide collega's, die hem verwezen naar de stukken van
het Eichmann-proces. In dit inleidende hoofdstuk doet Presser een impliciete poging
de vervolging te duiden. Zo typeert hij in de opening de vervolging en
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vernietiging van de joden als ‘een moord, tevens massamoord, op nimmer gekende
schaal, met voorbedachten rade en in koelen bloede gepleegd’. Deze formulering
komt vrijwel letterlijk voor in de ‘opening address for the prosecution’ die in
Jeruzalem bij de opening van het Eichmann-proces werd uitgesproken door de
openbare aanklager, Gideon Hausner. Dit geldt in feite voor de gehele eerste alinea,
die een sterk retorisch karakter heeft.128
Uit het manuscript blijkt dat Presser voor zijn inleiding, die hij in december 1962
schreef, veelvuldig heeft geput uit de woorden van Hausner, maar vooral uit het
vonnis in deze roemruchte zaak. Zo ontleende hij details over wat achteraf als de
aanloop naar de vernietiging van de joden moet worden beschouwd, rechtstreeks aan
dit historisch document. En ook het tot de verbeelding sprekende praatje aan de haard
van onder meer Eichmann en Heydrich na afloop van de Wannsee-Konferenz, had
Presser in het 244 punten tellende vonnis aangetroffen.129
Maar verder dan de vaststelling dat het hier gaat om ‘een moord, tevens
massamoord, op nimmer gekende schaal, met voorbedachten rade en in koelen bloede
gepleegd’ gaat Presser niet. Overheersend in zijn visie is dat hier sprake was van
‘een vernietiging van zo verpletterende zinloosheid’ en van ‘monsterachtige
absurditeit’.130 Presser, die de geschiedschrijver beschouwde als iemand die zin geeft
aan het zinloze,131 stond tegenover de vervolging en vernietiging van de joden met
lege handen. Hij zag eenvoudigweg geen aanknopingspunten voor een mogelijke
verklaring of zingeving. Dit was wellicht een van de redenen waarom hij zich in
Ondergang zo sterk liet leiden door de documenten. Door de niet-aflatende stroom
documenten die de auteur over de lezer uitstort (‘ik heb [de lezer] overstelpt met
materiaal’)132 brengt hij bij de lezer een gevoel van verbijstering teweeg over de
omvang en aard van de gebeurtenissen.
Maar metafysische of ideologische interpretaties waren aan Presser niet besteed.
Terwijl Herzberg erop wees dat het jodendom niet was verslagen, toonde Presser
zich in de epiloog uitgesproken pessimistisch over de toekomst van de joden in
Nederland. Hij vroeg zich af of Nederland niet binnen afzienbare tijd alsnog een land
zonder joden zou worden. Herzberg had zich gedistantieerd van de titel van Wieleks
boek, De oorlog die Hitler won, maar Presser betuigde hiermee juist zijn instemming.
En de hoop die Herzberg tot besluit van Kroniek putte uit de oprichting van de staat
Israël, kon hij niet delen. Integendeel, hij toonde
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zich na publicatie van Ondergang vervuld van zorg, ja wanhoop, en was allesbehalve
gerust op het lot van de jonge joodse staat.
‘Ik mis [...] een paar knobbels van mijn zionistische vrienden. Ik ben
helemaal niet overtuigd van een soort mystieke zending van Israël om
altijd te blijven bestaan. [...] Natuurlijk hadden de pioniers dat mystieke
geloof nodig, maar de geschiedenis brengt je ongelukkigerwijze tot de
gewoonte om te relativeren en de betrekkelijkheid in te zien.’133
De Jong schrok in zijn geschiedverhaal daarentegen niet terug voor interpretatieve
opmerkingen. De vervolging en vernietiging van de joden waren in zijn visie een
uitkomst van het eeuwenoude antisemitisme. Al in het eerste deel van Het Koninkrijk
verklaart hij de ‘Endlösung’ te beschouwen als het culminatiepunt van een lange
geschiedenis van antisemitisme en jodenhaat. De ‘Endlösung’, schrijft hij, ‘vormde
het eindpunt van een weg waarvan dat zeer milde, latente antisemitisme ongeweten
het beginpunt was.’134 Hoewel hij in de begeleidingscommissie toegaf dat dit ‘iets te
beknopt’ was geformuleerd, handhaafde hij in de definitieve tekst deze formulering,
die als teleologisch moet worden gekwalificeerd.135
In latere delen van Het Koninkrijk keert deze visie in onverminderd stellige
bewoordingen terug. Zo stelt hij in deel 5 dat de ‘Endlösung’ ‘een rechtstreeks
uitvloeisel was van het negentiende-eeuwse denken’ en ‘een eindpunt van duizend
jaar Europese geschiedenis’.136 Opnieuw plaatste de begeleidingscommissie
vraagtekens achter dit rechtstreekse verband. De Jong erkende het verschil tussen
antisemitische geschriften uit met name de negentiende eeuw en de fysieke uitroeiing
der joden, maar besloot desalniettemin het verband te handhaven. ‘De Endlösung
die vóór hen alleen in woorden gepredikt was, werd door hen [de nationaal-socialisten
- CK] metterdaad uitgevoerd.’137
Naar aanleiding van het manuscript van deel 8 toonde de commissie zich wederom
ontevreden over De Jongs constateringen en trachtte hem meer te ontlokken op het
gebied van de interpretatie van de vernietiging van de joden als historisch verschijnsel.
Zo vroeg Klein naar aanleiding van de paragrafen over Auschwitz en Sobibor naar
de reden voor de misleiding bij de ontvangst der gedeporteerden en voor de selectie.
De Jong moest het antwoord schuldig blijven en lichtte dit in psychoanalytische
termen toe: ‘Men moet het gebeuren in de concentratiekampen
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niet als een rationeel proces zien - het was [...] zo irrationeel als maar mogelijk was
[...]. Er is hier sprake geweest van een drift tot vernietiging en die drift laat eigenlijk
nauwelijks een andere verklaring toe.’138 Ook elders in deel 8 legt De Jong er de
nadruk op dat de ‘wil tot vernietiging, welke in de Vernichtungslager een als het
ware geïndustrialiseerd uitroeiingsproces in werking gesteld heeft: het eerste proces
van dien aard dat de geschiedenis der mensheid gekend heeft’.139
Uit het bovenstaande blijkt dat de drie geschiedschrijvers op het niveau van de
interpretatie elk een duidelijk ander accent legden. Herzberg beklemtoonde het
metafysische karakter van de jodenvervolging onder nationaal-socialistische
heerschappij. Presser toonde zich overweldigd door de zinloosheid en absurditeit en
zag het als zijn taak de toedracht zo nauwgezet mogelijk te documenteren. De Jong
ten slotte maakte het antisemitisme tot de kern van zijn interpretatie.

Lessen
Op het niveau van de morele beoordeling waren zij eensgezind. De zedelijke afkeuring
is in hun werk voortdurend voelbaar en op vanzelfsprekende wijze aanwezig. Deze
manifesteerde zich in de keuze van stijlmiddelen en technieken zoals hierboven
besproken. Ook in de motivatie van het Nederlandse drietal speelden de morele en
in het verlengde daarvan de pedagogisch-didactische dimensie een belangrijke rol.
Zoals zovele collega's en tijdgenoten ervoeren zij het als een plicht het verhaal van
de vervolging en vernietiging van de joden op te tekenen. De verplichting richtte
zich zowel op het verleden als op de toekomst. Presser sprak van een ‘zedelijke
verplichting’, noemde het zelfs een ‘roeping’, ‘een heilige plicht’ namens de
vermoorde joden te spreken.140
Ook De Jong beschouwde de aan hem verstrekte opdracht onder meer als een
‘dure verplichting’.141 Herzberg verwees in Kroniek niet naar een dergelijke motivatie,
maar hij verklaarde wel in Tweestromenland zijn dagboek te publiceren ‘uit eerbied
voor hen, die niet uit de kampen zijn weergekeerd’. Hij beschouwde het als ‘een
ereplicht jegens hen, dat de levenden niet ophouden te vertellen, wat daar gebeurd
is’. Hij voegde hieraan toe dat hij zich in het bijzonder verplicht voelde ‘jegens
diegenen onder de doden, die het in de diepste ellende hebben verstaan, hun leven
op het hoogste peil te handhaven, dat de mens kan bereiken’.142 Deze kwalificatie is
in overeenstemming met zijn visie op
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het nationaal-socialisme, die hij daarna ter verklaring van de titel ook onder woorden
brengt. Met zijn toevoeging wilde Herzberg duidelijk maken dat zijn respect vooral
uitging naar degenen die in het kamp maximale afstand tot het nationaal-socialisme
hadden weten te bewaren.
De pedagogisch-didactische dimensie in het geschiedverhaal van het drietal moet
in directe relatie worden gezien tot hun interpretatie van de gebeurtenissen. In Kroniek
stelde Herzberg dat hij de gebeurtenissen had opgeschreven omdat zij ‘een bittere
les’ waren geweest.143 Hij trachtte de lezer aan te sporen tot reflectie op de menselijke
natuur, die kennelijk de potentie in zich bergt een misdaad als de massamoord op de
joden te begaan. In het begin stelt hij dat zijn verhaal geen Nederlandse, maar joodse
geschiedenis betreft.144 Desalniettemin beklemtoont hij in zijn slotbeschouwing het
universele belang van zijn verhaal door op te merken dat de trieste balans niet was
bedoeld ‘als een soort zelfbeklag van de Joden, maar terwille van alle mensen en
hun samenleving in de wereld’.145
Dit neemt niet weg dat hij Kroniek besluit met een uiteenzetting over de conclusies
die joden uit het gebeurde trekken. Hij vermeldt dat velen zich van het jodendom
hebben afgewend, naar zijn overtuiging een tragische vergissing. Herzberg laat geen
twijfel bestaan over zijn eigen slotsom, die hij al sedert de jaren dertig had verkondigd:
de joden dienden hun levenslot te omarmen. De ultieme consequentie daarvan, de
oprichting van de staat Israël, was hem het liefst. Welbeschouwd vervult Herzbergs
interpretatie van de jodenvervolging voor joden de functie van existentiële gids voor
het verleden, heden en toekomst. Dat hij daarnaast de lezer wilde aansporen tot
reflectie op de menselijke natuur in het algemeen lijkt hiermee in tegenspraak, maar
deze weet hij te verzoenen door de specifieke betekenis van het jodendom een
universele geldigheid toe te kennen.
Gezien het ontbreken van een expliciete interpretatie wekt het geen verbazing dat
Presser evenmin een eenduidige les kon destilleren uit de ramp die de
nationaal-socialistische heerschappij voor de joden had betekend. Wel hoopte hij
evenals Herzberg de lezer tot inkeer aan te sporen door hem te confronteren met de
gebeurtenissen. In dit verband is het relevant eraan te herinneren dat Presser meende
dat vooral de eigentijdse historicus geroepen was tot ‘het uitspreken van
waarde-oordelen, tot het herinneren aan maatstaven, tot plaatsbepaling en vermaan’.146
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Vooral zijn angst voor de onveiligheid van de joodse staat stond een zionistische
conclusie in de weg. Presser stelde zich in dienst van het verleden en met name van
de slachtoffers en stond het meest van de drie geschiedschrijvers doelbewust met
zijn rug naar de toekomst. Terwijl hij in het heden afstand hield tot elke vorm van
georganiseerde expressie van zijn jood-zijn, voelde hij zich niet geremd zich met het
jodendom te identificeren zolang het om het verleden ging.147
De Jongs geschiedschrijving is in het algemeen doortrokken van een politieke
pedagogie en in de presentatie van zijn geschiedwerk heeft het didactisch element
altijd een centrale plaats ingenomen. Pas in de epiloog van het laatste deel over de
bezetting van het Nederlands grondgebied, dat in 1988 verscheen, bracht hij zijn
leidend beginsel onder woorden:
‘Onze algemene opvattingen nu waren (en zijn) dat het kwalijk is, wanneer
een volk door een ander volk wordt overvallen en overheerst, dat de
parlementaire democratie, welke ook haar gebreken zijn, de voorkeur
verdient boven iedere andere staatsvorm, dat de democratische vrijheden
het waard zijn verdedigd te worden, dat elke discriminatie of vervolging
van mensen uit den boze is en dat deportatie en massamoord dat a fortiori
zijn.’148
Het is opmerkelijk dat hij de lezer dit pas op de valreep van de serie meedeelt en niet
in een veel eerder stadium, bijvoorbeeld in het eerste deel. Wellicht is de verklaring
hiervoor gelegen in zijn dubbelzinnige opvattingen over de didactische dimensie van
geschiedschrijving. Als professioneel historicus onderschreef hij de visie dat het niet
haar taak is didactisch te zijn, maar ‘dit wil niet zeggen dat men aan het verleden
geen lessen ontlenen kan’.149 In een terugblik op de voltooide serie Het Koninkrijk
bracht hij zijn dubbelzinnigheid hieromtrent preciezer onder woorden:
‘Ik heb in geen enkele passage van mijn werk didactisch willen zijn, maar
ik heb ook geen enkele passage geschreven waarvan ik persoonlijk, puur
persoonlijk, niet hoopte dat zij nu en later bij ouderen, maar vooral ook
bij jongeren het besef zou aanscherpen van de eigen verantwoordelijkheid
van de mens voor wat hij in kritieke situaties doet - of nalaat.’150
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Wel had hij de presentatie van deel 8 al aangegrepen om zich solidair te verklaren
met de oud-gevangenen en -gedeporteerden. Met dit bijzondere deel hoopte hij
hulpverlenende instanties van dienst te zijn en begrip voor het leed van de slachtoffers
te bevorderen. Ook verklaarde hij dat de Nederlandse samenleving het lijden van
degenen die de vervolging hadden overleefd te laat had onderkend. Hiermee doelde
hij op de moeizame invoering van de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers
1940-1945 in 1973. Ten slotte stelde hij in meer algemeen-politieke termen dat zijn
werk tevens ‘een roep om humaniteit en verdraagzaamheid [is] en zich dus ook keert
tegen alle vormen van onderdrukking en terreur die de huidige wereld te zien geeft’.151
De Jong was niet alleen geschiedschrijver, maar ook ‘politiek-moreel
volksopvoeder’.152
Daarnaast liet hij niet na in relatie tot de massamoord de noodzaak en het belang
van steun aan de staat Israël te bepleiten. Tot besluit van een van zijn lezingen aan
Harvard University in 1988 vestigde hij nog eens de aandacht op de uitwerking van
de vervolging op overlevenden. Hij noemde hier tal van uiteenlopende elementen,
waaronder vastberadenheid ‘de omstreden staat Israël te beschermen’.153 Ook De
Jongs analyse van cruciale thema's in Het Koninkrijk kan worden gelezen als een
bevestiging van de zionistische analyse van joods leven in de diaspora en derhalve
impliciet als steunbetuiging aan de staat Israël.154

De internationale context
Verschillende van de hierboven behandelde aspecten lenen zich voor een nadere
belichting tegen een internationale achtergrond. Zo is de integratie van persoonlijke
lotgevallen in het geschiedverhaal in internationaal perspectief uitzonderlijk. Vrijwel
alle vooraanstaande buitenlandse collega's en tijdgenoten van Herzberg, Presser en
De Jong hielden hun persoonlijke geschiedenis juist zorgvuldig buiten hun werk. Zo
ontbreken in de meeste publicaties van het CDJC uit de jaren veertig en vijftig
mededelingen van de auteurs omtrent de eigen geschiedenis. Ook Léon Poliakov liet
in Bréviaire de la Haine, dat vooral in Engelse vertaling onder wetenschappers
verspreiding vond, elke persoonlijke noot achterwege.
Onder de Franse pioniers bevonden zich echter twee uitzonderingen. Joseph Billig
beperkte zich in zijn driedelige serie Le Commissariat Général aux Questions Juives
(1941-1944) (1955-1960) tot een opdracht
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waarmee hij zijn rechtstreekse betrokkenheid bij het onderwerp deed uitkomen. Hij
droeg de drie delen op aan de nagedachtenis van zijn moeder, die in 1943 vanuit het
Franse doorgangskamp Drancy naar Auschwitz werd gedeporteerd. Zijn naaste
collega Georges Wellers, die een van de allereerste publicaties van het CDJC voor
zijn rekening nam, confronteerde de lezer op dramatische en indrukwekkende wijze
met zijn persoonlijke geschiedenis. Wie De Drancy à Auschwitz (1946) openslaat,
ziet voorin anderhalve bladzijde waarop in alfabetische volgorde de namen staan
afgedrukt van vrienden van de auteur, aan wier nagedachtenis hij zijn boek opdraagt.
In het voorwoord vermeldt hij dat hij gedurende tweeënhalf jaar in Drancy gevangen
is geweest en een jaar in Auschwitz en Buchenwald. Voorts valt zijn studie uiteen
in twee delen. Het eerste bevat een chronologische beschrijving van het leven in het
Franse doorgangskamp. Hoewel hij hiervoor zonder twijfel uit zijn eigen ervaringen
heeft geput, worden deze in dit gedeelte niet vermeld. Het tweede deel bestaat uit
zeven korte hoofdstukken, waarin Wellers op basis van zijn eigen herinneringen de
lotgevallen van enkele van zijn vrienden beschrijft. Zijn eigen ervaringen komen
slechts indirect en uitsluitend in relatie tot anderen aan bod. Hij vestigt de aandacht
van de lezer niet op zichzelf, maar op zijn lotgenoten.
De Amerikaanse historici Trunk, Hilberg, Robinson en Friedman lieten echter
zonder uitzondering elke verwijzing naar de eigen geschiedenis achterwege. Raul
Hilberg nam op dit punt zelfs een zeer extreme positie in; hij wilde bij publicatie van
zijn driedelige studie het liefst zo anoniem mogelijk blijven. In de flaptekst wilde
hij niets over zijn achtergrond vermeld zien. De uitgever besliste anders maar, schrijft
Hilberg in zijn memoires, ‘the printed pages at least would be devoted to the subject,
not the person who wrote them’. Hij streefde naar een koel, gedistantieerd en objectief
betoog, waarvoor hij zich naar eigen zeggen bediende van neutrale en waardevrije
begrippen.155 Tegen deze achtergrond is het logisch dat hij vond dat informatie over
zijn eigen persoon in zijn wetenschappelijk werk niet thuishoorde.
Hilbergs promotor Friedman, die tot zijn overlijden in 1960 een centrale figuur
was in de ontluikende historiografie over dit onderwerp, maakte in zijn talrijke
publicaties geen melding van zijn eigen lotgevallen. De enige verwijzing naar zijn
rechtstreekse betrokkenheid is te vinden in het bibliografisch gedeelte van zijn artikel
over de vernietiging van de joden van zijn geboorteplaats Lwóv. Daarin vermeldde
hij slechts zonder nadere details dat hij tot enkele maanden na de bevrijding in
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Lwóv had gewoond en dat zijn artikel derhalve mede op eigen observaties en talloze
gesprekken met inwoners is gebaseerd.156 In het algemeen voegden Amerikaans-joodse
historici, die in de jaren vijftig en zestig in groten getale doordrongen tot de hoogste
regionen van de professionele geschiedbeoefening, zich naar de consensus omtrent
objectiviteit als norm voor de geschiedbeoefening, die tot in de jaren zestig
standhield.157
Het meest opmerkelijke is wellicht dat het onder Israëlische historici die de
vervolging aan den lijve hadden ondervonden, evenmin gebruikelijk was in hun
geschiedschrijving persoonlijke ervaringen aan de orde te stellen. Yisrael Gutman
bijvoorbeeld (1923), die als jongeman respectievelijk de opstand in het getto van
Warschau en die van het Sonder-kommando in Auschwitz overleefde, spande zich
in om zijn persoonlijke ervaringen strikt gescheiden te houden van zijn professionele
activiteiten. Hij zou ooit gezegd hebben: ‘I can be a survivor and I can be a historian,
not both at the same time.’158 In zijn monografie over het getto van Warschau, The
Jews of Warsaw 1939-1943 Ghetto, Underground, Revolt (1982), ontbreekt - ook in
het voorwoord - elke verwijzing naar zijn persoonlijke geschiedenis. In een
vraaggesprek wimpelde hij vragen hierover beslist af, onder verwijzing naar de vele
anonieme slachtoffers: ‘I don't want to speak of myself. There are so many people
who aren't alive. So many left with no name, no burial marker.’159
In dit verband is het relevant dat Gutman - anders dan zijn Nederlandse collega's
- pas historicus werd toen hij al twintig jaar in Israël woonde en naar eigen zeggen
in staat was emotionele afstand tot het onderwerp te scheppen.160 Maar ook jongere
collega's van Gutman zoals Yehuda Bauer (1926) en Saul Friedländer (1932) - beiden
vooraanstaande historici van de jodenvervolging - lieten de eigen lotgevallen in hun
geschiedschrijving onbesproken. De laatste droeg wel Pie XII et le IIIe Reich (1964),
een becommentarieerde verzameling van stukken over de opstelling van Paus Pius
XII tegenover Hitler-Duitsland, op aan de nagedachtenis van zijn ouders die in
Auschwitz werden vermoord.161
Inmiddels is vooral door de veelbesproken studie van de Israëlische journalist
Tom Segev, The Seventh Million, bekend dat in Israël de houding tegenover
overlevenden van de massamoord in Europa niet zozeer werd gekenmerkt door
medeleven en begrip, maar eerder door ideologische arrogantie. In de jonge joodse
staat werden immigranten verondersteld een nieuw leven te beginnen en het
diaspora-verleden achter zich te laten. De zionistische ideologie, die zeker in het
eerste decennium
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Overlevenden na aankomst in Haifa, 15 juli 1945.

vrijwel algemeen werd aanvaard, was niet bevorderlijk voor openlijke reflectie op
het eigen verleden in de diaspora en leidde zelfs tot een anti-historische houding.
Hier wordt volstaan met twee voorbeelden waaruit blijkt hoe radicaal de zionistische
staat zich wilde distantiëren van het inferieur en beschamend geachte
diaspora-verleden. De schrijver Haim Hazaz, een naast familielid van David
Ben-Gurion, de eerste premier van Israël, liet in een verhaal zijn hoofdfiguur tijdens
een vergadering van diens kibboets verklaren dat hij een tegenstander was van
onderwijs in de joodse geschiedenis. ‘I would simply forbid teaching our children
Jewish history. Why the devil teach them about our ancestors' shame? I would just
say to them: Boys, from the day we were exiled from our land we've been a people
without a history. Class dismissed. Go out and play football.’ Ben-Gurion zelf liet
zich iets subtieler uit, maar hij bestempelde eveneens gebeurtenissen uit het recente
joodse verleden als irrelevant voor de Israëlische samenleving. ‘L'antisémitisme
allemand, le procès de Dreyfus [...], la persecution des Juifs de Roumanie, représentent
des événements du passé dans les pays étrangers, les tristes souvenirs de Juifs en
exil, mais non les événements de la vie qui nous instruisent et nous dirigent.’162
De Israëlische academische geschiedschrijving voegde zich weliswaar
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niet geheel en al naar de in politieke kringen overheersende zionistische ideologie,163
maar was wel in de ban van het objectiviteitsideaal. De grondleggers van de
academische geschiedbeoefening in Palestina waren vrijwel allen hetzij
Duits-sprekend, hetzij sterk beïnvloed door de Duitse historiografische traditie. Voor
de opkomst van het nationaal-socialisme was Duitsland het belangrijkste centrum
van joodse studiën.164 De Amerikaanse specialist in de joodse geschiedenis David N.
Myers heeft in zijn studie over de pioniers van joodse studiën in Jeruzalem vastgesteld
dat zij zichzelf extreem strenge wetenschappelijke normen oplegden. Myers
interpreteert dit als een uiting van onzekerheid over hun achtergrond als Europese
joden.165 Hun wetenschappelijk ethos bepaalde het klimaat waarin latere historici in
het jonge Israël werden opgeleid. Dit zou mede kunnen verklaren waarom Israëlische
geschiedschrijvers van de jodenvervolging persoonlijke elementen als strijdig met
het objectiviteitsstreven beschouwden en deze derhalve zorgvuldig buiten hun
publicaties hielden.
Ook bovenstaande uiteenzetting leidt niet naar een antwoord op de vraag welke
de beweegredenen van de drie Nederlanders geweest kunnen zijn voor de integratie
van eigen ervaringen in hun geschiedverhaal. Wel kan worden vastgesteld dat de
rechtstreekse betrokkenheid van geschiedschrijvers niet automatisch leidde tot
toepassing van dit procédé. Niettemin lijkt het zinvol in elk geval drie factoren in
overweging te nemen. In de eerste plaats moet worden gedacht aan een sterke
innerlijke drang over de eigen wederwaardigheden te vertellen. Daarnaast speelden
waarschijnlijk ook meer strategische, ja retorische overwegingen een rol. Door
toepassing van dit procédé meenden zij wellicht zich te legitimeren tegenover het
beoogde lezerspubliek. Deze factor veronderstelt dat de historici er niet zonder meer
van uitgingen dat zij als autoriteit zouden worden aanvaard.166 Ten slotte moet de
mate van professionele identificatie op hun keuze van invloed zijn geweest.
Uit Herzbergs relatieve bescheidenheid in de vermelding van persoonlijke
herinneringen zou kunnen worden afgeleid dat de behoefte over de eigen persoon te
spreken in zijn geval beduidend minder sterk was. Zoals eerder opgemerkt, hing dit
wellicht samen met de vrijwel gelijktijdige publicatie van het autobiografische
Tweestromenland. Voorts is het denkbaar dat de drang tot legitimatie bij Herzberg
minder sterk was dan bij Presser en De Jong. In de eerste plaats had hij vanwege zijn
milde oordeel over de houding van de niet-joodse Nederlandse bevolking niet veel
te vrezen. En ten tweede zijn er geen aanwijzingen dat

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

220
Herzberg gebukt ging onder gevoelens van onzekerheid, hetzij als gevolg van zijn
jood-zijn, hetzij samenhangend met zijn sociale achtergrond. Hij was een trotse
zionist en een gevestigd en gerespecteerd advocaat. Ten slotte heeft de factor
professionaliteit in zijn geval nauwelijks een rol gespeeld. Hij achtte zich niet
gebonden aan de eisen van de professionele geschiedbeoefening en wees deze zelfs
actief af. Bovenal wilde hij licht werpen op het metafysische karakter en de
geestelijk-culturele dimensie van het conflict dat zich in de Tweede Wereldoorlog
had gemanifesteerd.
Presser verschaft de lezer veruit de meeste persoonlijke informatie, waarvan de
inhoud bovendien een relatief hoog dramatisch gehalte heeft. Mede gezien zijn sterk
intuïtieve manier van schrijven is de innerlijke drijfveer in zijn geval waarschijnlijk
een factor van grote betekenis geweest. Het zou echter van naïviteit getuigen
strategische en retorische overwegingen, waaronder het legitimatiemotief, geheel en
al niet van toepassing te verklaren. Presser wilde de lezer in het hart raken en de
passages waarin hij eigen ervaringen beschreef, werden dramatische hoogtepunten
in zijn verhaal. Bovendien sprak de objectiviteitsnorm die Israëlische en Amerikaanse
historici ervan weerhield in hun werk persoonlijk te worden, Presser, de
literator-geschiedschrijver, niet bijster aan. Doordat hij geschiedenis meer als kunst
dan als wetenschap beschouwde, voelde hij zich op dit punt nauwelijks geremd.
Wat De Jong betreft zijn er sterke aanwijzingen dat de legitimatiebehoefte een
belangrijke, zo niet beslissende rol speelde. Hij had wel degelijk remmingen, in elk
geval meer dan zijn beide voorgangers, die voortkwamen uit zijn professionele
houding. Maar zoals eerder in dit hoofdstuk uiteengezet, legden strategische
overwegingen uiteindelijk meer gewicht in de schaal.
Indien Presser en De Jong inderdaad de noodzaak voelden zich te rechtvaardigen
tegenover het beoogde lezerspubliek, zou dit betekenen dat zij er niet gerust op waren
dat hun verhaal, waarin zij een oordeel vellen over tal van beladen vraagstukken,
door de lezer zonder meer zou worden aanvaard. Hieraan zou onzekerheid over hun
positie als jood in de Nederlandse samenleving ten grondslag kunnen liggen. In elk
geval hebben zij zelf niet alleen in hun werk, maar ook in terugblikken op het eigen
leven regelmatig gewezen op gevoelens van angst en onzekerheid onder joden.
In internationaal perspectief duikt hier een interessante paradox op. Terwijl de
mogelijk aanwezige drang tot legitimatie bij Presser en De
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Jong resulteerde in het invlechten van persoonlijke elementen, leidde deze bij
Israëlische historici juist tot terughoudendheid in dit opzicht.
Op het niveau van de interpretatie van de nationaal-socialistische massamoord op
de joden spelen de visie op de joodse geschiedenis en de verhouding tot het zionisme
een cruciale rol. Een zionistisch historicus is licht geneigd de jodenvervolging in de
eerste plaats te zien als een bevestiging van de zionistische analyse van joods leven
in de diaspora en schrijft deze derhalve toe aan antisemitisme. In Israël werd en wordt
de vernietiging van de joden in Europa door menigeen gezien als het beslissende
argument voor de oprichting van de joodse staat. De ramp die de Europese joden
had getroffen kreeg de betekenis van stichtings-mythe van de staat, waardoor een
directe relatie werd gelegd tussen de moord op de joden en de oprichting van de
staat. Religieuze zionisten beschouwen de totstandkoming van Israël als compensatie
voor het onrecht dat de joden is aangedaan, ja als een uiting van kosmische
gerechtigheid. Deze visie werd verankerd in het begrippenpaar ‘Holocaust and rebirth’
of ‘destruction en redemption’, dat de stichting van Israël tot onderdeel maakte van
een metahistorisch proces consistent met joodse tradities. Enkele joodse theologen,
onder wie Yoel Taitelbaum, ontwaren in de vervolging en vernietiging van de joden
zelfs Gods hand.167
Niet-zionistische (joodse) historici, die een volwaardig politiek leven van joden
buiten Israël mogelijk achten of prefereren, zoeken de verklaring dikwijls elders. Zo
stelde de Amerikaanse historicus Salo Baron de antisemitisme-interpretatie ter
discussie. Hij noemde deze een cliché en wees op een aantal aspecten van de
nationaal-socialistische aanval op de joden dat zonder precedent was. Behalve de
weergaloze omvang noemde hij de ideologische motivering, die in vroeger tijden
had ontbroken, en het absolute karakter, dat samenhing met het totalitaire karakter
van het nazi-regime. Ten slotte vestigde hij de aandacht op het verschijnsel dat in
nazi-Duitsland het antisemitisme anders dan in de Middeleeuwen een instrument van
zowel binnen- als buitenlandse politiek was.168
De praktijk van de geschiedschrijving is aanzienlijk ingewikkelder dan
bovenstaande overzichtelijke indeling suggereert. Er is niet altijd sprake van een
directe correspondentie tussen de verhouding tot het zionisme van de historicus en
diens interpretatie van de jodenvervolging. Zo maakte Herzberg, zijn onwankelbare
zionistische overtuiging ten spijt, het antisemitisme niet tot de kern van zijn
interpretatie. Met
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zijn sterke nadruk op het geestelijke en metafysische aspect sloot hij aan bij de
overwegend idealistische interpretatie van de joodse geschiedenis, die het gevolg is
van de centrale plaats van de religie daarin. In het verlengde hiervan ligt in Kroniek
de klemtoon op continuïteit.
Amos Funkenstein (1937-1995), hoogleraar in de joodse geschiedenis aan de
University of California in Berkeley en aan de Universiteit van Tel Aviv, besprak
onlangs de nadruk van joodse historici op continuïteit als een obsessie met essentie,
spontaniteit en originaliteit. Deze komt volgens Funkenstein voort uit een
diepgeworteld vooroordeel tegen assimilatie, dat in oorsprong religieus is, maar in
de moderne tijd veelal een seculier-cultureel karakter heeft. De idee van een
onveranderlijke essentie wordt niet langer in een theologisch, maar in een historisch
idioom geformuleerd. Derhalve proberen historici tegenwoordig de continuïteit van
Israël binnen de geschiedenis te bewijzen. Om het onveranderlijke, ahistorische
karakter van Israël te beklemtonen, stelt Funkenstein, hanteren zij adjectieven als
‘intern’, ‘organisch’ en ‘oorspronkelijk’.169
Ditzelfde punt - het axioma van joodse continuïteit - werd ook door Myers onlangs
aan de orde gesteld in een essay over het werk van de Israëlische historicus Ben-Zion
Dinur (1884-1973). Deze bekleedde tal van invloedrijke posities in politiek, onderwijs,
wetenschap en cultuur in Palestina en later Israël. Zo was hij vanaf 1923 werkzaam
aan de Jewish Teachers' Training College in Jeruzalem, sedert 1936 een sleutelfiguur
aan Hebrew University, minister van Cultuur en Onderwijs (1951-1955), een van de
grondleggers van Yad Vashem en de eerste voorzitter van deze nationale instelling
(1953-1959). Als zionistisch historicus, stelt Myers, liet Dinur zich behalve door
professionele ook door ideologische motieven leiden. Aan de ene kant acht de
zionistisch historicus zich gebonden aan de professionele normen van
geschiedbeoefening, maar aan de andere kant hanteert hij het axioma van joodse
continuïteit. De spanning tussen de kritische historische methode, die de joodse
identiteit benadert zonder haar toevlucht te nemen tot mystieke en bovennatuurlijke
verklaringen, en het joods wereldbeeld leidt tot ambivalentie in Dinurs
geschiedschrijving, met name in de behandeling van het vraagstuk van continuïteit
en verandering. Bij Dinur resulteerde zijn zionistisch wereldbeeld, betoogt Myers,
in een neiging zich te concentreren op de innerlijke geestelijke krachten van het
joodse volk. Hieraan werden externe factoren en ontwikkelingen in laatste instantie
ondergeschikt gemaakt.170

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

223

De Israëlische historicus Ben-Zion Dinur, een van de grondleggers en de eerste voorzitter van Yad
Vashem (1953-1955).

De hierboven genoemde kenmerken van de geschiedschrijving van Dinur, die als
exemplarisch voor zionistische historici van de eerste generatie in Israël kan gelden,
zijn ook in Herzbergs Kroniek en in diens overige werk aan te wijzen. In
interpretatieve passages duiken de door Funkenstein genoemde adjectieven regelmatig
op. Herzbergs stelling dat het jodendom de belichaming van een beginsel is, zijn
opvatting dat joden in reactie op de vervolging dienden terug te keren naar hun
‘originaliteit’, en dat zij moesten worden opgevangen ‘in de bedding der joodse
geschiedenis’, wijzen op een essentialistische visie op de joodse geschiedenis.
Op grond van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat Herzberg joodse
geschiedenis schreef met het joodse volk als collectief subject. Niet voor niets
onderstreepte hij in Kroniek dat zijn verhaal ‘Joodse geschiedenis [was], geen
Nederlandse’.171 Deze visie moet worden begrepen in het licht van zijn achtergrond.
Joodse geschiedenis, die de lotgevallen van joden op grond van hun specifieke positie
uit de algemene geschiedenis licht en wordt gekenmerkt door een idealistische benade-
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ring, komt voort uit de Oost-Europese context.
Nog afgezien van de veronachtzaming van andere dan idealistische factoren is het
problematisch dat zij uitgaat van een transhistorisch collectief bewustzijn, ook in de
periode vóór 1945. Voor het tijdvak na de Tweede Wereldoorlog en zeker na 1967
is dit tot op zekere hoogte verdedigbaar, maar het is anachronistisch de joden in de
diaspora ook vóór 1945 als collectief politiek subject te beschouwen.172
De niet-zionist Presser en De Jong, die halverwege de jaren zestig door het zionisme
werd gegrepen, schreven niet zozeer joodse geschiedenis als aparte discipline, maar
geschiedenis van joden met overigens duidelijke elementen uit de zionistische
ideologie. Zij gingen niet a priori uit van het joodse volle als collectief, maar van
individuele joden in wisselwerking met hun omgeving en tijd. Geschiedenis van
joden richt zich meer dan joodse geschiedenis op de interactie tussen interne en
externe ontwikkelingen. Vanzelfsprekend dient de historicus zich rekenschap te
geven van de specifieke plaats van religie. Het zionistisch streven zou binnen deze
benadering van het joodse verleden idealiter moeten worden behandeld als een van
de politieke opties van joden in de moderne tijd. Het is niet overdreven te stellen dat
de geschiedenis van joden een meer open benadering betekent, die de historicus
noopt meerdere verklaringen in overweging te nemen. Daarom is het nuttig de door
Presser en De Jong geboden interpretatie te bezien in het licht van de discussies die
onder historici en intellectuelen sinds 1945 zijn gevoerd. Deze hebben niet alleen
betrekking op de aard van de massale vernietiging van de Europese joden, maar ook
op de wijze waarop historici daarover kunnen of dienen te schrijven.
Sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn tal van theorieën en interpretaties
ontwikkeld over het nationaal-socialisme in het algemeen en de jodenvervolging in
het bijzonder.173 Om te beginnen waren het niet alleen zionisten, maar wel overwegend
joodse historici, die de vervolging en vernietiging van de joden beschouwden als een
culminatiepunt van een lange traditie van antisemitisme in Europa. Historici als
Poliakov en Dawidowicz legden in hun werk een onmiddellijke relatie tussen het
antisemitisme en de massavernietiging.174 In dit gezelschap hoort ook De Jong, die
een rechtstreeks verband zag tussen het eeuwenoude antisemitisme en de ‘Endlösung’.
Hij leek op het niveau van de interpretatie geenszins bevangen door een ‘gevoel van
onbehagen’.175 Kennelijk vertrouwend op de intellectuele benadering antwoordde hij
enkele jaren geleden desgevraagd:
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‘Ik vind niets onbegrijpelijk in het systeem, zelfs de vergassing van de
joden niet. Hitler heeft toch alleen maar uitgevoerd wat talrijke Europese
denkers voor hem hebben gepredikt. Hij was toch waarachtig niet de eerste,
die gezegd heeft dat alle joden van kant moesten worden gemaakt. Hitler
is tot op zekere hoogte toch de vrucht van twintig eeuwen christendom.’176
In de visie van Arendt, die ten tijde van de Koude Oorlog door intellectuelen in brede
kring werd gedeeld, was genocide een integraal bestanddeel van de totalitaire staat
zoals Hitler-Duitsland en de Sovjet-Unie onder Stalin.177 Arendt erkende weliswaar
dat het antisemitisme tot de essentie van de nationaal-socialistische ideologie en
politiek behoorde, maar cruciaal was in haar ogen het grotere totalitaire project van
nazi-Duitsland en Sovjet-Rusland. In haar analyse van het totalitarisme, The Origins
of Totalitarianism (1951), is de aanval op de individualiteit als extreme vorm van
machtsuitoefening het centrale kenmerk. De terreur werd uitgeoefend in speciaal
daartoe ontworpen concentratie- en vernietigingskampen.
‘The camps are meant not only to exterminate people and degrade human
beings, but also to serve the ghastly experiment in eliminating, under
scientifically controlled conditions, spontaneity itself as an expression of
human behavior and of transforming the human personality into a mere
thing, into something that even animals are not [...].’178
In Eichmann in Jerusalem weersprak Arendt nog eens de visie dat de moord op de
joden tijdens de Tweede Wereldoorlog de afschuwelijkste pogrom in de joodse
geschiedenis was, zoals de rechters en de openbare aanklager in Jeruzalem hadden
verklaard. ‘Auschwitz,’ betoogde zij, was van een volkomen andere orde dan alle
andere wreedheden uit het verleden. Zij maakte onderscheid tussen discriminatie,
verdrijving en genocide, misdaden die in politiek en juridisch opzicht wezenlijk
verschillend zijn. Voor de Duitse nationaal-socialisten was het niet voldoende de
joden uit Duitsland te verdrijven, zij moesten van de aardbodem worden weggevaagd.
De nazi's wilden de wereld niet delen met de joden. Daarom was hier volgens Arendt
sprake van een aanval op de menselijkheid (‘a crime against humanity’). De lange
geschiedenis van antisemitisme verklaarde slechts waarom de joden het slachtoffer
werden, niet
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de aard van de misdaad.179 Het specifieke karakter van ‘Auschwitz’ krijgt in het werk
van met name Presser en De Jong wel aandacht, maar van een gearticuleerde
aansluiting bij de totalitarisme-theorie is geen sprake.
In de derde overkoepelende verklaring voor de moord op de joden staat het begrip
moderniteit centraal. De Amerikaanse historicus van Duitse origine Fritz Stern, een
van de belangrijkste kenners van de Duitse geschiedenis, analyseerde in zijn studie
over drie conservatieve critici van het moderne Duitsland, The Politics of Cultural
Despair: A Study in the Rise of Germanic Ideology (1965), de moord op de joden
als anti-modernisme. Anderen beschouwden het nationaal-socialisme daarentegen
juist als een bij uitstek en fundamenteel modern verschijnsel, inherent aan de westerse
beschaving in de twintigste eeuw. Het nazisme was immers voortgekomen uit een
van de meest ontwikkelde samenlevingen. Zoals Richard Rubinstein schreef in 1978:
‘We are more likely to understand the Holocaust if we regard it as an expression of
some of the most profound tendencies of Western civilization in the twentieth
century.’180 De meest recente analyse in dit verband is Modernity and the Holocaust
(1989) van de Britse socioloog Zygmunt Bauman, die de vervolging en de vernietiging
van de joden als paradigmatisch beschouwt voor moderne bureaucratische
rationaliteit.181 In het werk van het Nederlandse drietal zijn geen elementen van deze
interpretatie terug te vinden. Zij lijken allen de massamoord op de joden vooral te
beschouwen als een geperfectioneerde, twintigste-eeuwse uiting van een verschijnsel
dat zo oud is als de mensheid.
Ten slotte zijn er historici die van mening zijn dat de nationaal-socialistische moord
op de joden de geschiedschrijver voor onoplosbare problemen stelt omdat deze buiten
het bereik van elke historische interpretatie lijkt te vallen. De belangrijkste en
bekendste exponent van deze groep is Saul Friedländer, die in het begin van de jaren
tachtig sprak van een ‘verlamming’ van de historicus tegenover dit uiterst complexe
historisch verschijnsel.182 De enige ‘zinvolle’ reactie definieerde hij in 1990 als volgt:
‘The inability to say, the apparent pathology of obsessive recall, the seemingly
simplistic refusal of historiographical closure may ultimately be the only self-evident
sequels of an unmasterable past.’183 De drie elementen uit deze formulering zijn
zonder meer herkenbaar in Ondergang: twijfel aan de toereikendheid van zijn
geschiedschrijving, de herdenking van de slachtoffers die door de herhaling een
obsessief karakter krijgt en het ontbreken van expliciet interpretatieve opmerkingen.
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Friedländer speelt eveneens een prominente rol in het debat over de morele dimensie
van de geschiedschrijving van het nazisme en de jodenvervolging. Onder historici
heerst een grote mate van consensus over de wenselijkheid, ja, noodzaak, morele
oordelen zoveel mogelijk buiten de geschiedschrijving te houden. De vervolging en
vernietiging van de joden stelde de consensus over de plaats van morele oordelen in
de geschiedschrijving echter op de proef. Voor sommige tijdgenoten waren de
misdaden van het nationaal-socialisme aanleiding om de morele taak en functie van
de geschiedbeoefening juist te onderstrepen en in ere te herstellen. Zo verklaarde
Arendt als reactie op de controverse rond haar Eichmann in Jerusalem, in een nawoord
bij de herziene druk (1965), dat het uitspreken van zedelijke oordelen ten aanzien
van het handelen van individuen op morele gronden noodzakelijk is.184 En volgens
Eva G. Reichmann, staflid van de Wiener Library, bewees het recente verleden dat
de geseculariseerde samenleving van de twintigste eeuw zich geen scepticisme en
relativisme meer kon permitteren. Contemporaine historici, stelde zij, hebben de
morele en politieke plicht goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.185
In de jaren tachtig hield de vooraanstaande Duitse historicus Martin Broszat
(1926-1989)186 een pleidooi voor historisering van de bestudering van het
nationaal-socialisme en de jodenvervolging. Veertig jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog zou de morele quarantaine waarin het Derde Rijk sinds 1945 zou
hebben verkeerd, moeten worden opgeheven. Het nationaal-socialisme en de
jodenvervolging moesten op dezelfde wijze worden bestudeerd als andere historische
onderwerpen en verschijnselen. In overeenstemming met de historistische opvatting
van de geschiedbeoefening diende de historicus het nazi-tijdperk in de eerste plaats
te benaderen vanuit het gezichtspunt van de tijdgenoten. Hoewel ook de joodse
slachtoffers tijdgenoten waren, betekende deze benadering in de Duitse context dat
historici van het Derde Rijk niet langer ‘Auschwitz’ centraal moesten stellen, maar
in plaats daarvan hun aandacht moesten richten op de continuïteit in de
maatschappelijke ontwikkelingen.187
In Nederland vonden Broszats ideeën gehoor bij J.C.H. Blom. Deze sloot zich in
zijn veelgeciteerde oratie ‘In de ban van goed en fout’ (1983) aan bij de oproep om
de morele dimensie zoveel mogelijk naar de achtergrond te verbannen. Blom noemde
het ‘opvallend’ dat tegen de prominente aanwezigheid van politiek-morele oordelen
in de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog vrijwel geen bezwaar werd
aangetekend.188
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De bepleite ontkoppeling van morele oordelen en intellectuele analyse raakt een
gevoelige snaar in de moderne westerse cultuur in het algemeen en in de professionele
geschiedbeoefening in het bijzonder. Maar wat de jodenvervolging betreft is dit
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Reagerend op het pleidooi van Broszat heeft
Friedlander erop gewezen dat de massamoord op de joden de historicus als gevolg
van onvermijdelijke morele restricties voor een dilemma plaatst. Het wordt immers
in het algemeen onaanvaardbaar geacht de vervolging en vernietiging van de joden
zonder meer vanuit het nationaal-socialistisch perspectief te benaderen. Dit is een
vrijwel onneembare hindernis voor de verwezenlijking van het professionele ideaal
van een waardevrij wetenschappelijk vertoog, die bovendien haaks staat op de
contemporaine cultuur.189
Paradoxaal genoeg heeft uitgerekend Blom, die het niet tot de taak van de historicus
rekent morele oordelen uit te spreken, onderstreept hoe moeilijk het is dit geheel en
al te vermijden wanneer men schrijft over de jodenvervolging. In zijn essay waarin
hij probeert het hoge percentage uit Nederland gedeporteerde en vermoorde joden
te verklaren, begeeft hij zich met zijn openingszin, zij het in zorgvuldig gekozen
bewoordingen, op het morele niveau: ‘Sommige cijfers schokken telkens weer.’
Elders verklaarde hij in het hierboven genoemde artikel ‘de consensus van afschuw,
afkeuring en verontwaardiging’ niet te hebben verlaten en bewust te hebben gestreefd
naar een ‘ingetogen’ toonzetting. Hij voegde er alleen aan toe dat de morele dimensie
in het stuk niet centraal staat en ‘niet veel nadruk’ krijgt. De aanvaardbaarheid van
morele oordelen in de geschiedschrijving is vooral een kwestie van dosering en
toonzetting. Volkomen steriele uiteenzettingen kunnen in het algemeen op weinig
waardering rekenen, maar bijdragen waarin het morele element vooropstaat en in
plaats komt van pogingen tot analyse evenmin.190
Concreet spitste de polemiek tussen Friedländer en Broszat zich onder meer toe
op het onderscheid dat de laatste formuleerde tussen een (Duitse) rationele
geschiedschrijving en mythische herinneringen van slachtoffers. Friedländer
kwalificeerde deze stereotype tegenstelling als ‘epistemologisch twijfelachtig’.191
Ook Dominick LaCapra keerde zich tegen de verbanning van de ervaringen van
slachtoffers zoals deze zijn neergelegd in egodocumenten, uit het domein van de
wetenschap. Hij suggereerde dat het weren van deze bronnen uit de geschiedschrijving
primair dient als afweermechanisme. Geconfronteerd met de schokken-
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de ervaringen die daarin zijn neergelegd zou de historicus geneigd zijn de conventies
van de professionele geschiedbeoefening te negeren om in enige mate recht te doen
aan de ervaringen van de slachtoffers. In reactie hierop neemt de historicus van de
weeromstuit zijn toevlucht tot een positivistisch protocol dat geheel en al gezuiverd
is van emotie.192 Deze reflex is sterker naarmate de identificatie met de professionele
historicus groter is.
De zojuist weergegeven discussie is, zij het in een andere en relatief minder beladen
politiek-historische context, eveneens relevant voor de geschiedschrijving van het
Nederlandse drietal. Herzberg hoopte met zijn werk de lezer aan te sporen tot reflectie
op de menselijke natuur, Presser was van mening dat de contemporaine
geschiedschrijving een ondubbelzinnig morele taak heeft en De Jong was een
‘politiek-moreel volksopvoeder’. Daarnaast is de ruimte die Presser en De Jong in
hun geschiedverhaal intuïtief en zonder twijfel mede uit loyaliteit jegens de
slachtoffers inruimden voor de ervaringen van die slachtoffers, in het licht van het
latere debat interessant. Zowel Presser als De Jong beschouwde deze als een wezenlijk
onderdeel van zijn geschiedschrijving en probeerde de verschillende niveaus in zijn
verhaal aan bod te laten komen. De discussie tussen De Jong en de begeleidingsgroep
over de hoeveelheid citaten in diens werk, die in de jaren zeventig werd gevoerd,
had globaal dezelfde inhoud als de polemiek tussen Broszat en Friedländer in de
jaren tachtig. De Jongs vastberadenheid de individuele stem van de slachtoffers in
zijn verhaal ruim baan te geven benadert, zij het minder gearticuleerd, vrijwel het
standpunt van zijn Israëlische collega. Op dit punt lieten De Jong en Presser zich
niet weerhouden door de conventies van de professionele geschiedbeoefening.

Slot
Het tweede deel van dit hoofdstuk overziend, zijn er op het niveau van de interpretatie
belangrijke verschillen tussen de geschiedschrijving van de drie Nederlanders te
constateren. Herzbergs Kroniek staat op zichzelf vanwege zijn benadering van de
jodenvervolging als joodse geschiedenis. Dit betekent dat hij de lotgevallen van joden
uit de Nederlandse geschiedenis isoleert en mede als gevolg hiervan is zijn
interpretatie essentialistisch. De veronderstelling van een onveranderlijke essentie,
als gevolg waarvan externe invloeden en factoren a priori ondergeschikt worden

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

230
gemaakt aan interne, moet als ahistorisch worden gekwalificeerd. Voor het overige
is Herzberg een eigenzinnige exponent van de zionistisch-joodse geschiedschrijving.
Hij maakte niet het antisemitisme tot de kern van zijn interpretatie, maar zocht de
verklaring in laatste instantie in het menselijke karakter.
Presser schreef eerder geschiedenis van joden dan joodse geschiedenis, wellicht
in zijn geval beter aan te duiden als Nederlands-joodse geschiedenis. Hij had meer
oog voor de rol van de niet-joodse omgeving tegenover de jodenvervolging en was
in zijn oordeel beduidend kritischer dan Herzberg. Aan een interpretatie waagde hij
zich niet, hoewel zijn gedetailleerde reconstructie van de vervolging impliciet als
zodanig kan worden beschouwd. De zin van het schrijven van Ondergang was voor
hem voor een belangrijk deel gelegen in het laten spreken van de doden. Deze
overweging gecombineerd met de wens iets fundamenteel anders dan Kroniek te
presenteren, bepaalde de vorm en inhoud van zijn geschiedverhaal. Ten slotte achtte
Presser, die de geschiedschrijving niet als wetenschap beschouwde, zich niet volledig
gebonden aan de conventionele eisen van de professionele geschiedbeoefening.
Van de drie Nederlanders deed De Jong, geleid door het integratiebeginsel, het
meest expliciet een poging de jodenvervolging in te bedden in de Nederlandse
geschiedenis. In zijn geschiedschrijving probeerde hij met terugwerkende kracht de
breuk in de solidariteit tussen joden en niet-joden te herstellen. Tegelijkertijd sloot
De Jong zich echter aan bij de zionistische analyse, die vanaf het midden van de
jaren zestig op De Jong een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende. Derhalve
maakte hij - als enige van het drietal - het antisemitisme tot de kern van zijn
interpretatie. Voorts poogde De Jong op zijn beurt zijn voorganger te corrigeren en
aan te vullen. Mede hierom identificeerde hij zich in beduidend sterkere mate dan
Presser met het streven naar verwetenschappelijking en professionalisering, hoewel
hij zich niet op alle onderdelen hiernaar richtte. Met deel 8 toonde hij zich vastbesloten
de ervaringen van de slachtoffers een centrale plaats te geven, ondanks sterke
tegenwind vanuit de begeleidingscommissie.
De morele en pedagogisch-didactische dimensie was in het werk van het drietal
op vanzelfsprekende wijze prominent aanwezig. In Kroniek nam deze de vorm aan
van filosofische en metafysische bespiegelingen. Presser koos voor een emotionele
en directe benadering, waarmee hij de lezer in het hart hoopte te treffen. De Jongs
engagement richtte zich direct op de actuele politieke situatie; met deel 8 hoopte hij
het openba-
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re debat te beïnvloeden ten gunste van de oorlogsslachtoffers. Meer in het algemeen
gaf hij de morele dimensie een formeel-politieke invulling, door zijn werk indirect
als een oproep tot verdediging van de democratie te beschouwen.
Wat geldt voor hun behandeling van cruciale thema's uit de geschiedenis van de
massamoord op de joden, geldt evenzeer voor de meer theoretische aspecten van hun
geschiedverhaal. Op alle niveaus presenteren zij hun verhaal met een grote mate van
vanzelfsprekendheid. De eigen ervaringen worden geïntegreerd zonder enige
verantwoording of reflectie van betekenis, op het niveau van de interpretatie laten
zij andere visies onbesproken en de morele en pedagogisch-didactische dimensie
beschouwden zij kennelijk als een integraal onderdeel van hun opdracht. Het
ontbreken van een theoretische inbedding en een bevredigende verantwoording werd
vooral wat Presser en De Jong betreft onder vakgenoten voorwerp van kritiek.
Dezelfde elementen bevorderden echter de toegankelijkheid van hun geschiedverhaal
voor een algemeen publiek.
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6. ‘Wie en wat zijn wij?’ Reacties op het werk van Herzberg, Presser
en De Jong
De wens de Tweede Wereldoorlog voor eens en voor altijd tot louter geschiedenis
te verklaren, dateert al van kort na de bevrijding. Al in januari 1948 kreeg De Jong
een brief van de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Jos. J. Gielen, waarin opheffing van het instituut in het vooruitzicht werd gesteld,
ervan uitgaand dat zijn taak spoedig zou zijn beëindigd.1 De Jong wist destijds de
dreigende sluiting af te wenden door een beroep te doen op het Nationaal Steun-fonds
(NSF). Dit fonds had gedurende de bezetting verzetsactiviteiten gefinancierd en
onderduikers geldelijk bijgestaan. De beheerders van het NSF zagen in de aanwending
van de resterende gelden voor de geschiedschrijving van de oorlogsjaren een ‘logische
afsluiting van de NSF-taak’. Vanaf 1 januari 1949 droeg dit speciale fonds zorg voor
de financiering van het RIOD, terwijl het instituut verantwoording verschuldigd bleef
aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.2
Met ingang van 1 januari 1963 kwam het instituut weer op de Rijksbegroting
terecht. Het bestuur en de directie gingen ervan uit dat het in Amsterdam gevestigde
instituut zijn deuren zou sluiten wanneer het geschiedwerk van De Jong zou zijn
voltooid. De Jong zelf verklaarde in 1974 dat het ‘een ziekelijk verschijnsel’ zou
zijn als deze bijzondere instelling daarna zou blijven voortbestaan. Ruim een jaar
later overwoog staatssecretaris Ger Klein echter tot liquidatie over te gaan, nog
voordat De Jong Het Koninkrijk zou hebben afgerond. Een door Klein ingestelde
werkgroep adviseerde hiermee te wachten totdat De Jong - naar verwachting in 1985
- zijn geschiedwerk zou hebben volbracht. In 1978 besliste minister Arie Pais dat
het RIOD nog geruime tijd zijn werk kon voortzetten.3
Zo vierde het Amsterdamse Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in 1995 zijn
vijftigjarig bestaan. Kennelijk was zijn taak ook na een halve eeuw nog niet beëindigd.
In beschouwingen over de toekomst onderstreepten woordvoerders de
maatschappelijke betekenis van het Rijksinstituut. Zo wees de Leidse hoogleraar en
bestuurslid van het RIOD, J.Th.M. Bank, op de dienstverlenende functie en de
bijzondere verant-
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woordelijkheid van het instituut ten opzichte van de joodse gemeenschap. Hij achtte
voorzichtigheid geboden bij hervorming van het RIOD tot een instituut voor
contemporaine geschiedenis, zoals in Duitsland en Frankrijk respectievelijk in 1952
en 1978 reeds geschiedde. In de Bondsrepubliek Duitsland werd het in 1950
opgerichte Deutsches Institut für die Geschichte des national-sozialistischen Zeit al
in 1952 omgevormd tot het Institut für Zeitgeschichte. En in Frankrijk zet het Institut
d'Histoire du Temps Présent sedert 1978 het werk voort van het uit 1951 daterende
Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale. Voor de behoedzaamheid van
bestuur en directie waren meerdere redenen, maar één daarvan was de grote betekenis
die ‘de oorlog’ in Nederland nog steeds heeft.4
Dit laatste is zonder twijfel in belangrijke mate het gevolg van de betekenis die
Nederland is gaan hechten aan de moord op ruim honderdduizend joden. De terugblik
op de Tweede Wereldoorlog in Nederland is in sterkere mate dan in andere
West-Europese landen als België en Frankrijk bepaald door de vervolging en
vernietiging van de joden. De geschiedschrijving van Herzberg, Presser en De Jong,
die zich met hun werk bewust tot een algemeen publiek richtten, heeft daar een
belangrijke bijdrage aan geleverd.

‘Eichmann was niet alleen’
Gedurende de eerste jaren na de oorlog stond de jodenvervolging niet in het centrum
van de publieke belangstelling, maar trokken verschillende kwesties in verband met
de afwikkeling van de bezetting de aandacht: de berechting van politieke delinquenten
in Nederland en daarbuiten, de zuivering en het rechtsherstel. De auteurs van het
Menten-rapport noemden de periode tot grofweg 1947 de ‘wilde fase’. Hierna
verdween de oorlog meer naar de achtergrond en namen eerder de nasleep, de
wederopbouw, de strijd om de dekolonisatie van Indonesië en de Koude Oorlog
Nederland in beslag.
Na de moord op meer dan honderdduizend joden uit Nederland was van een joodse
gemeenschap eigenlijk geen sprake meer. Zoals Presser in zijn Epiloog opmerkt,
resteerden slechts fragmenten. Van de joden in Nederland besloten bijna
vierenhalfduizend in de jaren 1948-1953 het land te verlaten. De meerderheid vertrok
naar de Verenigde Staten; vijftienhonderd personen verkozen Israël. Onder de laatsten
bevonden zich
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veel leden en leiders van de zionistische jeugdverenigingen. Daardoor ontstond in
Nederland een gebrek aan joods leiderschap. In België en Frankrijk was de drang
om te emigreren onder joden duidelijk minder sterk. Bovendien namen beide landen,
anders dan Nederland, grote aantallen Displaced Persons op, die van belang waren
voor het herstel van de overigens ook minder gehavende joodse gemeenschappen.5
In 1950 verscheen Herzbergs Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945 in vier
afleveringen, als onderdeel van het vierdelige verzamelwerk Onderdrukking en Verzet
(1949-1954), dat in totaal achtenveertig afleveringen telde. In de nabeschouwing van
Onderdrukking en Verzet stond de oudverzetsman H.M. van Randwijk, die tijdens
de oorlog deel uitmaakte van de kern van het illegale Vrij Nederland, met verbijstering
stil bij het lot van de joden en vestigde hij de aandacht op de meer dan honderdduizend
Nederlandse slachtoffers. Hij beschouwde de stelselmatige uitroeiing van de joden
als een nieuw verschijnsel in de wereldgeschiedenis. Overigens toonde hij zich
teleurgesteld over het uitblijven van politieke vernieuwing in de naoorlogse periode
en was hij vervuld van een diep cultuurpessimisme. De hoop die hij putte uit de
toenemende internationalisering, belichaamd in de Verenigde Naties, dreigde door
de Koude Oorlog de bodem te worden ingeslagen.6
Ook J.B. Charles, pseudoniem van criminoloog Willem Nagel (1910-1983), die
tijdens de oorlog een actieve rol in het verzet had gespeeld, verwoordde de
ontgoocheling en het pessimisme onder progressieve intellectuelen in zijn essaybundel
Volg het spoor terug (1953). Van Randwijk en Charles bevonden zich echter in de
marge van de overwegend pragmatisch en anticommunistisch ingestelde
sociaal-democraten. Mede door de grote toekomstgerichtheid en de gespannen
internationale situatie leidden hun opvattingen niet tot een brede intellectuele
discussie.7
Terwijl de jaren vijftig globaal gezien werden gekenmerkt door een politieke
consensus, voltrokken zich onder de oppervlakte tal van veranderingen.8 Dit laatste
geldt ook voor de aandacht voor de jodenvervolging. In de literatuur wordt de periode
tot grofweg 1961, het jaar van het beruchte Eichmann-proces, dikwijls gezien als
een tijdvak van stilzwijgen en depolitisering van de collectieve herinnering aan de
oorlog. De sterke nationale oriëntatie in het kader van de wederopbouw liet weinig
ruimte voor een erkenning van het specifieke lot van joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog.9 De Koude Oorlog versterkte het anticommunisme en in brede kring
werd het nationaal-socialisme gelijkgesteld aan het
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communisme. Dit klimaat was evenmin bevorderlijk voor een erkenning van het
specifieke karakter van de nationaal-socialistische moord op de joden.10 Zoals de
Britse historicus Tony Kushner heeft aangetoond in zijn studie over de reacties op
de massamoord op de joden in Groot-Britannië en de Verenigde Staten, stond de
liberale ideologie het ontstaan van serieuze aandacht voor de bijzondere lotgevallen
van joden in de weg.11 Ook in Nederland beriep de overheid zich op het
gelijkheidsbeginsel ter verdediging van het uitblijven van speciale maatregelen voor
joodse overlevenden.
Toch was er zeker in de tweede helft van de jaren vijftig wel degelijk sprake van
een aanzienlijke belangstelling voor het joodse oorlogsverleden. Pressers De nacht
der Girondijnen, dat joodse collaboratie in Westerbork als thema heeft, werd in 1957
geselecteerd als boekenweekgeschenk en verspreid in een oplage van enkele
honderdduizenden. De film Opmars naar de galg (1958) en het gelijknamige boek
(1959) confronteerden tienduizenden met de misdadigers die ook ‘Auschwitz’ op
hun geweten hadden. In 1961 bereikte het boek zijn achtste druk, vanwege de grote
belangstelling in een goedkope editie.12 En Het Achterhuis (1947) was inmiddels een
internationale bestseller geworden. In 1955 was het in de Verenigde Staten bewerkt
tot een toneelstuk dat internationaal, ook in Amsterdam, volle zalen trok. Vier jaar
later werd de verfilming van het stuk een internationaal kassucces. Tussen 1955 en
1957 werden in Nederland vijftien drukken van Het Achterhuis vervaardigd.13
Daarnaast waren de artikelen die Meijer Sluyser in Het Parool schreef over de
vooroorlogse Amsterdamse jodenhoek populair. Voordat ik het vergeet (1957), een
bundeling van deze artikelen, kreeg een voorwoord van de toenmalige
minister-president Drees. En in 1958 besloot de Amsterdamse gemeenteraad dat de
voormalige Hollandse Schouwburg een monument moest worden. Vier jaar later, in
1962, werd de Hollandse Schouwburg als monument in gebruik gesteld. Uit de tekst
op de plaquette bleek dat de joodse slachtoffers onder dezelfde noemer werden
gebracht als de overige oorlogsslachtoffers: ‘Voormalige Hollandsche Schouwburg.
Herdenkingsplaats van de in 1940-1945 gevallen Joodsche landgenoten.’14
Uit het bovenstaande blijkt dat de publieke interesse voor de jodenvervolging al
in ruime mate aanwezig was voor het Eichmann-proces in 1961. Ido De Haan citeerde
een uitspraak van een medewerker van Vrij Nederland enkele maanden voor de
opening van het proces:
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De Israëlische schrijver Yehiel De-Nur (‘Ka-Tzetnik’), een van de getuigen in het Eichmann-proces,
is flauwgevallen tijdens zijn verhoor.

‘Commercieel gesproken werd [...] Eichmann op het juiste moment in zijn
kraag gegrepen. In een periode namelijk dat door nog niet geheel
opgehelderde oorzaken de belangstelling voor allerlei gebeurtenissen uit
de Tweede Wereldoorlog een niet geringe opleving vertoonde. [...] Een
bij het grote publiek betrekkelijk onbekende man kan plotseling het
kristallisatiepunt worden voor de tot dat moment nogal chaotisch door de
breinen van duizenden zwevende gegevens over de vervolging en
vernietiging der joden.’15
Het geruchtmakende proces, dat vanaf 11 april 1961 in Jeruzalem werd gehouden,
werd van begin tot eind - de voltrekking van het doodvonnis op 31 mei 1962 - in de
pers op de voet gevolgd. In de maand van de opening verscheen Antwoord aan het
kwaad, waarin Presser fragmenten uit dagboeken en verslagen van joodse slachtoffers
bijeen had gebracht. De bundel trok sterk de aandacht in dagbladen en
radio-uitzendingen.
De berichtgeving over de terechtzittingen gaf het debat over passiviteit en
collaboratie een krachtige impuls, hetgeen een politisering van
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de herinnering aan de oorlog betekende. In Nederland was het proces voor publicisten
aanleiding de houding van het Nederlandse volk tijdens de bezetting op kritische
wijze aan de orde te stellen. J.B. Charles greep het Eichmann-proces aan voor een
beschouwing in Maatstaf over tal van personen in Duitsland en Nederland die naar
zijn mening ten onrechte niet alleen niet werden vervolgd, maar dikwijls zelfs
vooraanstaande posities in de naoorlogse samenleving bekleedden. Hij roerde het
optreden van de Joodse Raad aan, dat hij afkeurde, maar hij stelde met nadruk dat
het niet eenvoudig was zonder meer vast te stellen waar de joodse leiders de grens
hadden moeten trekken. Dit laatste gold niet voor het gedrag van Nederlanders die
de bezetter medewerking hadden verleend bij de jodenvervolging.16 Van Randwijk
formuleerde in De Gids enkele notities naar aanleiding van het proces. Hij stelde de
alom gewaardeerde gehoorzaamheid van de ambtenaar ter discussie, onder verwijzing
naar de jodenvervolging. Uit gehoorzaamheid hadden politiemannen joden opgepakt,
had spoorwegpersoneel de deportatietreinen gereden en hadden tallozen geweigerd
joodse onderduikers onderdak te bieden.17 Ook De Haan signaleert ‘een bredere
erkenning in deze periode van de passieve verantwoordelijkheid van de Nederlandse
samenleving voor de jodenvervolging’, die onder meer blijkt uit een bijeenkomst in
het Amsterdamse Krasnapolsky op 21 april 1961 onder het motto ‘Eichmann was
niet alleen’.18
De artikelen van Arendt, die eerst in februari en maart 1963 in The New Yorker
verschenen en die zij nog hetzelfde jaar bewerkte tot het boek Eichmann in Jerusalem,
bepaalden de openbare discussie echter spoedig vooral bij de reacties van joden op
de vervolging en in het bijzonder bij het optreden van de joodse leiders. Arendts
publicaties over het proces, die onder New Yorkse intellectuelen een ‘burgeroorlog’
ontketenden,19 werden in Nederland overwegend negatief ontvangen. Voor de redactie
van De Joodse Wachter was Arendts boek aanleiding in het najaar van 1963
voorbereidingen te treffen voor een symposium over Eichmann in Jerusalem in
combinatie met Hilbergs studie. Het was de bedoeling dat deze bijeenkomst, waarvoor
onder anderen Presser en Herzberg als sprekers werden uitgenodigd, zou uitmonden
in een tweetalig - Engels en Nederlands - nummer van het blad. Om onbekende
redenen is het plan echter niet gerealiseerd. Uit mededelingen van de redactie blijkt
dat zij ervan uitging dat de aanwezigen stelling zouden nemen tegen ‘lasterlijke
beweringen’ van de Amerikaanse wetenschappers.20
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Evenals aan de overzijde van de Atlantische Oceaan verweten recensenten, onder
wie Sam de Jong in het NIW, de auteur - overigens ten onrechte - dat zij de joden van
lijdzaamheid tegenover de vervolging beschuldigde. De Jong trachtte Arendt te
diskwalificeren door erop te wijzen dat zij ‘in februari '33 al de benen nam’.21 Presser
schreef een vernietigende bespreking van het betreffende boek, dat hij ronduit
onbetrouwbaar noemde.22 Historicus H.W. von der Dunk verwierp in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant en in Propria Cures vanwege het ontbreken van een werkelijk
alternatief haar beschuldiging van medeplichtigheid aan het adres van de Joodse
Raden. In het studentenblad formuleerde hij zijn standpunt als volgt: ‘[...] het aantal
slachtoffers hing niet af van de Joodse Raad of aanverwante zielige instellingen, die
slechts een uitvloeisel waren van de nazispecialiteit om hun moordprogramma met
allerlei organisatorische arabesken te versieren’.23
Daartegenover betuigde de vooraanstaande socialistisch-zionist en hoogleraar
economie in Amsterdam, S. Kleerekoper (1893-1970), in Vrij Nederland zijn
instemming met de bewering van Arendt dat de Joodse Raden fataal waren geweest
voor de bedreigde joden. Voor Nederland achtte hij Arendts stelling zeker van
toepassing en hij voerde feiten aan die deze these verder ondersteunden.24 En Renate
Rubinstein noemde in Hollands Maandblad het boek ‘een meesterwerk’. Wat
Nederland betreft, concludeerde zij, waren niet alleen de joodse leiders
tekortgeschoten, maar ook de Nederlandse regering.25
Ook de houding van de geestelijk leider van de rooms-katholieke kerk tijdens de
nazi-heerschappij kwam in deze periode onder vuur te liggen. In 1963 brak een
conflict uit naar aanleiding van Rolf Hochhuths toneelstuk Der Stellvertreter, dat
handelde over de passiviteit van paus Pius XII ten aanzien van de jodenvervolging.
Een jaar later publiceerde de historicus Saul Friedländer Pie XII et le IIIe Reich,
Documents, een becommentarieerde verzameling stukken over de opstelling van
Pius XII tegenover Hitler-Duitsland. Het boek baarde destijds veel opzien en werd
in vele talen, waaronder ook het Nederlands, vertaald. Dag- en weekbladen
publiceerden lange besprekingen van Friedlanders studie.
Van het kleine koude front (1962) van J.B. Charles, die gepreoccupeerd bleef met
het Duitse en Nederlandse oorlogsverleden, werd een succes. Vooral jongeren
verslonden Charles' kritische beschouwingen over de opportunistische wijze waarop
Nederland met de erfenis van de oorlog was omgesprongen.26
In 1964 kwamen de daders opnieuw in het middelpunt van de publie-
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ke belangstelling te staan toen in Frankfurt het Auschwitz-proces werd gehouden.27
Ten slotte werd in de jaren 1960-1965 de televisieserie De Bezetting uitgezonden,
de tweede samenvatting van de oorlogsgeschiedenis na Onderdrukking en Verzet.
De afleveringen over de jodenvervolging, waarvan de tweede slechts enkele weken
voor de voltrekking van het doodvonnis van Eichmann werd uitgezonden, maakten
diepe indruk op het kijkerspubliek. Overigens heeft historicus Frank van Vree in zijn
studie over de herinneringen aan de jodenvervolging, In de schaduw van Auschwitz
(1995), vastgesteld dat in De Bezetting de individuele overlevenden ontbreken en de
collaboratie en passiviteit van Nederlandse instanties en bevolking nauwelijks kritisch
worden geëvalueerd.28
Al met al was er na een korte periode van vermoeidheid sprake van een gestaag
groeiende belangstelling voor het oorlogsverleden vanaf de tweede helft van de jaren
vijftig. Het Eichmann-proces betekende een intensivering van deze interesse en deed
het debat over collaboratie en passiviteit oplaaien. De klemtoon lag al spoedig vooral
op het joodse leiderschap, hoewel kritische intellectuelen de houding van de
Nederlandse samenleving aan de orde stelden. Toen Herzbergs Kroniek verscheen
- in 1950 - was er sprake was van een zekere vermoeidheid en verzadiging wat ‘de
oorlog’ betreft, terwijl Ondergang werd gepubliceerd in een periode van heftig
publiek debat over collaboratie en passiviteit. De reacties op respectievelijk Kroniek
en Ondergang vertonen dan ook grote verschillen.

‘Beklemmende objectiviteit’
Herzberg was voor menigeen, ook in niet-joodse kring, geen onbekende meer. Met
zijn filosofische bespiegelingen in De Groene Amsterdammer, die in 1946 gebundeld
werden onder de titel Amor Fati, had hij zich bewust en met succes tot een algemeen,
niet-joods publiek gericht.29 Daarnaast bleven zijn dagboekaantekeningen uit
Bergen-Belsen (Twee-stromenland) niet onopgemerkt. Ter gelegenheid van het eerste
lustrum van de capitulatie van Duitsland vulden deze alle kolommen van De Groene.30
Uit de recensies van Tweestromenland spreken gemengde gevoelens. De meeste
recensenten vonden Tweestromenland van uitzonderlijke
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kwaliteit vanwege de soberheid van het verhaal en de aandacht voor het geestelijke
aspect. In het Volksweekblad prees de recensent ‘de koelbloedigheid en de
zakelijkheid’ van Herzbergs beschrijving ‘van die vechtende, klagende, stelende
gemeenschap van concentratiekampbewoners’.31 Aan dit aspect van Herzbergs
dagboeknotities werd opvallend veel aandacht besteed, alsof het een opluchting was
- of erger - te vernemen dat joden in de kampen niet alleen grootmoedig gedrag
hadden vertoond. De recensent van het weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging
St. Bonaventura schreef zelfs: ‘Dit boek toont ons, hoe de Joden daar door hun
egoïstische angst voor de dood hun kampleven tot een hel maakten.’ De Groene
beschuldigde hierop de auteur van antisemitisme, waarna St. Bonaventura nog eens
terugkwam op Herzbergs boek. De tweede auteur wees de katholieke leraren op het
gevaar van het antisemitisme, of in elk geval ‘het gevoel dat we met de Joden niets
te maken hebben’.32
Daarnaast was er kennelijk meer dan vijf jaar na het einde van de oorlog sprake
van een evidente vermoeidheid wat kampliteratuur betreft. Vrijwel alle besprekingen
maken een opmerking in deze richting om vervolgens voor Herzbergs
dagboekaantekeningen een uitzondering te bepleiten. Vooral in de confessionele pers
roeiden recensenten tegen de stroom in en riepen ze op tot bezinning en zelfonderzoek.
Zo schreef het weekblad van de Hervormde Kerk: ‘Wij weigeren te gemakkelijk
kennis te nemen van het verleden, waar wij deel aan hebben. [...] Is dat een verhuld
gevoel van schuld, omdat wij nadien zo weinig geleerd en toen zo weinig gedaan
hebben?’33 Ook Kerk en Wereld liet een soortgelijk geluid horen: ‘De tijd voor dit
soort lectuur lijkt wel voorbij; wij weten het nu wel! Ik zeg: wij hebben het nooit
goed genoeg geweten, anders waren wij nu alweer niet bezig het te vergeten. Wij
hebben er veel te weinig van geleerd.’
Herzbergs bijdrage aan Onderdrukking en Verzet, die de derde publicatie van zijn
hand was over de jodenvervolging, werd in de media en in de enige recensie van
Kroniek in de vakpers vooral vanwege haar literaire karakter vrijwel algemeen als
een hoogtepunt in het verzamelwerk gekwalificeerd.34
In de niet bijzonder talrijke besprekingen keren drie elementen regelmatig terug:
de onbegrijpelijkheid en derhalve onverwerkbaarheid van de moord op de joden,
waardering voor de ‘objectiviteit’ van Herzberg tegenover dit overweldigende
onderwerp en gevoelens van schaamte. Zo merkte Het Vrije Volk op: ‘Over veel van
wat er in ons land van 1940 tot 1945 is gebeurd zullen wij nog lang onze kinderen
kunnen vertellen.
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Over de Jodenvervolging niet. Die blijft als een niet te verwerken stuk waanzin in
onze historie liggen.’ Juist daarom had de recensent zoveel waardering voor Herzberg
omdat deze desalniettemin ‘met bijna bovenmenselijke objectiviteit [...] op het wezen
van deze waanzin [inging]’.35 In een terugblik op de gehele serie in 1954 vestigde
dezelfde krant opnieuw de aandacht op de ‘beklemmende objectiviteit’ van Herzbergs
bijdrage, die volgens de recensent tot gevolg had dat ‘deze grootste schande van de
moderne geschiedenis ons tot in lengte van jaren met schaamte, verdriet en ontzetting
zal vervullen’.36
Achteraf is het moeilijk te doorgronden dat vrijwel alle recensenten - een
uitzondering is het artikel in het Nederlands Juristenblad37 - Herzbergs Kroniek
klaarblijkelijk niet emotioneel vonden. Zij waren waarschijnlijk onder de indruk van
Herzbergs prestatie gezien diens eigen ervaringen, die door zijn overige geschriften
in brede kring bekend waren. Daaruit kan ook worden afgeleid dat de behoefte aan
een dergelijke benadering van dit beladen hoofdstuk uit de oorlogsgeschiedenis in
die jaren groot was. Ook is het dwangmatig zoeken naar objectiviteit een opvallend
element in de reacties op Herzbergs Kroniek. In de eerste plaats werd de toenmalige
geschiedopvatting nog gedomineerd door het positivisme, waarin het
objectiviteitsideaal een centrale plaats inneemt. Maar wellicht doelden de schrijvers
met hun nadruk op de ‘objectiviteit’ vooral op de wijze waarop Herzberg het
Nederlandse volk collectief onschuldig had verklaard aan de jodenvervolging.
In verschillende recensies werd dan ook de medeverantwoordelijkheid van de
Nederlandse samenleving geheel en al buiten beschouwing gelaten. Zo sprak het
Algemeen Handelsblad alleen over de vervolgden - ‘Ach, zij waren geen helden, die
vervolgden [...] zij waren heel gewone mensen, die vochten voor het naakte leven
in de natuurlijke drang tot zelfbehoud en die in deze strijd soms het
saamhorigheidsgevoel verloren’ - en over de daders.38 En de Heerenveense Koerier
besprak het hoge aantal slachtoffers uit Nederland en wees daarbij op de onwil onder
joden om onder te duiken (‘veel Joden, die wel hadden kunnen onderduiken, hebben
het niet gewild: uit angst, uit solidariteit, uit traagheid’). De recensent repte met geen
woord over de opstelling van de niet-joodse bevolking.39
Dit neemt niet weg dat verschillende critici zich wel degelijk bevangen toonden
door schaamte. De Tijd kwalificeerde naar aanleiding van Kroniek de jodenvervolging
als ‘tragisch onherstelbaar, beschamend en vernederend voor Nederland en de
mensheid’. Vervuld van schuldbesef
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constateerde de recensent dat het joodse volk helemaal alleen zijn lijdensweg heeft
moeten gaan. Herzbergs verhaal, concludeerde De Tijd, verdiende ‘de aandacht van
alle Nederlanders, die het hart op de goede plaats hebben’.40 En Evert Werkman
toonde zich in Het Parool geplaagd door gevoelens van schuld.
‘Aan ons allen knaagt de schuld, niet méér te hebben gedaan. Er was moed,
zelfverloochening, een bezielende naastenliefde en vooral een rotsvast
vertrouwen nodig om de vervolgden te helpen. Te weinigen hebben van
die moed, die liefde en dat vertrouwen blijk gegeven. Des te groter zij
onze bewondering voor de tòch nog duizenden landgenoten, die met gevaar
voor eigen leven de vogelvrij verklaarden hielpen.’41
Werkman, die later ook zou schrijven over het werk van Presser en De Jong, wist
uit eigen ervaring dat hulpverlening aan de joden geen sinecure was. Een aantal
vooraanstaande en vaste recensenten van het werk van de drie Nederlandse historici
waren oud-verzetslieden. Het is opvallend dat juist mensen met een achtergrond als
Werkman geplaagd werden door het gevoel tekort te zijn geschoten.42
Het onderscheid dat Herzberg met enige nadruk had aangebracht tussen
maatschappelijk en politiek antisemitisme,43 bleef in veel recensies onbesproken. De
Nieuwe Apeldoornse Courant vestigde echter wel de aandacht op dit gevoelige punt,
dat menigeen na de moord op de joden in verlegenheid moet hebben gebracht. De
recensent wees met name op de opmerking van Herzberg dat de afwijzing van de
jodenvervolging door de overgrote meerderheid van de Nederlanders niet was
gebaseerd op een afwijzing van het antisemitisme. Hij wierp in dit verband de
ongemakkelijke vraag op of het Nederlandse volk ‘zo voor de joden zou zijn
opgekomen als Duitsland een politiek van gematigd antisemitisme zou hebben gevoerd
met bepaalde economische maatregelen tegen de Joden, zonder meer’. Bovendien
vermeldde hij het toegenomen antisemitisme in de jaren na de oorlog, hoewel hij op
dit punt optimistisch was gestemd. Hij sprak de verwachting uit dat ‘het weldenken
van het overgrote deel van ons volk [...] ons ook over de korzeligheden van de
moeilijke na-oorlogse tijd heen zal helpen naar een beter, waarachtig begrip voor de
positie van de Joden, die het leed overleefd hebben’.44 Ook in De Groene
Amsterdammer besteedde de recensent aandacht aan Herzbergs opmerkingen over
de toename van antisemitisme na de oor-
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log en kwalificeerde dit verschijnsel als ‘medeplichtigheid’. Voorts greep hij
Herzbergs interpretatie van de jodenvervolging aan voor een uiteenzetting over het
jodendom als ‘gewetensdrager’ in de vooroorlogse Nederlandse samenleving. Met
de liquidatie van de joden stond Nederland - en Europa als geheel - in zijn ogen voor
de dringende vraag wie deze rol van het joodse volk zou overnemen.45
In het tijdschrift dat door het CDJC werd uitgegeven, stelde Poliakov vast dat
Kroniek de eerste studie was over de vernietiging van een joodse gemeenschap in
Europa en prees hij de auteur voor zijn subtiele psychologische interpretatie. Dit
laatste gold naar Poliakovs mening vooral voor het hoofdstuk waarin hij de oorzaken
van de nationaal-socialistische jodenvervolging trachtte te doorgronden.46
Een dissonant in de reacties op Kroniek is de recensie in het NIW van redacteur
M.H. Gans, die in twee artikelen uiting gaf aan zijn diepe teleurstelling en ergernis.
Hij vergeleek Herzberg met Flavius Josephus, de joodse geschiedschrijver die in
joodse kringen als een afvallige te boek staat omdat hij zich in zijn geschiedschrijving
van de val van Jeruzalem in 70 zou hebben gedistantieerd van het joodse volk. Gans
wist waarschijnlijk hoezeer hij de auteur van Kroniek hiermee zou treffen. In 1940
had Herzberg in De Joodse Wachter zelf Flavius Josephus gekarakteriseerd als
‘kleurloze, karakterloze, hoogst begaafde en bekwame, maar tenslotte laffe zoeker
naar eigen dekking [...]’.47 Gans concludeerde weliswaar dat de vergelijking
welbeschouwd niet helemaal standhield, maar intussen was het verband met de
verguisde geschiedschrijver wel gelegd. Opvallend genoeg verweet Gans Herzberg
juist een te grote mate van objectiviteit aan de dag te hebben gelegd.
Voorts besprak hij uitvoerig Herzbergs behandeling van het beleid van de Joodse
Raad. Terwijl de overige recensenten zich in deze kwestie onthielden van commentaar,
liet Gans uitkomen dat hij zich buitengewoon had gestoord aan het terughoudende
commentaar van Herzberg op de naoorlogse verdediging van Cohen. Deze had gesteld
dat hij gerechtigd was aan te wijzen wie zo lang mogelijk buiten schot dienden te
blijven, daarbij in de eerste plaats denkend aan de leden van de Joodse Raad. In de
passage die Herzberg hieraan had gewijd, had hij opgemerkt dat ‘geen enkele
gemeenschap dit aanvaardt’. Deze nuchtere constatering was voor Gans absoluut
onvoldoende. ‘Ik kan niet geloven dat het zo koel, zo simpel in den schrijver van
Amor Fati leeft. Het terecht of ten onrechte wordt niet eens uitgesproken.’ De essays
over Bergen-Belsen had hij kennelijk wel als emotioneel ervaren. Waarna een passage
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volgde die Herzberg diep moet hebben geraakt: ‘Dit is in wezen een in de steek laten
van onze doden. [...] Hij schrijft net voldoende om er niet van verdacht te worden
het terwille van zijn cliënten te doen. Hij schrijft net te weinig om niet te geloven
dat hij zich teveel op zijn niet-Joodse opdrachtgevers heeft ingesteld.’48 De
beschuldiging aan het adres van de voorzitters van de Joodse Raad dat zij zichzelf
en hun naasten hadden begunstigd ten koste van de grote groep joden zonder
connecties, werd hiermee ook op Herzberg van toepassing verklaard.
Ten slotte spraken uit de NIW-bespreking diepe teleurstelling en bitterheid over
de reacties in de niet-joodse wereld op de ramp die de joden in Nederland had
getroffen. Naar de mening van Gans was er vijf jaar na de oorlog al geen sprake meer
van echte belangstelling of van een serieuze poging tot vereenzelviging met de
ervaringen van joden. Op grond hiervan nam hij het Herzberg kwalijk zich vooral
tot niet-joden te hebben gewend in plaats van zich te concentreren op de joodse
groep.49
Enkele maanden later, in maart 1951, vervolgde Gans zijn bespreking in de vorm
van een reactie op een ingezonden brief, waarin Herzberg in bescherming was
genomen. De climax van dit tweede artikel wordt bereikt met een voortgezette aanval
op Herzbergs behandeling van het optreden van de Joodse Raad. Gans wond zich
buitengewoon op over de zin ‘Arme, arme Sientje! Wat heb je de Joodse Raad gehaat
en hoe goed kunnen we je begrijpen.’, die hij ‘walgelijk, walgelijk en nog eens
walgelijk’ noemde. Herzberg en de ingezonden brievenschrijfster behoorden volgens
hem zelf tot de kringen van de Joodse Raad en de ‘Gesperrden’. Kroniek, stelde hij,
was exclusief vanuit het gezichtspunt van die kringen geschreven en was daarom
‘bewust of onbewust tot een verdediging van het eigen kringetje [geworden] [...] en
tot een nog sterkere distanciëring [...] van alle anderen, die zich toch niet meer
verdedigen kunnen [...]’.50

‘Niet de stijl van de kille geleerde’
Ondergang werd gelanceerd op het moment dat Nederland zich opmaakte voor de
twintigjarige viering van bevrijdingsdag. De presentatie was door De Jong als directeur
van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, die de rol van Pressers impresario
op zich nam, op professionele en zorgvuldige wijze voorbereid. Drie weken voor de
datum van
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Presentatie van Ondergang, op 22 april 1965 in de Hollandse Schouwburg te Amsterdam. Van links
naar rechts: minister M. Vrolijk, J. Presser en burgemeester G. van Hall (foto Ben van Meerendonk).

verschijning verstrekte het instituut op een persconferentie onder embargo exemplaren
van Ondergang aan de pers, om deze in de gelegenheid te stellen alvast kennis te
nemen van de inhoud. Hetzelfde recept zou in de daaropvolgende decennia worden
toegepast bij de presentatie van de achtereenvolgende delen van Het Koninkrijk der
Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het eerste exemplaar werd op 22 april 1965 in de Hollandse Schouwburg door de
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Vrolijk, aangeboden
aan de burgemeester van Amsterdam, G. van Hall: De minister hield een toespraak,
die door De Jong in concept was geschreven. Een vergelijking van de concepttekst
met de definitieve versie brengt interessante verschillen aan het licht, juist in de
passages die betrekking hebben op de medeverantwoordelijkheid van de Nederlandse
samenleving voor de jodenvervolging. De Jong was op dit punt stellig in zijn
formuleringen, maar deze waren in de door de minister uitgesproken tekst stelselmatig
afgezwakt. Het meest sprekende voorbeeld is
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de weglating door Vrolijk van twee zinnen waarin De Jong zonder meer van
‘medeschuld’ van het Nederlandse volk sprak. Nadat hij de vraag had opgeworpen
of de Nederlandse bevolking de vervolgen ‘alle bescherming [had] gegeven die in
ons vermogen lag?’, schreef De Jong in zijn concept: ‘Het is mij niet bekend dat
iemand tijdens of na de oorlog die vraag bevestigend heeft durven beantwoorden.
Hier ligt onze medeverantwoordelijkheid als volk en, zo men wil: onze, door te grote,
zij het verklaarbare passiviteit bepaalde medeschuld.’ Deze beide zinnen ontbraken
in de definitieve tekst van de toespraak. Daarnaast had de minister wijselijk besloten
een merkwaardige toevoeging van De Jong te schrappen. Deze had gesteld dat
niemand zich ‘vrijgepleit [...] kon achten met het argument: maar ik wist niet van
Auschwitz of Sobibor, ik wist niet van gaskamers’. Tussen haakjes had hij hieraan
toegevoegd dat dit gold voor joden en niet-joden. De evenredigheid die De Jong op
dit punt wenste toe te passen, zal de minister zijn ontgaan.51
Binnen vier dagen was de volledige oplage van elfduizend exemplaren uitverkocht.
Kranten meldden dat boekhandels in Amsterdam werden bestormd52 en dat vooral
jongeren het boek aanschaften.53 Bij de Staatsdrukkerij heerste chaos als gevolg van
de vele bestellingen van boekhandelaren. Onmiddellijk werd besloten een tweede
druk van tienduizend exemplaren te vervaardigen, die eveneens de winkels uitvloog.
Een medewerker van de uitgeverij gaf een welhaast utopische weergave van de
werkelijkheid en beklemtoonde het bijzondere karakter van Ondergang: ‘[...] men
reageert zo waardig op dit boek, dat met een hoofdletter geschreven moet worden.
De boekhandel verkoopt dit boek kennelijk liever dan een gewone bestseller, waar
het meer om de verdienste gaat.’54
In de dag- en weekbladpers verschenen onmiddellijk paginalange artikelen, dikwijls
bestaand uit uittreksels en citaten. Menig dagblad wijdde enkele dagen later een
hoofdartikel aan Het Boek. Vooral de provinciale kranten publiceerden enige dagen
achtereen uittreksels.
Terwijl Herzberg vrijwel algemeen was geprezen om zijn ‘objectiviteit’, vestigden
bijna alle besprekingen van Ondergang juist met waardering de aandacht op Pressers
grote betrokkenheid bij zijn onderwerp. De recensent van de Nieuwe Rotterdamse
Courant noemde de stijl van Presser ‘niet de stijl van de kille geleerde, maar van een
geëngageerde, wiens wetenschappelijke bekwaamheid hem voor een verschrikkelijke
en rechtvaardige uitbarsting heeft behoed’.55 Anderen gingen een stapje verder en
wezen erop dat Presser was afgeweken van de gangbare academische
geschiedschrijving. Zo werd in het redactioneel commentaar in
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het Algemeen Handelsblad opgemerkt dat de emotionaliteit die Ondergang kenmerkte
‘misschien niet past bij de academische historicus, maar wel bij de geschiedschrijver
die met deze moord te maken heeft’.56 In De Groene Amsterdammer klaagde redacteur
Han Lammers (1931) de nalatigheid van de Nederlandse bevolking en overheid aan.
Na een lange opsomming van tal van Nederlandse instellingen die hadden verzuimd
de joden te hulp te schieten, wierp hij twee retorische vragen op: ‘Is het te laken, dat
de auteur hier en daar zijn greep op zichzelf verliest, en zijn ironie de vrije teugel
laat? Mag men hem verwijten dat hij soms meer polemist dan geschiedschrijver is?’57
Veruit de meeste critici vestigden de aandacht op de bijzondere wijze waarop
Presser in Ondergang zijn engagement had vormgegeven, maar zagen hierin geen
reden het boek te bekritiseren. Ook de redactie van het vooraanstaand vaktijdschrift
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN) schrok ervoor terug Pressers
studie, die zij had aangekondigd als een ‘ontroerend boek’,58 te scherp te bekritiseren.
Zij weigerde de bespreking van Von der Dunk te plaatsen, volgens de auteur omdat
‘de gewenste eerbied ontbrak’. Hij vond dit een ‘niet onvermakelijke’ bevestiging
van hetgeen hij in zijn stuk had beweerd, namelijk dat Nederland de publicatie van
Ondergang behandelde als was het de onthulling van een standbeeld.59 Von der Dunk
voelde er niet voor zijn recensie te herschrijven, waarna de redactie voormalig
RIOD-medewerker A.E. Cohen benaderde als recensent. In 1951 had Cohen tijdens
het Zevende Congres van Nederlandse historici een lezing gehouden over de
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. Hierin had hij onder meer het
probleem van de emotionele betrokkenheid van de contemporain historicus aan de
orde gesteld.60 Wegens tijdgebrek en de overdaad aan kritische kanttekeningen die
hij wilde plaatsen heeft hij zijn recensie van Ondergang echter niet voltooid.61
Gezien de aard en omvang van de gebeurtenissen die Presser als rechtstreeks
betrokkene in zijn studie had vastgelegd, vonden de meeste recensenten de emotionele
benadering adequaat en gerechtvaardigd. Daarnaast werden de algemeen gangbare
criteria ter beoordeling van geschiedschrijving buiten werking gesteld. Welbeschouwd
werd in de kritiek op Ondergang de noodtoestand afgekondigd.
Von der Dunk achtte het daarentegen bezwaarlijk dat in Ondergang documentatie,
aanklacht en beschrijving niet duidelijk waren onderscheiden. Voorts uitte hij kritiek
op het ontbreken van enige compositie en de afwezigheid van achtergrond.62 De
BGN-redactie zag ervan af deze
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kritische kanttekeningen aan de openbaarheid prijs te geven.
Het Tijdschrift voor Geschiedenis publiceerde een lange recensie van de hand van
historicus I. Schöffer, die tijdens de oorlog als student betrokken was geweest bij de
hulp aan onderduikers en het koeriers- en inlichtingenwerk.63 Deze was vol lof over
de literaire kwaliteiten van Ondergang, dat naar zijn oordeel evenwichtig was
ingedeeld en een schat aan feitenmateriaal bevatte. Maar ook hij vond het jammer
dat Presser ‘te krampachtig’ had geprobeerd zijn geschiedschrijving zo min mogelijk
te belasten met wetenschappelijke aspecten en meende dat Presser ‘in de opzet en
thematiek van zijn werk te beperkt’ was gebleven. Met dit laatste punt doelde Schöffer
op Pressers doelstelling klacht en aanklacht van de vermoorden te doen weerklinken.
Is het niet minstens zo belangrijk, vroeg Schöffer, te begrijpen en te verklaren?
Presser had zich echter eenzijdig met het weerloze slachtoffer geïdentificeerd, waarbij
hij naar Schöffers oordeel te snel en te gemakkelijk oordeelde over velen die
verantwoordelijkheid droegen. Op grond van genoemde punten concludeerde Schöffer
dat Presser er niet in was geslaagd een volgende fase in de geschiedschrijving over
de jodenvervolging te bereiken.64
Ten slotte maakte Jaap Meijer in Kleio, het blad van de vereniging van
geschiedenisleraren, bezwaar tegen de emotionele en in zijn ogen sensatiebeluste
wijze waarop een en ander in Ondergang werd gepresenteerd. Meijer was degene
met wie de besprekingen over de opdracht in 1948-1949 op niets waren uitgelopen.65
Ondergang was volgens hem een specimen van verouderde joodse geschiedschrijving
in de diaspora, die appelleert aan het medelijden van niet-joden. Maar hij vreesde
dat zelfs dat doel in zijn tegendeel kon verkeren: achterdochtig wierp hij de vraag
op: ‘Hoevele kopers [...] zullen niet intens genieten van deze ONDERGANG, zoals zij
vroeger genoten van de nationaal-socialistische geestes-producten.’66
Evenals Schöffer vond Meijer dat Presser historiografisch gezien geen vooruitgang
had geboekt, maar zijn formulering was aanzienlijk polemischer: ‘Presser's
beschouwingen komen niet uit boven een journalistiek relaas van afschuwelijke
feiten, die al bijna 25 jaar gemeengoed waren van Joden en niet-Joden en die we nu
zo graag eens zagen toegelicht - desnoods zonder plaatjes.’67
Meijer formuleert op zichzelf relevante kritiek, maar de heftige toonzetting leidde
de aandacht af van de inhoud. Dit blijkt uit de kritiek die de Kleio-redactie ontving
op plaatsing van Meijers artikel. In een later nummer publiceerde zij een ingezonden
brief van twee naaste mede-
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werkers van Presser aan het Historisch Seminarium, M.C. Brands en J. Haak, die
beiden kort geleden bij hem waren gepromoveerd, en een artikel van Lammers uit
De Groene Amsterdammer, waarvan hij op dat moment redacteur was. Deze twee
reacties gingen niet in op de inhoud van Meijers kritiek, maar vooral op de toonzetting.
Brands en Haak vonden het beleid in dezen van de redactie ‘onbegrijpelijk’, in de
eerste plaats vanwege ‘de grievende, kwetsende toon’. Deze was volgens hen temeer
onaanvaardbaar met betrekking tot de jodenvervolging, ‘een recent gebeuren van
gruwelijke aard, waarop door auteur, recensent en lezer veel sterker gevoelsmatig
gereageerd wordt dan op een “gewoon” historisch onderwerp. Het is een deel van
hun leven, voor velen nog een dagelijks lijden.’68
Lammers vond de door Kleio gepubliceerde ‘libel’ getuigen ‘van kwade wil, ja
kwade trouw’. Nadat hij eerder had gepleit voor een goedkope uitgave van Ondergang,
zodat zoveel mogelijk jongeren kennis van de inhoud konden nemen, voelde hij zich
geroepen geschiedenisleraren, te waarschuwen. ‘Het zou o.i. rampzalig zijn,’ schreef
hij, ‘wanneer de benaderingswijze van de heer Meijer gemeengoed op de middelbare
scholen werd.’69
De emotionele betrokkenheid van Presser werd eveneens inzet van een discussie
in de kolommen van de Nieuwe Rotterdamse Courant over de opdracht aan Presser.
Was het gezien Pressers eigen ervaringen in de oorlogsjaren niet ongepast geweest
hem te vragen de lotgevallen van de joden tijdens de Duitse bezetting te boekstaven?
Joh. S. Wijne (1930), leraar geschiedenis en medewerker van de krant, die overigens
niet twijfelde aan Pressers deskundigheid, vroeg zich in een ingezonden brief af
waarom ‘men dit prof. Presser heeft aangedaan. Waarom moest hij het geschiedverhaal
schrijven van een gebeuren waar hij zelf zo emotioneel en persoonlijk bij was
betrokken?’ Naar zijn oordeel had een niet-joods historicus gekozen moeten worden
‘voor wie dit gebeuren werkelijk geschiedenis is’, ‘[... die] niet geëngageerd is’. Met
Presser als auteur was het, meende hij, bovendien mogelijk geworden zich van
Ondergang te distantiëren door het te beschouwen als een joods geschiedeniswerk.70
Uit reacties van andere lezers bleek dat zij zich niet konden voorstellen dat iemand
na lezing van Ondergang kon denken er niets mee te maken te hebben. Het argument
dat een niet-joodse geschiedschrijver serieuzer genomen zou worden, werd krachtig
van de hand gewezen. Drie respondenten daagden Wijne uit nader toe te lichten hoe
hij zich die niet-geëngageerde, jeugdige, niet-joodse geschiedschrijver voorstelde.
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‘Hoe ter wereld kan iemand, die in het bezit is van normaal menselijke
gevoelens, zich niet geëngageerd voelen bij een dergelijke massamoord
op medemensen. Zelfs over 2000 jaar zullen ook “arische” historici zich
geëngageerd voelen, tenzij het lieden zijn van hetzelfde kaliber als
diegenen, die in de oorlog volkomen ongeïnteresseerd doortennisten,
terwijl de Joden in het sportpark werden bijeengedreven.’71
De vraag of men dit Presser wel had mogen aandoen, werd ook door anderen gesteld.
R.A. Levisson (1913), destijds voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente in Den
Haag, vroeg zich in Het Vaderland af of uitgerekend Presser deze geschiedenis had
moeten schrijven. Zijn antwoord luidde: ‘In honderd gevallen niet, maar in dit geval
nu juist wel.’ De combinatie van direct betrokkene, wetenschappelijk besef en
menselijke integriteit stond wat Levisson betreft garant voor een verantwoord resultaat
en hij uitte zijn dankbaarheid jegens Presser voor de tour-de-force die het schrijven
van Ondergang voor hem moest zijn geweest.72
De NIW-redactie publiceerde in de mei-bijlage voor jongeren een beknopte
weergave van een gesprek waaraan vijf joodse jongeren, allen studenten die de oorlog
als kind hadden beleefd, deelnamen onder leiding van de historicus I. Lipschits: Lode
Brakel, Jehoeda van Dijk, Betty Rijxman, Bram de Swaan en Philip van Tijn.73 Zij
discussieerden eveneens over de keuze van Presser als auteur en de consequenties
daarvan voor de inhoud. Brakel verklaarde ‘blij’ te zijn dat het boek door een jood
was geschreven. Hij was van mening dat het ‘voor joden, die het onderwerp, het
object zijn geweest van een dergelijke vervolging, [het] te veel zou zijn geëist om
zich nu ook [nog] eens het object te kunnen laten voelen van een zogenaamd
objectieve geschiedbeschouwing door een niet geëngageerde buitenstaander’. Van
Tijn vond dit echter ‘een bijzonder gewaagde redenering’, vooral omdat Brakel haar
zo absoluut had geformuleerd. Overigens was deze laatste niet zonder meer tevreden
over het boek. Hij vond dat Presser zijn eigen ervaringen te zwaar had beklemtoond
en hij had evenmin bewondering voor diens taalgebruik. De meerderheid beoordeelde
de emotionele betrokkenheid van Presser bij hetgeen hij beschrijft echter zonder
meer positief. Rijxman vond dat het boek daardoor menselijk was geworden en De
Swaan juichte het toe dat Presser had gebroken met beperkingen die de
geschiedschrijver zich in het algemeen oplegt. Hij vond de ‘vrijheden, die Presser
zich geper-
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mitteerd heeft, heel belangrijke en grote versterkingen van het arsenaal dat de
historicus en de schrijver in het algemeen ten dienste staat. En ik vind, juist door de
exactitude en het vakmanschap waarmee hij ze gebruikt heeft, dat ze niet hebben
afgedaan aan de objectieve kern van zijn relaas.’74

‘En wat deden wij nederlanders?’
Het ligt voor de hand de afwezigheid van kritiek in de dag- en weekbladpers op de
emotionele stijlvoering in verband te zien met de schulden schaamtegevoelens die
lezing van Ondergang bij menigeen had opgeroepen. Bij de overhandiging van het
eerste exemplaar van de goedkope editie verklaarde Presser een ‘ongelooflijke stroom’
reacties te hebben ontvangen van mensen die hem schriftelijk of mondeling lieten
weten door het boek geconfronteerd te zijn met schuld, nalatigheid, daadloosheid.75
Terwijl dit element in de reacties op Kroniek veelal ontbrak, spreken de talrijke
artikelen naar aanleiding van Ondergang vrijwel zonder uitzondering van een
collectief falen van de Nederlandse overheidsinstellingen en bevolking. Dit werd
veelal in niet mis te verstane bewoordingen aan de orde gesteld. Zo besloot Cees
Troost, tijdens de oorlog de eerste hoofdredacteur van het illegale Vrij Nederland,
die vanaf 1941 tot het eind van de oorlog in een tuchthuis was geïnterneerd, zijn
paginalange bespreking in Trouw, die grotendeels uit citaten bestond, met de
vaststelling dat de joden en de niet-joden ‘verblind’, ‘doof’, ‘bang’ en ‘laf’ zijn
geweest. Hij beschuldigde het Nederlandse volk ervan het niet verder te hebben
gebracht dan medelijden.76 Ook het redactioneel commentaar van dezelfde krant
wond er enkele dagen later geen doekjes om. Na te hebben geconstateerd dat
nazi-Duitsland bereid was gebleken miljoenen joden, waaronder honderdduizend uit
Nederland, naar de slachtbank te voeren, stelde het commentaar:
‘En wat deden wij Nederlanders? Misschien hadden wij medelijden, maar
wij verhinderden het niet. Wij tekenden verklaringen, dat wij geen Joden
waren, wij begrepen dat de secretarissen-generaal in funktie bleven en
bevelen uitvoerden of lieten uitvoeren, die tegen wet en recht, natuurlijk
om erger te voorkomen, ingingen en wij laakten hen die illegaal verzet
pleegden. En een deel van
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de Nederlandse politie heeft bij het ophalen van Joden hand- en
spandiensten verricht. Lages, de man die nu nog in een Nederlandse
gevangenis zit heeft, het moet gezegd, Nederlanders lof toegezwaaid voor
de wijze waarop zij de bezetter in zijn goddeloze werk steunden en
hielpen.’77
In het Algemeen Dagblad schreef Louis Sinner, evenals Werkman een journalist die
zich veelvuldig met het oorlogsverleden bezighield, een buitengewoon emotioneel
stuk, waarin hij ook het eigen falen aan de orde stelde:
‘[...] al lezende kruipt telkens opnieuw de kreet omhoog: Waarom hebben
we niet terug geslagen? Waarom hebben we niet met z'n allen deze
hygiënische duivels in het gezicht gespuwd? Waarom hebben we niet het
eervolle gevecht gekozen, met de blote vuist, met loden pijpen, met
zelfgemaakte bommen, met alle wapens die een ontwapend volk te dienste
staan, om onze joodse landgenoten te verdedigen en om desnoods samen
met hen - maar niet slaafs - de dood te vinden?
Het is met ogen vol tranen, dat ik deze laatste regels schrijf.
Ik was zelf zestien jaar, toen het drama zich voltrok. Ik heb het ook niet
gedaan. Ook ik behoor tot de generatie van ons volk, die huiveringwekkend
heeft gefaald.’78
Lammers concludeerde in zijn bespreking in De Groene Amsterdammer dat ‘het
voortbouwen op de mythe dat Nederland “het zo goed heeft gedaan”, [...] in wezen
niet anders [is] dan het meedoen aan geschiedvervalsing’. Overigens staat in zijn
bijdrage de vraag centraal hoe het mogelijk was dat de Duitsers hun plannen konden
volvoeren, en hij sprak in dit verband van ‘medeschuld’. Hierna gaf hij in navolging
van Presser een opsomming van de overheidsdiensten, inclusief de Nederlandse
Spoorwegen, tot en met de regering in Londen en betichtte deze naar analogie van
de uitspraak van de Joodse Ereraad over Asscher en Cohen van laakbaar handelen.79
Een afwijkend geluid klonk in de kolommen van de Volkskrant, die Herzberg had
uitgenodigd het boek van Presser te recenseren.80 Terwijl de meeste recensenten de
aandacht vestigden op de nalatigheid en het collectief falen van overheid en bevolking,
herhaalde Herzberg wat hij in Kroniek had geschreven, namelijk dat de
jodenvervolging geen Ne-
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derlandse aangelegenheid was. ‘De vervolging is van buiten gekomen, als een
catastrofe [...] waaraan het geen schuld heeft en voor welker oorzaken het geen
verantwoordelijkheid draagt.’ Hij prees de Nederlandse regering, die als enige de
jodenvervolging op haar grondgebied tot onderwerp heeft gemaakt van een speciale
studie: ‘Het kan niet hoog genoeg worden gewaardeerd.’81
Geen enkele bespreking ging voorbij aan Pressers beoordeling van het optreden van
de joodse leiders, maar veel recensenten beperkten zich tot een - dikwijls uitgebreide
- weergave van Pressers dramatische aanklacht en onthielden zich van commentaar.
Het is opvallend dat met name Herzberg niet nader inging op Pressers beoordeling
van de Joodse Raad, maar deze slechts ‘evenwichtig’ noemde en verklaarde haar ‘in
hoofdzaak’ te onderschrijven. Achter deze twee woorden schuilt een wereld van
verschil tussen beide historici ten aanzien van het beleid van de joodse leiders. Het
is raadselachtig waarom Herzberg het bij deze korte constatering liet. Wellicht wilde
hij een ander punt, dat hem sinds het einde van de oorlog zo ter harte ging, de volle
aandacht geven: de cultuurcrisis die naar zijn inzicht tijdens de Tweede Wereldoorlog
woedde. Tot zijn grote teleurstelling had Presser de vraag naar de oorzaak genegeerd.82
Dat Herzberg niet alleen maar teleurgesteld was blijkt uit een briefwisseling met
Schöffer naar aanleiding van diens recensie van Ondergang. Hierin schreef Herzberg
geïrriteerd dat Presser om die reden welbeschouwd geen historicus was maar ‘een
archivaris’. ‘Mij bevredigt het boek van Presser helemaal niet. Het maakt me veeleer
wrevelig. Is dat nu het resultaat van 15 jaar studie? Hebben we daarvoor een
hoogleraar in de geschiedenis nodig?’83
Sommigen achtten het noodzakelijk het verwijt aan het adres van de joodse leiders
nader te kwalificeren en maakten een duidelijk onderscheid tussen de collaboratie
van de Nederlandse bevolking en autoriteiten en het optreden van de Joodse Raad.
Zo wenste Lammers, die niet terugdeinsde voor een hard oordeel over de collaboratie
van het Nederlandse volk en instanties, gezien het isolement waarin de joden door
de vervolging hadden verkeerd slechts met veel aarzeling het oordeel ‘laakbaar’ uit
te spreken over het handelen van de joodse leiders. Bovendien, stelde hij, zouden
ook zonder de Joodse Raad regering en bevolking niet anders hebben gehandeld.84
En in De Gids stelde A. de Froe, Amsterdams hoogleraar in de antropobiologie
en menselijke erfelijkheidsleer, die in de oorlog zijn expertise
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had aangewend om Portugese joden op wetenschappelijke gronden tot niet-joden te
verklaren, dat door de relatief ruime aandacht in Ondergang voor de activiteiten van
de Joodse Raad ‘bij de schuldvraag het accent wel sterk [wordt] verschoven’.
Overigens meende hij dat joden en niet-joden zich moesten bezighouden met
onderzoek naar de schuld van de eigen groep.85
Expliciete bezwaren tegen Pressers oordeel over het joods leiderschap kwamen
van de vakgenoten Von der Dunk, Schöffer en Meijer. De eerste stelde dat de joodse
leiders niet de enigen waren die zich aan illusies hadden overgegeven en onderstreepte
dat er in wezen slechts twee manieren hadden bestaan zich aan vervolging te
onttrekken: de onderduik en de Joodse Raad. Er was geen sprake van, aldus Von der
Dunk, dat ‘de leiders’ ‘het volk’ in de steek hadden gelaten.86
Schöffer achtte het beeld dat uit Pressers beschrijving naar voren komt niet onjuist
maar ‘te eenzijdig en [...] te beperkt’.87 Zijns inziens had Presser er goed aan gedaan
zijn oordeel over de joodse leiders op te schorten tot de paragraaf ‘beoordeling’ en
zich in de daaraan voorafgaande bladzijden te beperken tot een ‘zakelijke behandeling
van de groei van de Joodse Raad in haar structurele, institutionele en sociologische
eigenaardigheden’. De beoordeling als zodanig van de voorzitters van de Joodse
Raad maakte op Schöffer, die na de oorlog bij de universitaire zuiveringscommissie
had aangedrongen op een onderzoek naar het optreden van Cohen tijdens de
oorlogsjaren,88 een overtuigende indruk. Tegen de slotpassage had hij echter twee
zwaarwegende bezwaren. Presser had voor de constatering ‘De historicus stelt vast,
dat op die lijst van 7000 namen twee intussen niet voorkwamen: die van Asscher en
Cohen’ alleen zelf moeten tekenen door te spreken van ‘deze historicus’. Bovendien
ging volgens de recensent de vergelijking tussen de kapitein van de Titanic en de
beide voorzitters van de Joodse Raad in mei 1943 mank. Deze vergelijking had hem,
zoals opgemaakt kan worden uit de gekozen bewoordingen - zij deed hem ‘steigeren’
- buitengewoon gestoord. Anders dan voor de kapitein stond voor Asscher en Cohen
de ondergang niet vast.89
Meijer verweet Presser wat de Joodse Raad betreft zijn oren te veel naar de massa
te hebben laten hangen. Hij wees erop dat nagenoeg alle joden de bescherming van
de Joodse Raad hadden aanvaard. ‘De Joodse Raad was het Nederlandse Jodendom.’
In het verlengde hiervan vond Meijer Pressers hoofdstuk over het verzet van joden
apologetisch en onvoldoende met feiten onderbouwd. Hij schrok er niet voor terug
de
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Nederlandse joden ‘een gedesintegreerde groep bangerikken’ te noemen ‘waarvan
zovelen zich na de catastrofe en na de stichting van de staat Israël zijn gaan
beschouwen als een symbiose van mythische slachtoffers en - bij de gratie van Mosje
Dajan - legendarische helden.’90
In de reacties is de door De Froe bepleite arbeidsdeling tussen joden en niet-joden
tot op grote hoogte gerealiseerd. De discussie over de reacties van joden op de
vervolging, met een zwaar accent op het optreden van de joodse leiders, woedde
vooral in joodse bladen en werd daarmee een overwegend intern-joodse
aangelegenheid.
In de eerste plaats achtten recensenten van joodse bladen het nodig de lezer in te
lichten over hun eigen situatie en lotgevallen tijdens de Duitse bezetting. Zo verklaarde
Sam de Jong, redacteur van De Joodse Wachter, het blad van de Nederlandse
Zionistenbond, nimmer te hebben behoord tot de medewerkers van de Joodse Raad,
en op grond daarvan tot onafhankelijk oordelen in staat te zijn. Hij stelde dat de
capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei in feite het doodvonnis had betekend
voor de joodse gemeenschap. Naar zijn inzicht was de enige adequate reactie van
joden hierop geweest als jood op de een of andere manier onzichtbaar te worden. De
verschillende stappen die de joodse leiders in de loop van de bezetting namen moesten
echter als het tegendeel daarvan worden beschouwd en werden derhalve door de
recensent krachtig veroordeeld als ‘hulpverlening aan de vijand’. Overigens voegde
de redactie aan deze bijdrage een naschrift toe, waarin zij een nadere bespreking in
het vooruitzicht stelde. De Jong had zich in zijn stuk voornamelijk beziggehouden
met de Joodse Raad en de redactie meende dat de vraag naar de positie en drijfveren
die de houding van de joodse massa's tegenover de vervolging hadden bepaald,
minstens zoveel aandacht verdiende.91
In september bestreed I. Cohen in hetzelfde blad dat alleen degenen die tijdens de
oorlog geen stempel hadden gehad, zich kritisch zouden mogen uitlaten over
Ondergang. Uit het vervolg bleek dat hij zelf ook tot de ‘gestempelden’ had behoord.
Overigens noemde hij het ‘pikant’ dat Presser, die toch regelmatig eigen ervaringen
meedeelt, in Ondergang niet vermeldt dat hij tijdens de bezetting zelf ook een stempel
van de door hem zo verguisde Joodse Raad had geaccepteerd. Dit bijvoeglijk
naamwoord koos hij omdat hij ervan was overtuigd dat Presser heel zorgvuldig en
gecontroleerd emoties in het werk had ingevlochten.92
Vanzelfsprekend was het vraagstuk van joodse passiviteit en collaboratie tevens
een centraal thema in de discussie tussen de vijf studenten
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in het NIW. Ook onder de jongeren, die tijdens de oorlog kind waren, bleken de
meningen sterk uiteen te lopen. Brakel neigde naar een mild oordeel gezien de druk
der omstandigheden, terwijl Van Tijn de leiders verweet een opstand van het
Amsterdamse proletariaat zelfs niet te hebben overwogen. De Swaan formuleerde
zijn beoordeling in persoonlijke termen. Hij onderstreepte dat zijn oordeel niet bedoeld
was als een vonnis, maar als zijn persoonlijke conclusie voor het heden en de
toekomst. ‘En dan denk ik: dat was fout. Als ik ooit de moed heb, en als het ooit
nodig mocht zijn, dan zal ik het niet zó doen. Maar ik hoop dat het nooit nodig zal
zijn. Ik hoop nog meer, dat ik dan de moed zal hebben.’ Verder beklemtoonde hij
dat de Joodse Raad bijna (‘gelukkig bijna’) kenmerkend was voor het Nederlandse
jodendom, dat ‘in hoge mate corrupt [werd], toen het geconfronteerd werd met een
bijna zekere ondergang’.
Met deze opmerkingen verbreedde De Swaan de discussie over joodse collaboratie
naar de reacties van joden op de vervolging in het algemeen. Hij was niet de enige
die dit vraagstuk in persoonlijke termen opvatte. Zo verklaarde Van Dijk na lezing
van Ondergang met twee vragen te worstelen: ‘Wat zouden wij zelf gedaan hebben
wanneer wij in deze positie hadden verkeerd?’ en ‘Hoe zou de omgeving om ons
heen gereageerd hebben, wanneer zij in dezelfde positie zou hebben verkeerd?’ In
dit verband vroeg hij zich af of er wezenlijk iets was veranderd in de toestand en
mentaliteit van het Nederlandse jodendom.
Overigens stelden de deelnemers aan de discussie unaniem vast dat de wijze van
reageren van de joden op de vervolging niet specifiek of exclusief joods was. Elke
andere gemeenschap waar ook ter wereld zou in vergelijkbare omstandigheden
hetzelfde hebben gedaan.
Het was onvermijdelijk dat in het debat over de reacties van joden ook vragen
werden gesteld over de houding van niet-joden. Rijxman bracht de verwevenheid
van beide vraagstukken onder woorden in de volgende serie vragen:
‘Waarom is dit gebeurd, wat is de oorzaak geweest, waarom heeft men
zich niet verzet, waarom heeft men het maar over zijn kant laten gaan,
waarom is het Nederlandse volk niet als een man opgestaan en heeft
gezegd: dit nemen we niet, dit is te gek. Waarom hebben de joden zich
aangemeld, w a a r o m , w a a r o m ?’
Ondergang noopte de deelnemers tot een nadere bepaling van hun hou-

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

257
ding tegenover de Nederlandse samenleving. Brakel verklaarde met name door de
epiloog te zijn geconfronteerd met ‘de vraag naar de schuld van het Nederlandse
volk’ en hij bracht dit in verband met het naar zijn mening heersend filosemitisme.
Hij ging in op de weigering van de Nederlandse overheid onderscheid te maken
tussen Nederlanders en joodse Nederlanders. Was dit na het joodse oorlogsleed nog
wel mogelijk? Voorts proefde hij in de houding van Nederland tegenover de joden
paternalisme, zelfrechtvaardiging en een voortdurend appelleren aan onverdiende
dankbaarheid. Als voorbeeld noemde hij het gebrandschilderde raam dat het Rode
Kruis in Westerbork had laten aanbrengen, terwijl deze organisatie tijdens de oorlog
tegenover de joden ernstig tekort was geschoten. En passant stelde Brakel de
aanwezigen voor de volgende dag gezamenlijk naar Westerbork te reizen en een
steen door het gewraakte raam te gooien.
De Swaan was op dit punt aanzienlijk gematigder gestemd en beoordeelde de
reacties van niet-joden voorzichtig positief. Hij tekende bezwaar aan tegen de
vaststelling van Brakel dat het filosemitisme op dat moment in Nederland zo sterk
zou zijn. Hij ontkende niet het bestaan ervan, maar vond het ‘unfair’ om alle ‘blijken
van ongerustheid, van niet weten wat je ermee aan moet, maar een, twee, drie af te
doen met filosemitisme en daaraan elke oprechtheid te ontzeggen. Ik geloof veel
meer dat je kunt zeggen: de mensen zitten er heel erg mee.’ Hij vond de ontvangst
van Ondergang ‘bijna indrukwekkend’. Sinds het Eichmannproces, verklaarde hij,
was er sprake van een groeiende belangstelling, onder joden en niet-joden, voor de
oorlogsgeschiedenis en de jodenvervolging in het bijzonder. Dit was volgens hem
‘een van de meest ingrijpende geestelijke ontwikkelingen die zich deze jaren
afspeelt’.93

Lessen voor de naoorlogse generaties
Welhaast onvermijdelijk ontstond de drang om lessen te trekken uit de vervolging
en vernietiging van de joden. In menige bespreking klonk de oproep tot bezinning
op de aard van de mens dikwijls vergezeld van een waarschuwing voor een mogelijke
herhaling. Beide aspecten werden treffend samengevat in de slotzin van Sinners
emotionele bespreking: ‘Wij zullen uit het boek van Presser moeten leren hoe wij
betere mensen kunnen worden.’94 En Johan Fabricius, die naar aanleiding van
Ondergang een serie artikelen schreef in De Telegraaf, formuleerde iets soort-
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gelijks in een aflevering over de vernietigingskampen: ‘Dat is het vreselijk
benauwende aan dit document. Wie en wat zijn wij? Wie en wat zijn wij vandaag
en wie en wat zijn wij morgen, onder gewijzigde omstandigheden?’95
Op grond van pedagogisch-didactische overwegingen meenden velen dat vooral
jongeren kennis moesten nemen van Ondergang. Lammers suggereerde in De Groene
Amsterdammer een subsidie van overheidswege om ‘het monument dat Presser's
boek is, tot een echt nationaal gedenkteken te maken’.
‘Het zou in alle huiskamers moeten liggen, bij wijze van spreken op iedere
schoorsteenmantel. De jongeren zouden het allen in hun boekenkast moeten
hebben. Daar komt nu niets van, omdat een bedrag van dertig gulden een
veel te hoge barrière is voor de grote massa van matig draagkrachtigen.’
Als extra argument voerde hij aan dat er wel gemeenschapsgeld was besteed aan wat
hij ‘de misselijke flauwiteiten’ noemde ‘waarmee men ons wil opwekken om er dit
jaar in mei eens een feest van te maken’.96 Blijkbaar ergerden de voorgenomen
feestelijkheden Lammers, en deze ergernis zal na lezing van Ondergang niet zijn
afgenomen. In het licht van de vervolging en vernietiging van meer dan
honderdduizend joden uit Nederland, waar Nederlandse autoriteiten en bevolking
volgens hem medeschuldig aan waren, vond Lammers dit feestvieren ongepast.
Zijn oproep kreeg bijval van onder meer de columnist van Trouw, die een ongewoon
gebaar als het door Lammers voorgestelde in dit geval buitengewoon gepast vond.
Hij legde een rechtstreeks verband met de bezettingsjaren, waarin het zozeer aan rust
en zekerheid gehechte Nederlandse volk de illusie van ‘gewoonheid’ had opgehouden
in een gebroken wereld.97 De pedagoge Lea Dasberg ergerde zich echter aan de wijze
waarop de oorlog als studieobject werd gepropageerd en meende dat dit neerkwam
op het onderwijzen van het kwaad. Zij had de laatste stelling van haar dissertatie aan
dit onderwerp gewijd:
‘Het uitweiden over de Tweede Wereldoorlog bij het geschiedenisonderwijs
is niet het aangewezen middel tot het wekken van historisch bewustzijn
bij de schoolgaande generatie en werkt bovendien op gevaarlijke wijze op
de sensatiezucht en gevoelens van valse romantiek bij de leerlingen.’98
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Dit alles had volgens haar een hoogtepunt bereikt met de twintigjarige herdenking
van de bevrijding en de laatste serie van ‘De Bezetting’. De verschijning van Pressers
Ondergang had haar alleen maar gesterkt in haar mening. Tevens vond zij het
schandalig dat Pressers studie over de jodenvervolging zo vlot leesbaar was. Volgens
haar was iedereen met uitzondering van Meijer bevreesd hierop kritiek te formuleren
uit angst te worden beschuldigd van antisemitisme.99 Dasbergs opvatting leidde tot
een discussie in verschillende dagbladen in de maanden mei en juni over het nut van
een uitgebreide voorlichting over de Tweede Wereldoorlog. Presser verklaarde
Dasbergs stelling onhoudbaar te vinden en De Jong liet weten dat de laatste stelling
van een dissertatie volgens goed gebruik ‘een nonsensicaal karakter draagt’.100
Dasberg roeide met haar kritiek tegen de stroom van een brede consensus op, want
de goedkope uitgave waar Lammers voor had gepleit kwam er - ƒ12,50 voor de twee
delen tezamen - zij het zonder een bijdrage van de overheid. De vaste kamercommissie
voor Binnenlandse Zaken had wel aangedrongen op een pocketeditie van bepaalde
geschriften zoals ‘Troonredes, openingsredes, [...] en (naar reeds eerder is gevraagd)
van “Ondergang” door prof. dr. J. Presser’.101 Op 15 november 1965 overhandigde
de directeur van de Staatsdrukkerij Presser het eerste exemplaar.
De belangstelling voor de eerste pocketdruk van vijftigduizend exemplaren, die
in november 1965 op de markt werd gebracht, was overweldigend. Reeds acht dagen
later besloot de Staatsuitgeverij een tweede druk, met dezelfde oplage als de eerste,
te laten verschijnen. Met enige nadruk werd in de pers vermeld dat de uitgever zijn
best deed de nieuwe druk nog voor Sinterklaas in de winkels te krijgen.
Van joods-zionistische zijde kwam kritiek op de fatalistische teneur van Pressers
boek, die eveneens uit de titel spreekt. Dat hij zich in de epiloog pessimistisch had
getoond over de toekomst van joden in Nederland was op zichzelf in overeenstemming
met de zionistische visie dat het gedaan was met de diaspora. Maar dat Presser had
nagelaten naast de verbijstering en vertwijfeling hoopvolle geluiden te laten horen,
vooral gericht op Israël, viel bij zionisten niet in goede aarde. In deze kringen was
zijn bundel met getuigenissen uit 1961, waarmee Presser een groot lezerspubliek had
weten te bereiken, ook al niet goed gevallen. De socialistisch-zionist Theo van Raalte
publiceerde in Koemie Orie een open brief aan Presser, waarin hij zijn bezwaren
tegen Antwoord aan het kwaad onder woorden bracht. De bundel was in zijn ogen
een illustratie
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van ‘ons joods masochisme, onze aloude familiekwaal’. Hij betreurde het dat Presser
zijn talenten had aangewend om aan de talrijke droevige ervaringen van joden, die
‘als een kostbare schat worden bewaard en bewaakt’, weer nieuwe toe te voegen. De
enige uitweg uit de opeenstapeling van lijden en vooral de pathologische gehechtheid
aan het lijden, is vanzelfsprekend Israël.102 Tegen deze achtergrond moet de kritiek
van joods-zionistische zijde op Ondergang worden gezien.
Gans, die destijds zo kritisch over Herzbergs Kroniek had geschreven, had
daarentegen geen bezwaar tegen de titel van Pressers boek. Deze was volgens hem
een adequate beschrijving van hetgeen was geschied, in het bijzonder voor degenen
zonder relaties. Hij eindigde zijn bespreking in het NIW weliswaar met een verwijzing
naar de opbouw van het joodse land, maar vermeed zorgvuldig ook maar de indruk
te wekken van mening te zijn dat dit achteraf enige zin gaf aan het ondergane leed
tijdens de oorlogsjaren.103 Ook J. Melkman, de oud-hoofdredacteur van het NIW die
in 1957 naar Israël was geëmigreerd, liet in zijn bespreking uitkomen dat hij zijn
hoop had gevestigd op de staat Israël. Hij merkte op dat Presser in zijn epiloog spreekt
als ‘representant van de meerderheid der Nederlandse joden die een onwrikbaar
geloof hadden in hun toekomst in Nederland’. Dit verklaarde volgens Melkman
waarom Presser het zwaarst getroffen is door de ‘bereidheid van het overgrote deel
van de Nederlandse bevolking om ons te verzaken’. De implicatie is duidelijk: de
recensent behoorde tot degenen die op dit punt geen illusies hadden gekoesterd en
derhalve hierover niet wezenlijk verrast waren.104

Internationale reacties
Ook buiten de grenzen trok de Nederlandse editie van Ondergang - in 1968 en 1969
verschenen een Engelse en Amerikaanse editie - de aandacht, niet in de laatste plaats
vanwege de wijze waarop deze studie in Nederland was ontvangen. Vooral Israëlische
bladen wijdden besprekingen aan het boek.105
In het jaarboek van Yad Vashem verscheen de meest opmerkelijke en zeer uitvoerige
bespreking van de hand van Henriëtte Boas. Een Engelse vertaling hiervan werd
gepubliceerd in Yad Vashem Studies. Tevens verzorgde zij als
buitenlandcorrespondente een aanzienlijk kortere recensie voor het gezaghebbende
Israëlische dagblad Ha'aretz. Boas formuleerde
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onder meer scherpe kritiek op Pressers veroordeling van de handelwijze van de
voorzitters van de Joodse Raad. Ook Presser had zich immers bij het kantoor van de
Joodse Raad vervoegd toen zijn vrouw was opgepakt. Aangezien hij onvoldoende
op de hoogte zou zijn geweest van en geïnteresseerd in de joodse geschiedenis, was
Presser volgens haar bovendien niet de juiste persoon om de lotgevallen van de
Nederlandse joden tijdens de oorlog te boekstaven.106
Deze recensie leidde tot een voortzetting van de Nederlandse discussie via
Jeruzalem. De Jong sprong voor zijn collega in de bres en stuurde een ingehouden,
maar duidelijk zeer geïrriteerde reactie naar het in Jeruzalem verschijnende tijdschrift,
waarin hij Pressers veroordeling van het beleid van de Joodse Raad verdedigde. Dit
laatste kon, schreef De Jong, geen moment worden losgemaakt ‘van het feit dat
joodse levens die zij probeerden te redden, in de eerste plaats hun eigen levens waren’.
Hij ging ook in op het verwijt van Boas dat Presser geen zionist is noch een ‘Jood
die zichzelf volledig identificeert met Joodse Zaken en Joodse geschiedenis’. Hij
wees erop dat de visie van Presser met betrekking tot de Joodse Raad werd gedeeld
door veel Nederlandse zionisten en joodse historici. Met tegenzin reageerde De Jong
ook op Boas' opmerkingen over Pressers persoonlijk lot. Het feit dat hij zich tijdens
de bezetting had gewend tot de Joodse Raad verhinderde hem niet als historicus een
afwijzend oordeel over ditzelfde instituut uit te spreken. De wijze waarop Presser
zich van zijn taak had gekweten, besloot De Jong, heeft ‘de Nederlandse natie, Joden
en niet-Joden, zich zijn tekortkomingen scherper dan ooit tevoren doen realiseren’.
De Jongs ingezonden brief werd geplaatst in Yad Vashem Bulletin tezamen met
zijn reactie op een later artikel van Boas in dit bulletin. Hierin had zij een samenvatting
gegeven van Schöffers recensie van Ondergang. De tweede ingezonden brief van
De Jong bestond voornamelijk uit citaten van positieve kwalificaties in de betreffende
bespreking, omdat Boas zich had beperkt tot de negatieve.107
Al met al was De Jong zeer verbolgen over de toon en inhoud van het stuk van
Boas over het werk van zijn vroegere leermeester. Hij achtte haar ‘felle animositeit’
tegen Presser ‘onwetenschappelijk’ en vond het onbegrijpelijk dat de redactie in elk
geval haar tweede bijdrage een plaats had waardig geacht. Hij weigerde verder met
haar te corresponderen ‘zolang je niet tot enig besef komt, welk onrecht je Presser,
en daarmee het instituut en dus ook mijzelf, aangedaan hebt [...]’.108
Maar Presser had de persoonlijke beoordeling - van Boas - voor een
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belangrijk deel aan zichzelf te danken. Dit meende althans A.E. Cohen, die naar
aanleiding van Ondergang met Boas een levendige correspondentie voerde. Hij
herinnerde eraan dat Presser ten aanzien van het werk van de Joodse Raad ‘zeker
geen volstrekt afzijdige’ was geweest. Cohen meende dat Presser te selectief was
geweest in de vermelding van zijn eigen ervaringen. ‘Presser vraagt door zijn wijze
van schrijven erom, persoonlijk beoordeeld te worden.’109
In respectievelijk 1968 en 1969 verschenen een Engelse en Amerikaanse editie
van Ondergang, die door De Jong waren verzorgd.110 Boas wierp zich opnieuw op
als scherp critica van Presser en zijn boek, deze keer niet alleen in Israëlische maar
ook in Amerikaans-joodse bladen zoals Commentary. Zij beklemtoonde wederom
zijn gebrekkige kennis van het jodendom en de joodse geschiedenis, en zijn
betrekkelijk bevoorrechte omstandigheden tijdens en na de bezetting. Voorts was
zijn monografie volgens haar te subjectief om voor de op het omslag vermelde
kwalificatie, ‘het definitieve verslag van de Holocaust in Nederland’, in aanmerking
te komen.
Zijn ideologische bevangenheid, stelde zij, had hem ertoe gebracht ten onrechte
overal, en derhalve ook in de tragedie van de Nederlandse joden, klassenstrijd te
ontwaren. Hierbij doelde zij op Pressers beschuldiging van klassenpolitiek aan het
adres van de joodse leiders. Zij bracht dit, zij het met enige voorzichtigheid, in
verband met de zogeheten ‘overlevingsschuld’ die Presser zou hebben achtervolgd.
In zijn behandeling van het optreden van de Joodse Raad was Presser, vervolgde zij,
te eenzijdig geweest. Zij wees erop dat Pressers interpretatie herinnerde aan de
controverse rond Hannah Arendts uitspraken over de Joodse Raden van enkele jaren
daarvoor. Voorts had zij een hoofdstuk gemist over de joodse gemeenschap in de
jaren voor de oorlog en was zij van mening dat Presser te weinig aandacht had besteed
aan het belangrijke culturele werk dat de Joodse Raad tijdens de bezetting had verricht.
Ten slotte had zij zich gestoord aan zijn ‘egocentrisme’, waarmee zij doelde op de
aandacht voor zijn eigen ervaringen tijdens de bezetting.111
Naar aanleiding van deze bespreking plaatste Commentary een ingezonden brief
van Robert M.W. Kempner, die namens de Verenigde Staten destijds nauw betrokken
was bij de processen van Neurenberg en de latere processen tegen Seyss-Inquart en
SS-generaal Wilhelm Harster. Hij vond het van ‘very bad taste’ getuigen dat Boas
de wereldwijde morele afkeuring van de joodse collaboratie ‘fashionable’ had
genoemd. Zij impliceerde, schreef Kempner, dat een ieder die, zoals Presser, deze
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medewerking afwijst ‘is questionable as far as his Jewishness is concerned’. Zich
baserend op zijn eigen ervaringen en studie kwam hij tot de slotsom dat Pressers
boek zowel objectief als wetenschappelijk is en hij noemde het ‘a Standard work
[that] [...] merits high praise’.112
Kempner zond een afschrift van zijn brief aan de redactie van Commentary aan
Presser, die blij was met zijn steun. Uit dit afschrift blijkt dat Kempner zich in zijn
oorspronkelijke brief in nog krachtiger bewoordingen had uitgelaten: hij noemde de
bijdrage van Boas ‘most disgusting’. Daarnaast wilde hij van Presser weten ‘was
[...] die Boas eigentlich fuer eine Type [ist]’. Omdat Presser ernstig ziek was, gaf De
Jong antwoord op deze vraag: ‘[...] although she has many qualities, she has a
complete lack of common sense. It's a great pity that her silly comments were
published in a respectable paper like “Commentary”.’113
Ten slotte schreef een uit Duitsland afkomstige Israëliër die enige tijd als
vluchteling in Nederland had gewoond, een kritische bespreking in het Duitstalige
Israëlische dagblad Jedioth Chadashoth. Hij suggereerde dat een eventuele verkorte
uitgave van Ondergang voor het onderwijs zich tot de feiten zou moeten beperken.
De emotionele wijze waarop Presser te werk was gegaan, was naar zijn mening voor
tijdgenoten vanzelfsprekend en alleen maar menselijk, maar voor ‘buitenstaanders’
achtte hij dit kennelijk bezwaarlijk.
Ten aanzien van de Joodse Raad drong zich volgens hem de conclusie op dat
Arendt wat Nederland betreft gelijk had met haar omstreden stelling dat zonder de
Joodse Raden veel meer joden zich hadden kunnen redden. Ten slotte bracht hij, zij
het voorzichtig, een verklarende factor ter sprake, die niet eerder in het geding was
gebracht: de diepe afkeer van chaos, die volgens de recensent samenhing met het
joodse karakter, en het specifieke karakter van het historisch bewustzijn onder joden.
Dit had volgens hem tot de opvatting geleid dat het joodse gemeenschapsleven onder
alle omstandigheden diende te worden georganiseerd.114
In de Verenigde Staten publiceerde Book World een bewogen recensie waarin de
collaboratie en nalatigheid van Nederlandse instellingen en bevolking centraal stonden.
De recensente, Mary Ellmann, destilleerde een contemporaine politieke boodschap
uit Pressers monografie door de aandacht te vestigen op het feit dat Nederlandse
studenten die destijds wilden protesteren tegen het ontslag van joodse docenten, door
professoren werden overgehaald hiervan af te zien. Voor haar is de boodschap
duidelijk: wantrouw functionarissen en heb medelijden met
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de armen die in elke crisis door de autoriteiten in de steek worden gelaten.115
Misschien was deze laatste bespreking het resultaat van Pressers tournee langs
Amerikaanse universiteiten in het najaar van 1967. Sedert 1964 onderhield hij contact
met enkele marxistische historici en intellectuelen in de Verenigde Staten, onder wie
Herbert Aptheker, wiens werk hij had benut voor Amerika. Maar Presser
correspondeerde vooral met de filosoof Howard L. Parsons, die vice-voorzitter was
van de Society for the Philosophical Study of Dialectical Materialism. Deze nodigde
Presser uit naar de Verenigde Staten te komen en bood aan een lezingenprogramma
voor hem te organiseren. Parsons moet bijzonder onder de indruk zijn geweest van
Presser, want in een van zijn brieven schreef hij: ‘A man with the perspective of a
historian, the imagination of a poet, the cleverness of a detective-story writer, and a
deep Dutch humanism - ought to be able to do anything.’116 Presser liet - aanmerkelijk
minder enthousiast dan Parsons - weten wel te voelen voor een tournee en noemde
twee onderwerpen waarover hij lezingen zou kunnen houden: ‘Joods verzet in
Nederland 1940-1945’ en ‘Armoede in de Gouden Eeuw’.117 Aptheker, die begin
jaren zestig in New York The American Institute for Marxist Studies (AIMS) had
opgericht, reageerde onmiddellijk op het rondschrijven van Parsons en gaf de voorkeur
aan de verzetslezing. ‘We could assure you a very large and very informed
audience.’118 Voorts toonden een progressief joods blad en het YIVO in New York
belangstelling, eveneens voor de lezing over joods verzet. Hoewel Presser de reis
aanvankelijk wilde uitstellen tot Ondergang in Amerika zou verschijnen, maakte hij
toch in het najaar van 1967 de oversteek. Wellicht gaf het YIVO-colloquium de
doorslag, dat in december 1967 in New York werd gehouden en dat hij samen met
De Jong bijwoonde. Helaas blijkt het programma van zijn verblijf niet uit de
beschikbare bronnen.119
Ten slotte kon de kritiek van Boas niet verhinderen dat de in New York gevestigde
World Association of Bergen Belsen Survivors Presser voor zijn boek de zogeheten
Remembrance Award for Excellence in Literature on the Nazi Atrocities against
European Jewry toekende. In de jury hadden onder anderen Elie Wiesel, André
Schwarz-Bart en George Steiner zitting.120
De bestudering van de reacties op Ondergang rechtvaardigt de conclusie dat dit boek
in Nederland insloeg als een bom. De intensiteit en omvang
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van de respons op Ondergang, die Presser typeerde als een uitbarsting, moeten worden
beschouwd als een climax van een proces van groeiende belangstelling voor de
jodenvervolging, dat reeds in de tweede helft van de jaren vijftig was ingezet. Als
gevolg van Pressers Ondergang kwam het lot van de joden tijdens de
nazi-heerschappij centraal te staan in de terugblik op de oorlog.
De internationale ontspanning die volgde op de dooi in de Koude Oorlog, creëerde
ruimte voor bezinning op het recente verleden. Daarnaast liep de naoorlogse periode
van economisch herstel ten einde en was er in de jaren zestig sprake van een
toenemend verval van het nationalisme.121 De verzwakking van de nationale oriëntatie
was een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van aandacht voor het specifieke
karakter van de jodenvervolging binnen het oorlogsverleden van Nederland als geheel
en voor de collaboratie van Nederlandse bevolking en instanties.
Zoals dikwijls is opgemerkt, waren de belangrijkste woordvoerders
oorlogskinderen.122 Zij hadden de bezetting als kind meegemaakt en toen zij de jaren
des onderscheids hadden bereikt, drong het onder meer door lezing van Ondergang
tot hen door wat zich in hun kinderjaren precies had afgespeeld. Maar het is onjuist
om de intense respons uitsluitend op rekening van de oorlogskinderen te schrijven.
Onder degenen die in buitengewoon emotionele bewoordingen op Pressers boek
reageerden waren opvallend veel oud-verzetslieden.
In vrijwel alle besprekingen, althans van niet-joodse zijde, klinkt behalve diep
respect voor de auteur, een besef van collectief falen en tenminste passieve schuld
door jegens de joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog, met Herzbergs
reactie in de Volkskrant als opvallende uitzondering. Overheersend waren de eerbied
en het ontzag waarmee Pressers tweedelige studie werd ontvangen. Als gevolg hiervan
werd in dag- en weekbladen vrijwel geen kritiek geformuleerd op de emotionele
aspecten van Ondergang. De historicus Schöffer plaatste kritische kanttekeningen
bij het in elkaar overlopen van documentatie, aanklacht en beschrijving. Voorts is
het opvallend dat de overgrote meerderheid van de recensenten zich onthield van
commentaar op Pressers veroordeling van het optreden van de Joodse Raad, die zij
overigens wel uitgebreid afdrukten. Naast het schuldbesef waren de oproep tot
bezinning en de drang om lessen te trekken overheersend.
De scherpste kritiek kwam van joods-zionistische zijde. De aanvallen van Boas,
Meijer en Dasberg, die zich niet alleen op het werk maar ook
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op de persoon richtten, grepen Presser sterk aan. Men nam Presser kwalijk dat hij
zich niet voegde naar de conclusies die zionisten trokken uit de massamoord op de
joden. Dit neemt niet weg dat Ondergang vooral bij jongeren leidde tot een
heroverweging van de verhouding tot de Nederlandse samenleving.
Commentaar op Pressers beoordeling van het joodse leiderschap werd al dan niet
bewust overgelaten aan joodse recensenten. Deze waren kritisch in hun reacties op
Pressers behandeling van het vraagstuk van (joodse) collaboratie en passiviteit.
Verschillende recensenten stelden zich op het standpunt dat het gezien de
omstandigheden onmogelijk was tot een oordeel te geraken.

Plaatsvervangende schaamte
Kort na verschijning van Ondergang verschoof de publieke aandacht weer naar de
voormalige bezetter, toen Nederland in de ban raakte van het voorgenomen huwelijk
van prinses Beatrix met de Duitser Claus von Amsberg. In mei en juni beheersten
speculaties over diens oorlogsverleden het nieuws. Oud-verzetslieden verklaarden
‘[...] het een onverdraaglijke gedachte [te vinden], dat prinses Beatrix van plan is
een stap te doen, die haar straks samen met een Duitser, die in de tijd van onze
bitterste nationale nood met de arm omhoogstond en “Heil Hitler” riep, naar de
herdenkingsplechtigheden voor onze doden zal brengen’. Uit het
antecedentenonderzoek, dat De Jong in opdracht van de regering uitvoerde, bleek
dat Von Amsberg gedurende de laatste maanden van de oorlog deel had uitgemaakt
van een pantserdivisie en verplicht lid was geweest van de Hitlerjugend. Belangrijk
was dat hij slechts in de Wehrmacht had gediend, maar geen lid van de SS was
geweest. De huwelijkssluiting in Amsterdam op 10 maart 1966 werd de provo's als
het ware in de schoot geworpen - ‘Men zou haast zeggen, dat zij [prinses Beatrix 123
CK] een provo was.’ Onder verwijzing naar de ervaring van oorlog en bezetting
lieten zij weten het feest te zullen verstoren. Maar ook verschillende Amsterdamse
raadsleden en de leiding van drie joodse kerkgenootschappen waren niet aanwezig
bij de sluiting van het burgerlijk huwelijk in het Amsterdamse stadhuis. De tocht van
het bruidspaar door het centrum ging gepaard met relletjes waartegen de politie hard
optrad.124
Het jaar daarop barstte publieke verontwaardiging los over het be-
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sluit van minister van Justitie Ivo Samkalden de straf van de Duitse oorlogsmisdadiger
Willy Lages vanwege zijn kritiek geachte gezondheidstoestand te onderbreken. In
1952 had de omzetting van de doodstraf van Lages in levenslang al tot grote protesten
geleid.125 Door de emoties die de strafonderbreking in 1966 opriep was gratiëring
van de Vier van Breda, waartoe in de jaren daarvoor voorzichtige voorbereidingen
waren getroffen, voorlopig onbespreekbaar. De recensent van Levend Joods Geloof,
maandblad van de Liberaal Joodse Gemeente, had na lezing van Ondergang al
geschreven: ‘Wie zal na dit boek nog over verjaring of over gratie durven spreken?’126
Toen het kabinet-Biesheuvel, in de persoon van minister van Justitie A.A.M. van
Agt, in 1972 een weinig tactvolle poging deed de overgebleven drie Duitse
oorlogsmisdadigers alsnog in vrijheid te stellen, stak er opnieuw een storm van
verontwaardiging op. De door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting met
vertegenwoordigers van de organisaties van oorlogsslachtoffers en de voormalige
illegaliteit had een dramatisch verloop. Het resultaat was dat een meerderheid in de
Tweede Kamer tegen het voornemen van het kabinet stemde. Bovendien beloofde
Van Agt, hoewel het gratierecht een prerogatief van de Kroon is, in de toekomst
vooraf de Tweede Kamer te zullen raadplegen.
De hoorzitting en het debat in de Tweede Kamer droegen ertoe bij dat de
Rijksgroepsregeling voor oorlogsslachtoffers, die sedert 1968 onderdeel uitmaakte
van de Algemene Bijstandswet, werd omgezet in een zelfstandige regeling: de Wet
Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV). Deze werd in 1973 van kracht.127
In de geruchtmakende Weinreb-affaire, die een rechtstreeks gevolg was van
Ondergang, stond de houding van de Nederlanders centraal. Friedrich Weinreb had
tijdens de oorlog onder joden een reputatie opgebouwd met wat de ‘Weinreb-lijsten’
werden genoemd. Plaatsing op deze lijsten zou hen vrijwaren van deportatie. In 1947
werd Weinreb door het Haagse Bijzondere Gerechtshof en in 1948 door de Bijzondere
Raad van Cassatie veroordeeld wegens celspionage, verraad en wegens het gebruik
van geld dat door bedrieglijke middelen was verkregen, voor andere doeleinden dan
waarvoor zijn ‘klanten’ dit hadden gegeven.128 Naar de mening van Presser was deze
veroordeling onrechtvaardig en was de jood Weinreb tot ‘zondebok’ gemaakt die
voor het tekortschieten van talloze niet-Joden heeft geboet.129
Op Pressers passage over de zaak-Weinreb kwam van verschillende kanten
fundamentele kritiek. H. Drion noemde deze in het Hollands
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Maandblad ‘een dieptepunt in zijn boek [... ] en in de moderne Nederlandse
geschiedschrijving in het algemeen’.130 Schöffer nam Pressers aanpak van de kwestie
Weinreb als voorbeeld voor een kritische uiteenzetting over de werkwijze van de
auteur. Deze had zijns inziens onvoldoende gegevens gepresenteerd om zijn conclusies
te schragen, en Schöffer hield met nadruk de mogelijkheid open dat Presser ‘zijn
bronnen wellicht eenzijdig heeft geïnterpreteerd’.131
Vele, vooral jongere, lezers voelden zich echter aangesproken door het
non-conformisme van Weinreb, die op inventieve wijze de vervolgden te hulp was
geschoten.132 Toen Weinreb vervolgens, aangespoord en bijgestaan door de publiciste
Renate Rubinstein en Aad Nuis, in 1969 zijn memoires in drie delen publiceerde
onder de titel Collaboratie en verzet 1940-1945. Een poging tot ontmythologisering,
met een voorwoord van Presser, werd een affaire onvermijdelijk. Rubinstein en Nuis
beschouwden Weinreb wegens zijn specifieke vorm van illegaal werk ten behoeve
van joden als een lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland. In een
nabeschouwing analyseerden zij het vonnis en arrest van respectievelijk 1947 en
1948 en voerden zij tal van positieve getuigenverklaringen op.133 Menigeen was in
het revolutionaire klimaat van het eind van de jaren zestig gevoelig voor deze
interpretatie, waarin het establishment als collaborerend en volgzaam werd
afgeschilderd. Na oproepen tot een nieuw gerechtelijk onderzoek, onder meer door
De Jong, en vragen in de Tweede Kamer, verstrekte de regering in 1970 aan het
Rijks-instituut voor Oorlogsdocumentatie de opdracht de gedragingen van Weinreb
tijdens de oorlog te onderzoeken. Het zeventienhonderd bladzijden tellende rapport,
dat pas in 1976 het licht zag, was vernietigend voor Friedrich Weinreb en daarmee
dus ook voor dit gedeelte uit Pressers Ondergang.134
Overigens heeft Presser zich na publicatie van Ondergang publiekelijk niet meer
uitgelaten over deze kwestie, hetgeen hem door verschillende personen kwalijk is
genomen. Bij de presentatie van de pocketeditie van Ondergang beloofde hij nog
zich opnieuw in de zaak-Weinreb te zullen verdiepen.135 Maar nadien liet hij
meermalen weten dat hij niet meer in staat was opnieuw in de materie te duiken. De
enige nuancering die hij in 1970, vlak voor zijn dood, wenste aan te brengen was dat
Weinreb ‘de zondebok [was] geworden van niet-joden en joden samen’.136
Meerdere onderzoekers hebben de generatiekloof, die veelal als verklaring voor
de veranderingen in de jaren zestig wordt aangevoerd, gerelativeerd. De
verworvenheden van de jaren zestig waren al daarvoor
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in de dominante cultuur van de oudere generatie aanwezig en de elites hebben actief
meegewerkt aan de ‘culturele revolutie’.137 Dit geldt ook voor het debat over het
gedrag van Nederland tijdens de oorlogsjaren, dat niet in de eerste plaats of uitsluitend
door de naoorlogse generatie werd aangezwengeld, maar juist door personen die de
oorlog als kind of als volwassene hadden meegemaakt.
Dit neemt niet weg dat jongeren die na de oorlog waren geboren, aan Pressers
Ondergang argumenten ontleenden ter rechtvaardiging van de politieke strijd van
de jaren zestig en zeventig. Onder de indruk van de passiviteit en nalatigheid van
autoriteiten en bevolking tijdens de bezetting, die Presser aan de kaak had gesteld,
werd menigeen bevangen door plaatsvervangende schaamte. En onvermijdelijk rees
de vraag: Wat zou ik zelf hebben gedaan? Op zichzelf is het stellen van deze vraag
te beschouwen als een poging, hoe onbeholpen ook, de breuk in de solidariteit met
de joodse medeburgers te herstellen.138 Voor sommigen was dit zonder twijfel een
oprechte poging zich rekenschap te geven van het oorlogsverleden. Hoewel het
moeilijk is vast te stellen in hoeverre verwijzingen naar de Duitse bezetting duiden
op serieuze reflectie op het oorlogsverleden,139 lijkt het niettemin aannemelijk dat
plaatsvervangende schaamte, althans bij sommigen, politieke keuzes en stellingnamen
bepaalde.
Een illustratie van de wisselwerking tussen met name Pressers boek en het activisme
in de jaren zestig is te vinden in een terugblik van Constant Vecht (1947), later CPN-lid
en in de jaren tachtig hoofdredacteur van De Waarheid, op zijn activistische verleden.
Hij was destijds betrokken bij een studentenprotest tegen een bloedbad dat in Mexico
was aangericht onder studenten die protesteerden tegen de geldverslindende
Olympische Spelen (1968). Tot verontwaardiging van zijn moeder hadden de
organisatoren om hun demonstratie kracht bij te zetten in een pamflet naar de
Februaristaking verwezen. Hierop wendde zij zich schriftelijk tot ‘Professor Presser’
met de dringende vraag of hij van mening was dat ‘deze jongelui het recht hebben
dit voor ons zo aangrijpende begrip “Februaristaking” als gemeengoed te behandelen
en te gebruiken als propagandamateriaal’? Tot verbazing van mevrouw Vecht toonde
Presser begrip voor de studenten. We eren de februaristaking nog, ‘omdat men toen
opkwam voor zeer hoge waarden’ hield Presser haar voor. Hij vond het alleszins
begrijpelijk dat jongeren ‘gruw[d]en van een wereld met allerwegen onvrijheid,
onmenselijkheid, genocide; van een toekomst, waarin een derde wereldoorlog steeds
meer onver-
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mijdelijk lijkt? En staan hier nu werkelijk niet die “zeer hoge waarden” weer op het
spel [...]?’140 Presser zou zich ook scharen aan de zijde van degenen die eind jaren
zestig protesteerden tegen de aanwezigheid van de Amerikanen in Vietnam. Presser
stond niet alleen in zijn sympathie voor de idealen van de jeugd. Vooral de zogeheten
nieuwe professionelen koesterden begrip voor de opstandige jongeren, maar ook
veel geestelijken, intellectuelen en politici konden zich vinden in hun
maatschappijkritiek.141
Van een geheel andere orde was de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten in
juni 1967, die een reactie was op de ernstige bedreiging van Israël door de Arabische
staten. Joden en niet-joden werden door de dramatische situatie herinnerd aan de
vervolging en vernietiging van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De regering
en de Tweede Kamer kozen de zijde van Israël, er werden demonstraties en
solidariteits-bijeenkomsten gehouden en er werd op verschillende manieren geld
ingezameld voor de jonge staat in het nauw. Vooral joden, maar ook niet-joden,
meldden zich aan om als vrijwilliger naar de joodse staat af te reizen.142 Voor
niet-joden was de confrontatie met de bedreiging van Israël een nieuwe herinnering
aan het lot van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De sterke gevoelens van
solidariteit met Israël hadden het karakter van een morele verplichting, ja, van
compensatie voor nalatigheid tijdens de Duitse bezettting. Voor joden betekende de
crisis dikwijls een abrupte en intensieve identificatie met Israël. Dit gold ook voor
Presser en De Jong, die uit de gebeurtenissen de conclusie trokken dat Israël weerbaar
diende te zijn om bedreigingen te kunnen weerstaan.
De solidariteit met Israël werd echter gecompliceerd door de Palestijnse kwestie
en soms abrupt terzijde geschoven toen Israël na 1967 onderdrukker van de Palestijnen
werd. Zo kon solidariteit verkeren in zijn tegendeel. Zionisme werd gelijkgesteld
met imperialisme, dat in linkse kringen sterk werd afgekeurd. Als gevolg van de
eenzijdige sympathie van linkse zijde voor de onderdrukte Palestijnen rees de
verdenking dat het antizionisme slechts een nieuwe gedaante was van antisemitisme.143

Het vooroorlogse vluchtelingenbeleid
Mede door zijn onverkorte steun aan Israël was De Jong, aan wie in 1962 nog door
de televisiecritici de Nipkowschijf was toegekend voor de pre-
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sentatie van ‘De Bezetting’ en zijn buitenlandcommentaren eind jaren zestig, toen
het eerste deel van Het Koninkrijk verscheen in de publieke opinie een omstreden
figuur geworden. Naast zijn beschouwingen over Israël deden zijn pleidooien voor
een krachtige defensie, zijn afwijzing van communistische regimes, en vooral zijn
verdediging van het Vietnam-beleid van de Verenigde Staten afbreuk aan zijn aanzien
in progressieve kringen.144
Alvorens de reacties op De Jongs geschiedschrijving van de jodenvervolging te
bespreken, is het belangrijk nog eens vast te stellen dat de jodenvervolging slechts
een van de vele thema's was die in De Jongs levenswerk naast elkaar aan bod kwamen.
Deel 8, dat in zijn geheel is gewijd aan het lot van gevangenen en gedeporteerden,
vormt enigszins een uitzondering, maar ook hierin houdt De Jong zich niet alleen
met joodse gevangenen en gedeporteerden bezig, maar met alle categorieën
Nederlanders in Duitse gevangenissen en concentratiekampen.
Dit gegeven wordt weerspiegeld in de besprekingen van de achtereenvolgende
delen, waarin de recensenten hun aandacht moesten verdelen over tal van thema's
en groepen van de Nederlandse bevolking. De verdunning die hiervan het gevolg is,
wordt nog versterkt door de chronologische opzet van Het Koninkrijk. Ook het verhaal
van de jodenvervolging ontvouwt zich slechts geleidelijk en met grote tussenpozen.
Het eerste deel van Het Koninkrijk (Voorspel) (1969), waarin De Jong verschillende
aspecten behandelt van Nederland in het interbellum, vloog de winkels uit.145 De
totale oplage van deel 1 kwam uit op 200.000 exemplaren. Als aanvulling op Pressers
Ondergang wijdt De Jong enkele tientallen bladzijden aan de positie en samenstelling
van de joodse groep. In de besprekingen werd vooral de aandacht gevestigd op het
beleid ten aanzien van de Duits-joodse vluchtelingen, dat de recensenten beschouwden
als een beschamende en pijnlijke episode.
Jan Rogier zou vanuit een linkse maar niet-communistische optiek De Jong, die
hij tooide met het predikaat ‘Geschiedschrijver des Rijks’,146 tot en met deel 8 uiterst
kritisch volgen met recensies in Vrij Nederland. Hij vond het chapiter over het
vluchtelingenbeleid behoren ‘tot de meest boeiende en tegelijkertijd meest
beschamende hoofdstukken’ van het eerste deel. Het restrictieve toelatingsbeleid van
verschillende Nederlandse ministers vond hij ‘uiterst pijnlijk’. Rogier had geen moeite
met De Jongs behandeling van het beleid van het Comité voor Joodse Vluchtelingen,
dat door hem al bijna collaboratie werd genoemd. Hij kwalificeerde dit gedeelte als
‘een trieste inleiding achteraf
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Loe de Jong en Ben Sijes bij de presentatie van deel 1 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog, 10 februari 1969.

op wat Presser over de Joodse Raad [...] heeft geschreven’.147
Daarentegen vroeg de recensent van de Nieuwe Rotterdamse Courant, J.W. van
der Meulen, zich af of De Jong het beleid van het vluchtelingencomité ten aanzien
van de selectie van de uitgeweken Duitse joden niet ten onrechte had beoordeeld als
een vooruitwijzing naar het beleid van de Joodse Raad tijdens de bezettingsjaren. ‘Is
het niet mogelijk het inderdaad zeer pijnlijke optreden van het vluchtelingencomité
voornamelijk als een uitvloeisel van de economische crisis te zien en de gedragingen
van de Joodse Raad toe te schrijven aan menselijke, al te menselijke
omstandigheden?’148
Het eerste deel van Het Koninkrijk trok ook de aandacht in het buitenland, vooral
in Duitsland. Der Stern publiceerde een bespreking die geheel en al was gewijd aan
het vluchtelingenbeleid. In Die Zeit verscheen een uitvoerige recensie van de hand
van de Nederlandse historicus Ger van Roon, waarin het lot van de Duitse
vluchtelingen als een donkere bladzijde uit de contemporaine Nederlandse
geschiedenis werd beschreven.149 Overigens waren degenen die in de internationale
pers schreven over de opeenvolgende delen van Het Koninkrijk - evenals bij Pressers
Ondergang het geval was geweest - in meerderheid hetzij Ne-
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derlanders hetzij door familie- of professionele banden met Nederland of het RIOD
verbonden. Voor anderen was de Nederlandse taal een onoverkomelijke barrière.
In joodse kring was het hoofdstuk over de genoemde comités, waarin Asscher en
Cohen leidinggevende figuren waren, aanleiding voor een bitter debat dat teruggreep
op de politieke verdeeldheid in de vooroorlogse jaren. In het NIW besprak Sam de
Jong, die in 1965 ook Ondergang had gerecenseerd, het door Loe de Jong
bekritiseerde beleid van het vluchtelingencomité. De recensent weet dit, in
overeenstemming met de zionistische analyse, aan het ontbreken van ‘een integrale
bewust nationaal-joodse solidariteit’ onder de meerderheid van de joden in
Nederland.150 Een jaar later zou dezelfde De Jong in De Joodse Wachter naar
aanleiding van het derde deel (Mei 1940) zijn kritiek op het Comité voor Joodse
Vluchtelingen verder aanscherpen. Hij betreurde het dat zijn naamgenoot in dit deel
uitsluitend het vertrek van de Westerbork-geïnterneerden, zevenhonderdvijftig
Duits-joodse vluchtelingen, op de tiende mei 1940 naar Leeuwarden onder leiding
van rabbijn A.S. Levisson had vermeld, maar niet hun terugkeer kort na de capitulatie.
Hiertoe hadden zij een sommatie ontvangen van het Vluchtelingen-comité, die in de
ogen van De Jong een ‘jammerlijke voortijdige morele capitulatie’ was. In wezen,
meende hij, was toen de Joodse Raad al opgericht.151
Eveneens in het NIWwees Chariefarius, waarschijnlijk nom de plume van Hartog
Beem (1892-1987), erop dat De Jongs visie er een was van een socialist én jood. Hij
vond het ‘bijzonder gelukkig’ dat een joods historicus dit werk voor zijn rekening
nam, aangezien hij behalve vertrouwd met het jodendom, niet geremd zou zijn bij
het waarderen van intern-joodse verhoudingen. De Jongs verwijt aan de joodse
gemeenschap dat het vluchtelingenwerk in de jaren voor de oorlog in handen van de
bourgeoisie lag, was in zijn ogen anachronistisch. ‘Iedereen vond dat toen
doodnormaal - ook in de kringen der socialisten.’ Verder onderstreepte hij dat slechts
enkele joodse socialisten het joodse vraagstuk tot onderdeel van hun programma
hadden gemaakt. ‘De overgrote meerderheid was bezig de banden met het jodendom
te verbreken en wachtte op de broederschap tussen alle mensen resp. de dictatuur
van het proletariaat.’ In een naschrift bij dit artikel merkte Boas op dat De Jongs
opvattingen over Israël en het zionisme in de periode dat hij werkte aan Het
Koninkrijk, en zeker na zijn eerste bezoek aan Israël in 1965, waren ‘geëvolueerd’.
Zij betreurde het dat hij zijn passages over het
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vluchtelingenwerk, die volgens haar nog in de periode daarvoor waren geschreven,
nadien niet meer had herschreven. De betreffende gedeelten getuigden volgens haar
van gebrek aan begrip voor de zionistische beweging.
In Levend Joods Geloof toonde de recensent zich verontwaardigd over de
toenmalige instemming van het NIW met het restrictieve toelatingsbeleid van het
kabinet-Colijn. Hij opperde dat het weekblad destijds wellicht beducht was geweest
voor de komst van veelal liberale joden uit Duitsland: ‘[...] was het bevreesd voor
het verbreken van de sfeer van verstikkende knusheid, dofheid en gezapigheid die
het kille jodendom van voor de oorlog kenmerkte? [...] Dan was het ongetwijfeld de
spreektrompet van velen.’152
Kisch, die De Jong zou blijven volgen tot en met deel 5, schreef een uitgebreide
en uiterst hoffelijke beschouwing in Studia Rosenthaliana. Hij beperkte zich tot de
joodse aspecten en putte hiervoor rijkelijk uit eigen ervaringen opgedaan tijdens de
door De Jong in deel 1 beschreven periode. Het belangrijkste thema is het
vluchtelingenbeleid, waar Kisch destijds als honorair adviseur van het
vluchtelingencomité nauw bij betrokken was geweest.
Wat Cohen betreft ondersteunde Kisch De Jongs vaststelling dat deze conflicten
uit de weg ging. Maar hij nuanceerde De Jongs bewering dat men in Nederland,
speciaal in joodse kringen, tegen hoogleraren - zoals Cohen - opkeek, waaruit Cohens
zelfoverschatting zou zijn voortgekomen, met alle kwalijke gevolgen van dien tijdens
de bezettingsjaren. In kringen van Nederlandse zionisten tijdens de jaren dertig, legde
Kisch uit, was eerder het tegendeel het geval. Daar werden uitsluitend diegenen voor
vol aangezien, die zich hielden aan een aantal zionistische beginselen die door de
invloedrijke Nehemia de Lieme werden geformuleerd. Op grond van zijn overtuiging
en beleid, stelde Kisch, telde Cohen in de Nederlandse Zionistenbond eigenlijk niet
mee. Kisch was ervan overtuigd dat Cohen als gevolg hiervan leed aan een
minderwaardigheidscomplex waarvan hij zich heeft trachten te bevrijden door voor
en tijdens de bezetting machtsposities in de joodse gemeenschap te bekleden.
Ten slotte betreurde hij het dat De Jong niet had vermeld dat koningin Wilhelmina
geen protest had aangetekend tegen het terughoudende toelatingsbeleid van haar
kabinet ten aanzien van vluchtelingen of, zoals Kisch het formuleerde, ‘dat Zij [...],
in de zaak der vluchtelingen, het hart nìet heeft gedragen op de rechte plaats’.153 In
oktober kwam hij

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

275
hierop terug. In de Nieuwe Rotterdamse Courant liet hij weten inmiddels te hebben
vernomen dat koningin Wilhelmina zich, zij het vergeefs, had gekeerd tegen het
vluchtelingenbeleid van haar kabinetten en bovendien financiële steun had verleend
aan diverse instellingen die belast waren met de zorg voor Duits-joodse
vluchtelingen.154
Naar aanleiding van deel 2 (Neutraal) schreef Kisch over de stemming onder de
joden in Nederland aan de vooravond van de invasie. Hij stelde dat het besef van
dreigend onheil onder de joden gering was en, indien aanwezig, vooral van buitenaf
gestimuleerd. Onder degenen die emigratie overwogen bleef het veelal bij overwegen.
‘Want de species hollandica-judaica [...] is naar haar aard honkvast: begrijpelijk, in
een land waar het de Joden altijd goed is gegaan.’155
Het derde deel van Het Koninkrijk over de Duitse inval in mei 1940 en de snel
daaropvolgende capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten, inspireerde J. Glaser
(1915-1989), directeur van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW), tot een
artikel in het NIW waarin hij vergelijkingen trok tussen de jaren voor de oorlog en
de toenmalige actualiteit. Naar analogie van de conclusie van De Jong dat de strijd
eigenlijk al verloren was in de jaren twintig en dertig, sprak Glaser de hoop uit dat
de Nederlanders lering zouden trekken uit de fatale gevolgen van de vooroorlogse
politiek. De vastberaden koningin Wilhelmina vergeleek hij met Golda Meir, de
toenmalige premier van Israël, voor wie hij grote bewondering koesterde, en generaal
Winkelman met Dayan, beiden volgens de JMW-directeur lichtende voorbeelden voor
hun volk.156

‘Medeschuldig’
De publieke verslagenheid die de passages over de jodenvervolging in de verschillende
delen van Het Koninkrijk teweegbrachten, bereikte een climax met de verschijning
van de delen 7 en 8, waarin de deportaties en het lot dat de weggevoerden in het
oosten wachtte, werden behandeld. Naar aanleiding van deel 7, waarin een terugblik
was opgenomen op de deportaties van joden uit Nederland, schreef Frans van Mierlo
in De Gelderlander een artikel onder de kop ‘Ons past slechts schaamte’. Hij deed
verslag van de gevoelens die lezing van de hoofdstukken over de laatste fase van de
jodenvervolging in Nederland bij hem had opgeroepen in bewoordingen die een
sterke overeenkomst vertonen met reacties op Ondergang: ‘Bij het lezen van deze
zwarte bladzijden slaan de
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vlammen uit, overheerst na zoveel jaren nog steeds het gevoel van “hoe hebben we
dit kunnen laten gebeuren?”, dringen tranen van spijt zich naar buiten.’ In navolging
van De Jong onderstreepte hij dat slechts weinigen tijdens de oorlog wisten waar de
verschillende maatregelen uiteindelijk toe zouden leiden.
De opmerking van De Jong dat de passiviteit van joden de passiviteit van niet-joden
in de hand had gewerkt, wenste hij niet als een verontschuldiging te beschouwen.
‘Joden en niet-joden handelden onder dwang [...], maar waar voor joden direct het
eigen leven op het spel stond, gold dit voor niet-joden in het algemeen niet.’ Zijn
conclusie loog er niet om: naar zijn mening was het Nederlandse volk ‘medeschuldig’
aan de moord op meer dan 100.000 landgenoten. ‘Medeschuldig, niet in de zin van
daadwerkelijke medeschuld, maar omdat we het allemaal hebben laten gebeuren.’157
Een bijzonder merkwaardig geluid klonk in Bijdragen en Mededelingen betreffende
de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN). Terwijl in de vakpers Het Koninkrijk
overigens nauwelijks werd besproken, sneed H. Van Riel, gedeputeerde van
Zuid-Holland en lid van de Eerste Kamer voor de VVD, in een recensie-artikel over
en naar aanleiding van de eerste acht delen, het thema van de jodenvervolging aan.
Hij was van mening dat De Jong te veel aandacht had besteed aan de vervolging en
vernietiging van de joden. Hoewel hij verklaarde zichzelf als niet-jood ‘ongeschikt’
te achten nader op dit onderwerp in te gaan, distantieerde hij zich van De Jongs
beoordeling van Asscher en Cohen. Hij vond het ‘vanzelfsprekend’ dat zij de kans
hadden gegrepen zichzelf en hun naasten te redden. Waarschijnlijk als gevolg van
zijn superindividualistische mensbeeld zag hij evenmin reden om het overgrote deel
der Nederlanders hun gemis aan solidariteit met joden en illegalen te verwijten.158
De toenmalige voorzitter van de BMGN-redactie, J.C. Boogman, was zich er destijds
terdege van bewust dat Van Riels bespreking ‘uit wetenschappelijk oogpunt niets
waard [was] [...]’; minder diplomatiek uitgedrukt vond hij het ronduit ‘een krankjorum
stuk’. De plaatsing van de bijdrage van de liberale senator heeft echter een lange
voorgeschiedenis met een geweigerde recensie en een recensent die niet over de brug
kwam. Omdat in een eerder stadium Van Riel door Boogmans voorganger, E.H.
Kossmann, was benaderd, voelde hij zich genoodzaakt alsnog van zijn diensten
gebruik te maken. Toen het stuk eenmaal ter redactie was gearriveerd, zag zij geen
andere mogelijkheid dan het ‘in 's hemelsnaam maar op te nemen’. Daarbij speelde
een rol, aldus Boogman, dat
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Van Riel erelid was van het Historisch Genootschap (NHG) vanwege zijn bemiddeling
in een netelige archiefkwestie. De geschiedschrijvers van het Historisch Genootschap
hebben de vraag opgeworpen of zijn voorzitterschap van het Harreveld-fonds, een
subsidie-orgaan achter het NHG, niet evenzeer een gewichtige factor was.159
Het verschijnsel dat het debat over joodse passiviteit en collaboratie vooral in
joodse kring werd gevoerd, deed zich opnieuw voor in de reacties op de
achtereenvolgende delen van Het Koninkrijk. De meeste besprekingen in overige
media volstonden met een samenvatting van De Jongs behandeling.
F.Ph. Groeneveld plaatste echter in NRC Handelsblad kritische kanttekeningen bij
De Jongs beoordeling van het beleid van de Joodse Raad in deel 7. Hij constateerde
dat De Jong dikwijls in een betoog dat onmiskenbaar naar een scherpe veroordeling
toewerkt plotseling enigszins terugwijkt. Zo bouwt De Jong in het bewuste deel een
uiterst kritisch betoog op over het optreden van de Joodse Raad om ten slotte op te
merken dat de collaboratie van de Joodse Raad niet meer is geweest dan een speciale
vorm van de algemene collaboratie in Nederland. Groeneveld stelde vast dat De Jong
onder collaboratie blijkbaar het verlenen van actieve medewerking aan de vijand
verstaat. Op grond daarvan was hij van mening dat De Jong zich schuldig maakt aan
‘een grove generalisatie met betrekking tot de rest van de Nederlandse (niet-joodse)
bevolking’, die bovendien in strijd is met hetgeen hij in andere delen te berde heeft
gebracht.160
In het Friesch Dagblad schreef Sal de Jong, auteur van onder meer een boek over
het vooroorlogse joodse leven in Leeuwarden, naar aanleiding van deel 4 een
beschouwing onder de titel ‘De bezetting in Joods-historisch perspectief’. Evenals
Sam de Jong stelde hij de verantwoordelijkheid van het vluchtelingencomité voor
de terugkeer van de Duits-joodse vluchtelingen naar Westerbork aan de kaak. Hij
bracht de registratie vanaf 10 januari 1941 in herinnering, waaraan alleen de van
origine Oost-Europese joden zich hadden onttrokken. Anders dan de Nederlandse
joden waren zij behept met een aangeboren wantrouwen jegens autoriteiten.161
In joodse kring werd veel aandacht besteed aan Visser, Asscher en Cohen,
hoofdrolspelers in het drama van de Joodse Raad. Er vielen weinig waarderende
woorden voor het beleid dat in het algemeen in het verlengde van dat van de
secretarissen-generaal werd behandeld. Jacob Soetendorp (1914-1976), voorganger
van de Liberaal Joodse Gemeente,
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stelde vast dat de oude historiografische waarheid ‘Wie es sich christelt, jüdelt es
sich’ hier wederom van toepassing was.162
Recensenten vermeldden veelvuldig De Jongs constatering dat het verzet op gang
kwam op het moment dat het voor de overgrote meerderheid van de joden te laat
was. Daarnaast wezen velen op wat A.S. Rijxman in het NIW ‘de toestand van algehele
verdoving’ noemde waarin de joden hadden verkeerd.163 Rijxman was conrector van
het Joods Lyceum Maimonides in Amsterdam en was in 1961 bij Presser
gepromoveerd op een biografie van de bekende bankier en filantroop A.C.
Wertheim.164 Hij zou veelvuldig over De Jongs behandeling van de jodenvervolging
schrijven.
Rijxman noemde het verder ‘een treurige zaak’ dat er onder de 140.000 joden in
Nederland geen enkele leider van het formaat van mr. L.E. Visser te vinden was
geweest. De afloop zou dezelfde zijn geweest, stelde hij, maar ‘onze ondergang zou
zich eervoller hebben voltrokken, terwijl we nu in verbijstering bladzijde na bladzijde
moeten lezen, hoe de volgzaamheid van de joodse massa aan haar leiders, tot een
vrijwel passief ondergane gang naar de gaskamers heeft geleid’. Deze gedachtengang,
inclusief de bewoordingen, lijkt rechtstreeks ontleend aan De Wolffs boek uit 1945.
Anders dan De Jong in Het Koninkrijk verschillende malen suggereert, betwijfelde
Rijxman of een houding van verzet tegen de nazi's tot hulpverlening op grotere schaal
zou hebben geleid.165
Ten slotte had Rijxman zich kennelijk gestoten aan De Jongs opmerking (in deel
6) dat het niet juist is te stellen dat ‘de joodse bevolkingsgroep als geheel de
deportaties passief over zich heeft laten heengaan’. Hij vond dit een apologetische
opmerking, die hem ongepast voorkwam. Niet de joden moesten zich verdedigen,
maar ‘al diegenen die ons dit actief òf door een bewuste passiviteit hebben
aangedaan’.166
Kisch nam het op voor Cohen, of preciezer gezegd, hij wilde het beeld van Cohen
zoals dit in de loop der jaren was ontstaan, corrigeren. Hij bracht in herinnering dat
Cohen zich in de veertig jaren voor de Duitse bezetting als actief zionist had
ingespannen voor het internationale joodse welzijn. Hij sprak zijn verachting uit over
degenen die tijdens de bezetting een beroep deden op de Joodse Raad en na de oorlog
aandrongen op Cohens bestraffing of, zoals Kisch het zelf formuleerde, ‘over die
allen die eerst hun hosanna hebben uitgekreten, en daarna hun crucifige’. Zijn
belangrijkste argument had betrekking op de selectieve verontwaardiging, die tot
ongelijkheid leidde omdat anderen, die in minder moeilijke omstandigheden zich
schuldig hebben gemaakt aan
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misdadig wanbeleid, ongemoeid werden gelaten. Hij citeerde in dit verband uit zijn
eigen betoog dat hij had afgestoken tegenover de procureur-generaal A.A.L.F. van
Dullemen en de minister van Justitie H. Mulderije, toen hij werd geraadpleegd in
verband met de bestraffing van Asscher en Cohen. ‘Gerechtigheid, goed; maar dan
in de zin van aequitas est aequalitas, gerechtigheid is gelijkheid. En als dan de
mogelijkheid zó wordt getreden met voeten, dan is van mij geen instemming te
verwachten met enige poenale sanctie jegens een Jodenmannetje in het nauw.’167
Herzberg verwierp in het NIW de kwalificatie ‘collaboratie’ voor de activiteiten
van de joodse leiders gezien de noodtoestand. Bovendien was hun oogmerk het
redden van zoveel mogelijk joden. Hierna zette hij nog eens uiteen dat de Joodse
Raad onmisbaar was geweest voor een noodzakelijke spirituele renaissance als
antwoord op de vervolging, en hij betreurde dat De Jong, evenals Presser en Sijes,
deze dimensie niet in zijn beschouwingen had betrokken.168
De Amerikaanse historicus Werner Warmbrunn volgde De Jong jarenlang in de
American Historical Review, het blad van de American Historical Association. Hij
was als Duits-joodse jongen voor het uitbreken van de oorlog naar Nederland
overgebracht en werd in mei 1940 door het bekende kindertransport van mevrouw
Wijsmuller naar veiliger oorden gesmokkeld. Door zijn werk aan een studie over
Nederland werd hij een goede bekende van het RIOD en zijn directeur, over wiens
werk hij zich lovend uitliet. Hij was een van de weinigen die in een bespreking van
deel 5 opmerkte dat De Jongs beoordeling van het optreden van de Joodse Raad
spoort met de these van Arendt over het joodse leiderschap.169

Irritatie
De Jongs verwijzing tijdens de persconferentie bij de presentatie van deel 8 (1978)
naar actuele vormen van terreur en onderdrukking170 viel kennelijk in vruchtbare
bodem. Televisierecensent Peter van Bueren borduurde voort op dit thema naar
aanleiding van het optreden van De Jong in AVRO'S Televizier. Volgens Van Bueren
had televisiejournalist Jaap van Meekren, die De Jongs werk op de voet volgde, zich
te veel geconcentreerd op de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren en te weinig op
‘de actuele signalen van fascisme’. Dergelijke verwijzingen zijn in
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de reacties op het achtste deel bepaald in het oog springend. Zo sprak ook Jan Bank,
in zijn bespreking in de Volkskrant, de hoop uit dat de lezer zal denken aan de
uiteenzettingen van De Jong over de totaliteit van het systeem van gevangenissen
en concentratiekampen, wanneer hij ‘vandaag de dag fragmentarische berichten
verneemt over terreur en moord op gevangenen elders in de wereld’.171
Gezien de aard van de verschrikkingen en het effect op de lezer (‘Het boek zal
iedere lezer die niet geheel en al van menselijk gevoel gespeend is, naar de keel
vliegen’) werd gediscussieerd over de noodzaak dit deel te lezen. De commentator
van het Haarlems Dagblad schreef hierover het volgende:
‘Hoe hard het ook klinkt, juist de toestand en omstandigheden van de
wereld van vandaag maken het nodig, dat zoveel mogelijk mensen de
wurggreep van dit stuk recente historie aan den lijve ervaren. Velen onzer
hebben die periode zelf meegemaakt, maar veel meer anderen niet. En
zelfs degenen die haar beleefden, hebben nooit alle feiten terdege gekend.
Eigenlijk realiseert nauwelijks iemand zich, dat zoiets werkelijk kan
gebeuren en ook werkelijk gebeurd is.’172
Oud-politieke gevangene F.B. Bakels, uit wiens Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit
Duitse gevangenissen en concentratiekampen (1977) De Jong in het achtste deel
veelvuldig had geciteerd, liet een soortgelijk geluid horen in een recensie in Elseviers
Magazine, met name met betrekking tot hoofdstuk 7, waarin het lot van de joden in
de vernietigingskampen wordt behandeld:
‘[...] je zou willen verordenen dat een ieder over de gehele wereld, die min
of meer volwassen is, juist dit gedeelte leest. Het is noodzakelijk dat een
ieder kennis neemt van de godsgruwelijke demonie waartoe een dictatuur
van fanatici, van criminelen, van ernstig gestoorden uiteindelijk geleid
heeft, leidt en zal blijven leiden.’173
In de pers werd veelal de opbouw van het achtste deel weergegeven, waarin De Jong
gradaties aanbrengt in de verschrikkingen, beginnend met de krijgsgevangenen en
eindigend met de vernietigingskampen. Voorzover ik heb kunnen vaststellen noemde
alleen Groeneveld, de recensent van NRC Handelsblad, deze werkwijze in zijn
bespreking ‘on-
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gelukkig’. Hij is met De Jong van mening dat Auschwitz en Sobibor ‘het absolute
dieptepunt’ vormen, maar, schreef hij, ‘toch zijn daarom de wreedheden tegenover
gevangenen in andere kampen er niet minder ernstig om’.174 Bakels, die zelf onder
meer in Natzweiler geïnterneerd was, onderschreef daarentegen de hiërarchie die De
Jong had aangebracht: ‘wij hadden het héél erg, maar Auschwitz/Birkenau...
Sobibor...’ Waarna hij opmerkte dat lezing van deze bladzijden leidt tot groter ‘begrip
en sympathie voor de staat Israël en zijn buitenlandse politiek’.175
Naar aanleiding van eerdere delen was al herhaaldelijk opgemerkt dat De Jongs
aanpak en stijlvoering afweken van die van Presser. De Jongs stijl werd gekenschetst
als ‘pragmatisch’,176 ‘koel-wetenschappelijk’,177 ‘sober’178 en ‘zakelijk en schijnbaar
onbewogen’.179 Maar in de reacties op deel 8 werd de stijlvoering herhaaldelijk te
afstandelijk gevonden.180 Bank liet het in de Volkskrant bij de constatering dat De
Jong dit keer ‘meer ingehouden van stijl’ was dan in de voorafgaande delen.181
Evenals in de begeleidingscommissie het geval was geweest, was er in de pers
kritiek op het veelvuldig inlassen van lange citaten door de auteur in een poging de
beleving van gevangenis en terreur weer te geven. De recensent van de Gooi- en
Eemlander vond zelfs dat het achtste deel maar nauwelijks door De Jong zelf was
geschreven, als gevolg waarvan het een versnipperde indruk maakte. Jacques Levij,
de recensent van De Stem, leek De Jongs werkwijze in principe problematisch te
vinden, maar vond dat het in dit geval de enige manier was om aan de lezer iets over
te brengen van wat er in die kampen werkelijk aan de hand is geweest. Bovendien
kon op deze wijze recht worden gedaan aan de individualiteit en grote verschillen
in beleving. Want, schreef hij: ‘Er zijn over die kampen-van-vernietiging, historisch
gezien, geen absolute waarheden te geven anders dan dat er vele miljoenen in zijn
omgekomen.’182
De Groene Amsterdammer publiceerde een lang artikel van de socioloog Rob
Tielman, waarin deze ertegen protesteerde dat De Jong geen aandacht had besteed
aan de achtergronden van de vervolging van homoseksuelen in Nederland.183 Ook
Rogier, die hoewel hij dit na lezing van de meer dan duizend pagina's ‘haast
oneerbiedig’ vond wederom een kritische recensie in Vrij Nederland schreef, achtte
dit een gemis en voegde er nog twee vergeten groepen aan toe, zigeuners en Jehova's
getuigen. Verder had De Jong naar zijn mening verzuimd de deportatie en vernietiging
te plaatsen in het kader van de tijd. De massamoord was in zijn ogen slechts ‘een
wat fanatiekere versie [...] van een gedragspa-
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troon dat helaas maar al te menselijk is’. Om deze bewering te staven somde hij een
serie overige misdaden op, zoals de atoomaanval op Japan en het gebruik van napalm
en fragmentatiebommen door de Amerikanen tijdens de oorlog in Vietnam. Hij beleed
zijn marxistische geschiedopvatting, volgens welke de geschiedenis een strijd is
‘tussen machthebbers om beheersing en uitbuiting van de massa's’. De Tweede
Wereldoorlog was volgens Rogier ‘geen afgrond, geen gapende kloof in de
geschiedenis, slechts een kuil in een maanlandschap vol skeletten’.184
Het NIW reageerde op het achtste deel van Het Koninkrijk met een recensie van
Rijxman en een opiniërend stuk van de hoofdredacteur M. Kopuit. De inleiding op
de bespreking kwalificeerde de moordenaars van de joden als ‘beesten, geboren en
getogen in de modderpoelen van een wereldstad en uit het moeras gekropen als
maden uit rottend vlees’. Rijxman, die tot de vaste groep van recensenten van De
Jongs werk behoorde, vond dat deze twee banden in ‘iedere joodse boekenkast’
behoorden te staan, ook bij degenen die zichzelf niet in staat achtten ze te lezen. In
het laatste geval zouden jongere generaties er kennis van nemen en, voegde hij eraan
toe, hopelijk ervan leren.185 Overigens wees hij de lezers van het NIW erop dat de
joden niet de enige slachtoffers van het nazi-systeem waren.
Kopuit deed verslag van lezing van ‘het boek der verschrikkingen’ terwijl hij met
de trein onderweg was naar Nieuweschans, waar een boek over joodse grafstenen
zou worden uitgereikt. Dit was uitgerekend de laatste plaats die de joden die uit
Nederland werden gedeporteerd passeerden - hun ondergang tegemoet. Hij verklaarde
de meeste hoofdstukken van De Jongs achtste deel over te slaan. ‘Want het is niet
nodig geest en gevoel te pijnigen met de vuigste en vuilste pornografie van menselijk
denken en kunnen. Door Duitsers bedreven. Door de wereld, minus een handjevol
verzetslieden, ongehinderd toegestaan.’ Wellicht als reactie op oproepen in de
niet-joodse pers verklaarde Kopuit dat het geen plicht is het achtste deel te lezen. Hij
onderkende dat het soms moeilijk kon zijn voor overlevenden weerstand te bieden
aan de sterke behoefte over hun ervaringen te lezen. Bovendien waren veel details
al in de lange uittreksels of artikelen in de dag- en weekbladen terechtgekomen. Al
met al twijfelde hij aan de zin van de vastlegging en publicatie van de verschrikkingen.
Voor de overlevenden en nabestaanden van slachtoffers was vergeten in elk geval
uitgesloten, en wellicht zouden de beschreven gruwelen bij sommigen van de overige
Nederlanders alleen maar verlangens wakker maken. Hiermee sloot Kopuit aan
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bij de kritische geluiden van Dasberg en Meijer naar aanleiding van Ondergang.
Voorts laakte Kopuit het gebrek aan hulp aan gedeporteerde joden van de kant van
de Nederlandse overheid, welk onderwerp De Jong in het laatste hoofdstuk van deel
8 alvast had aangekondigd. Op grond hiervan deed de hoofdredacteur een beroep op
de overheid om zich dit aan te trekken, onder meer in haar houding jegens Israël en
de ‘met welke oogmerken ook genocide nastrevende PLO’.186
Ook in kringen van vakgenoten nam de irritatie gestaag toe met de verschijning
van de delen van Het Koninkrijk. Meerdere van De Jongs collega's reageerden op
zijn monumentale werk, waarmee hij zich doelbewust tot een algemeen publiek
richtte, in de dag- en weekbladpers. In de vakpers kwam Het Koninkrijk en in het
bijzonder het thema van de jodenvervolging nauwelijks aan bod, de bijdrage van
Van Riel buiten beschouwing gelaten. Het meeste commentaar in de vakpers heeft
betrekking op De Jongs aanpak in het algemeen en is niet specifiek toegespitst op
zijn behandeling van de jodenvervolging.187 Een belangrijke verklaring voor dit
verschijnsel is zonder twijfel dat de jodenvervolging ten tijde van de verschijning
van de opeenvolgende delen van Het Koninkrijk nog geen specialisme was. De
specialisten die er waren, zoals Ben Sijes en Hans van der Leeuw, werkten op het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Maar aangezien zij betrokken waren geweest
bij de totstandkoming van De Jongs werk, waren zij niet de aangewezen personen
om Het Koninkrijk te recenseren.188
Zo plaatste Schöffer in een bespreking van de eerste drie delen in het Tijdschrift
voor Geschiedenis (1971) vraagtekens bij de verhalende aanpak van De Jong en
stelde hij - als vervolg op zijn recensie van Ondergang - de consequenties van de
rechtstreekse betrokkenheid van De Jong voor zijn geschiedschrijving aan de orde.
Hij veronderstelde dat ‘[...] De Jong in zijn werk nog te veel als het ware “van zich
af” schrijft, te zeer nog belast wordt door een verleden dat zijn en mijn generatie een
scheppen van geestelijke distantie en “einfühlend” begrip [...] in de weg staat’.189
Maar in het themanummer van hetzelfde tijdschrift over geschiedenis en
engagement (1974) bleef de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog volledig
onbesproken. Met deze special verklaarde de redactie aan te sluiten bij de destijds
grote belangstelling voor ‘politisering van de geschiedwetenschap en het engagement
van de historicus’. De directe aanleiding voor dit bijzondere nummer was nota bene
de afscheidsrede van B.W. Schaper als hoogleraar aan de Leidse Universiteit, die
tijdens

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

284
de bezetting Presser had vervangen aan het Vossiusgymnasium en zijn naam had
geleend voor Pressers boek over de Tachtigjarige Oorlog, dat in de oorlogsjaren
verscheen. Ook dit gegeven uit Schapers loopbaan bracht de redactie kennelijk niet
op het idee in dit bijzondere nummer plaats in te ruimen voor de geschiedschrijving
van de bezettingsjaren.190 Tijdens de conferentie van het Nederlands Historisch
Genootschap in 1975 over ‘Nut en Nadeel van de Geschiedenis’, die in het teken
stond van de voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan het internationale congres
over ‘Waarden en Geschiedwetenschap’ een jaar later in de Verenigde Staten, was
het niet anders. De Jongs werk werd in het geheel niet genoemd. Wel verwees een
spreker, A.G. Weiler, kort naar Presser als voorbeeld van een historicus die uitkwam
voor zijn ‘politiek en sociaal engagement zonder zich over te geven aan gepolitiseerde
wetenschap’.191
Naarmate De Jong vorderde, ergerden vakhistorici zich in toenemende mate aan
zijn geringe bereidheid zich kritiek aan te trekken. P.W. Klein, hoogleraar in de
economische geschiedenis in Rotterdam en lid van de begeleidingscommissie van
Het Koninkrijk, pakte in 1981 stevig uit in Het Parool onder de kop ‘Loe de Jong of het orakel spreekt’.
‘Zijn gemoraliseer, zijn pathetische toonzetting, het oncontroleerbare van
zijn uitspraken, zijn kroniekmatige aanpak, het gebrek aan thematische
analyses van structuren en processen, zijn blindheid voor de werking van
onpersoonlijke maatschappelijke krachten, zijn onevenwichtige behandeling
van de stof [...], zijn wijdlopigheid, de gebrekkige annotatie, het gemak
waarmee hij zijn bron als juist dan wel onjuist accepteert, zijn
ongebreidelde voor- en afkeuren [...]: het is alles voer voor historische
kritiek.’192
Twee jaar later stelde Blom in zijn inaugurele rede een aantal kenmerken van De
Jongs werk ter discussie. De belangrijkste die hij noemde waren het perspectief van
collaboratie en verzet, de prominente aanwezigheid van politiek-morele oordelen en
de overwegend verhalende presentatie van vooral feiten en concrete gegevens.193
De ambivalente gevoelens onder vakhistorici ten aanzien van Het Koninkrijk
werden door de redactiecommissie, in de woorden van E.H. Kossmann, onder woorden
gebracht in de inleiding van deel 14:
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‘Indien het woord wetenschap in het hier gegeven verband betekent dat
de onderzoeker zich willens en wetens in de keuze van zijn materiaal
beperkt tot wat hem ten bate van zijn voorstelling goed uitkomt en daarmee
strijdig materiaal verwaarloost, indien het betekent dat hij zijn verhaal op
een zo eerlijk mogelijke manier vertelt zonder aan bewuste vooroordelen
toe te geven en zonder effectbejag, indien het bovendien betekent dat hij
bereid en in staat is zijn voorstelling van zaken te verantwoorden door
verwijzing naar bronnen en zegslieden, dan is er geen reden het hier niet
te gebruiken.’194
Ook de Amerikaan Warmbrunn maakte naarmate De Jong vorderde in de American
Historical Review steeds meer kritische opmerkingen over diens aanpak. Naar
aanleiding van deel 6 vroeg hij zich af of de lezer als gevolg van de gedetailleerdheid
en uitvoerigheid door de bomen het bos nog wel kon zien. In Times Literary
Supplement uitte K.W. Swart in een bespreking van de delen 1 tot en met 6 kritiek
die een duidelijke overeenkomst vertoont met die van Nederlandse vakgenoten. Zo
stelde hij vast dat De Jong zijn beoordelingen niet altijd voldoende onderbouwt en
daarbij bovendien te weinig wijst op nog onopgeloste problemen. Warmbrunn en
Swart beklemtoonden beiden dat De Jong in de eerste plaats schreef voor een
algemeen publiek en niet voor vakgenoten.195
In de hierboven besproken reacties op het werk van de drie Nederlandse historici die
tezamen de decennia tussen 1950 en 1980 beslaan, is een duidelijke ontwikkeling
waarneembaar. Herzbergs Kroniek der Jodenvervolging verscheen in een periode
waarin bij een groot deel van de bevolking sprake was van een zekere vermoeidheid
ten aanzien van het thema. Bovendien ontbeerde de uitgave van zijn studie de
publicitaire begeleiding die het werk van Presser en De Jong vanuit het RIOD zou
ondervinden. Het aantal reacties bleef derhalve beperkt en deze leidden ook nauwelijks
tot publiek debat, maar inhoudelijk duidden zij beslist op bezinning en besef van de
omvang van de catastrofe die zich had voltrokken. Meerdere recensenten spraken
met vooruitziende blik de overtuiging uit dat dit onderdeel van het oorlogsverleden
met het verstrijken van de tijd niets van zijn duivelse en onvoorstelbare karakter zou
verliezen.
In joodse kringen was Herzberg destijds vooral door zijn verdediging
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van de beide oud-voorzitters van de Joodse Raad, tegen wie na de oorlog bittere
aanklachten werden geuit, een omstreden figuur. De zionistische beweging
beschouwde hem als persona non grata en negeerde derhalve zijn bijdrage aan
Onderdrukking en Verzet. In het NIW werd Herzberg er nota bene van beticht in zijn
geschiedschrijving ‘de joodse gemeenschap’ te hebben verraden.
Vanaf het midden van de jaren vijftig werd de jodenvervolging een steeds
belangrijker thema in de terugblik op de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van
het Eichmann-proces verschenen scherpe artikelen waarin de nalatigheid van de
Nederlandse bevolking en overheid aan de kaak werd gesteld. Ondergang werd door
velen als een schok ervaren. Uit de talrijke reacties in de pers spreekt een diep besef
van de omvang en gruwelijkheid van de ramp die de joden had getroffen. Het
tekortschieten van burgers en overheid werd in veelal buitengewoon emotionele
bewoordingen aangeklaagd.
Een opvallende omslag in de receptie is de waardering van ‘objectiviteit’. Terwijl
Herzberg geprezen was vanwege zijn vermeende ‘objectiviteit’ en zelfbeheersing,
werd Presser niet bekritiseerd vanwege zijn emotionele en expliciet subjectieve
benadering. Op de rituele stijlelementen en de emotionele aanpak reageerde men in
het algemeen met respect en eerbied. Presser had een vorm en taal gevonden om de
moord op de joden onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Het effect
van Ondergang was zo groot en intens dat vrijwel iedereen bereid was in dit
uitzonderlijke geval de gangbare maatstaven ter beoordeling van geschiedschrijving
terzijde te schuiven.
Met name dit laatste plaatste vakgenoten voor een lastig dilemma. Maar ook zij
konden en wilden zich niet zonder meer onttrekken aan de publieke verslagenheid.
De BGN schrok terug voor plaatsing van de recensie van Von der Dunk, waarin naar
de mening van de redactie de vereiste eerbied ontbrak. Schöffer maakte het dilemma
tot inzet van zijn bespreking in het Tijdschrift voor Geschiedenis, waarin hij zich
een waar evenwichtskunstenaar toont. Zonder wetenschappelijke criteria te
verwaarlozen probeert hij niet de gevoeligheid van het onderwerp te neutraliseren
door zich volledig terug te trekken op professionele argumenten. Ingebed in een
uitvoerige inlevende en gedeeltelijk lovende uiteenzetting over de auteur en zijn
onderwerp formuleerde hij fundamentele kritiek. Kleio nam een bijdrage op die door
velen als een ongepaste uitbarsting werd beschouwd, en Boas deed een scherpe
persoonlijke aanval op Presser. Deze beide recensies lokten felle reacties uit.
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Terwijl Herzberg in het NIW nog was aangevallen vanwege terughoudendheid in zijn
beoordeling van het joodse leiderschap, klonken naar aanleiding van Ondergang in
joodse kring naast instemming ook matigende geluiden. Sommigen vonden dat
Presser een te hard oordeel had geveld over het optreden van de joodse leiders en
wezen op de druk der omstandigheden. Ook werd Pressers persoonlijke betrokkenheid
bij de activiteiten van de Joodse Raad in het geding gebracht, zij het niet altijd in het
openbaar. Geconfronteerd met Pressers beschuldigingen aan het adres van de joodse
leiders, rees bij jongeren de vraag hoe zij zich zouden hebben opgesteld. Twijfel
over hoe zij zich zouden hebben gedragen, deed sommigen terugdeinzen voor een
veroordeling van de leden van de Joodse Raad.
Maar Ondergang bracht ook de ongemakkelijke verhouding tussen joden en
niet-joden aan de oppervlakte. Want joden stelden zich niet alleen de vraag naar de
eigen opstelling, maar moesten ook worstelen met wantrouwen jegens de niet-joodse
omgeving, zich samenballend in de vraag: ‘Zou ik bij hem/haar kunnen onderduiken?’
Voor veel joden was de verstandhouding met een samenleving die meer dan
honderdduizend joden niet voor de ondergang had kunnen - of wellicht zelfs willen?
- behoeden problematisch. Velen putten dan ook hoop uit het bestaan van de jonge
joodse staat en betreurden de fatalistische teneur van Pressers boek. Met name de
epiloog liet joodse lezers achter zonder een sprankje hoop op een zinvol bestaan.
Onder niet-joden leidde de bezinning tot universele vragen naar de aard van de
mens. Vooral oud-verzetslieden werden geplaagd door het gevoel tekort te zijn
geschoten. Jongeren die de oorlog niet als volwassenen hadden meegemaakt, moesten
zich naar aanleiding van Pressers Ondergang de vraag stellen wat zij zelf zouden
hebben gedaan. ‘Zou ik een jood in huis genomen hebben?’ Bij hen leidde de
bezinning vooral tot politieke kritiek, maar ook tot solidariteit met de staat Israël.
Het proces van reflectie resulteerde bij sommigen in wat Constant Vecht zo treffend
‘krampachtige gewetensvorming’ heeft genoemd.196 Dit kon resulteren in een sterke
betrokkenheid bij actuele vormen van onderdrukking en terreur, gecombineerd met
een zekere afwending van het oorlogsverleden. Jegens Israël raakte menigeen verstrikt
in deze gecompliceerde gevoelens.
In de reacties op het werk van De Jong was de jodenvervolging geen hoofdthema.
Dit was gedeeltelijk een gevolg van de opzet van Het Koninkrijk, waarin een enorme
hoeveelheid thema's, kwesties en ontwikke-
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lingen de revue passeren. Bovendien kwamen de lotgevallen van de joden verspreid
over een groot aantal delen en dikwijls in betrekkelijk korte hoofdstukken of
paragrafen aan bod. Bij de verschijning van het achtste deel, dat een relatief
zelfstandig karakter draagt en de lezer meevoert tot in de kampen, was de aandacht
dan ook beduidend omvangrijker en intenser. Desalniettemin is het duidelijk dat de
eerste confrontatie met het onderwerp reeds achter de rug was. De Jong trad met zijn
werk nu eenmaal in de voetsporen van Presser en zijn werk was gedeeltelijk een
herhaling van wat inmiddels in vrij brede kring reeds bekend was. De meeste aandacht
trokken dan ook die aspecten en thema's die door Presser niet waren behandeld of
onderbelicht waren gebleven, zoals de vooroorlogse geschiedenis en de kampervaring.
Het herhalingselement was waarschijnlijk ook een van de redenen waarom critici
zich vrijer opstelden tegenover het werk van De Jong dan tegenover Ondergang.
Terwijl Nederland naar aanleiding van het boek van Presser in rouw leek gedompeld
en menig recensent zich beperkte tot respectvolle en bewogen bewoordingen, bleek
er met name bij de verschijning van deel 8 irritatie te zijn binnengeslopen in het
debat. Dit had te maken met De Jongs omstreden positie in de publieke opinie; hij
werd vooral in linkse kringen sinds de jaren zeventig als een figuur van het
establishment gezien.
De Jongs geschiedschrijving van de jodenvervolging leidde eind jaren zeventig
niet langer primair tot reflectie en introspectie, maar tot oproepen tot politiek activisme
en engagement. De jodenvervolging werd meer beschouwd vanuit de toenmalige
politieke actualiteit, waarin de bestrijding van contemporaine dictaturen en
onderdrukking hoog op de agenda stond. Tot op zekere hoogte had De Jong dergelijke
reacties zelf uitgelokt, door zijn werk met nadruk te presenteren als een roep om
menselijkheid en verdraagzaamheid.
In verschillende joodse bladen werd het debat over het optreden van de joodse
leiders tijdens de oorlog na Het Koninkrijk voortgezet. In navolging van De Jong
werd dit echter beduidend vaker dan in de reacties op Ondergang op één lijn gesteld
met het optreden van de secretarissen-generaal. Ten slotte legden ook joodse
recensenten verband met actuele internationale politieke ontwikkelingen, zij het
vooral toegespitst op de benarde positie van Israël in het Midden-Oosten.
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Slot
Het verlangen het verleden de rug toe te keren, zoals dat zich manifesteerde in reacties
op De Jongs geschiedschrijving van de jodenvervolging, was maar van korte duur.
Sedert de jaren tachtig is er sprake van een stroom aan oorlogsliteratuur waaronder
veel egodocumenten van joden en tal van lokale studies over joods leven in de
mediene.197 De verhalen van Gerard L. Durlacher (1928-1996), waarin hij op
indringende wijze zijn individuele oorlogsherinneringen plaatst binnen de algemene
geschiedenis, confronteerden menigeen met het moreel tekort van niet alleen de
geallieerden, maar ook van de Nederlandse overheid en bevolking. In zijn werk
schetste hij een aangrijpend beeld van de woestenij waarin hij en zijn lotgenoten na
de oorlog weer een bestaan moesten zien op te bouwen.198 De historica Dienke
Hondius, de journaliste Elma Verhey en de politicoloog Ido de Haan, allen jongere
auteurs, publiceerden baanbrekende studies over de nasleep en doorwerking van de
jodenvervolging in de naoorlogse periode.199 Zij oordelen uiterst kritisch over de
wijze waarop de Nederlandse samenleving met deze erfenis is omgesprongen. Jules
Schelvis (1921), een van de achttien overlevenden van de in totaal 34.313 joden die
uit Nederland naar Sobibor werden gedeporteerd, schreef een lijvige monografie van
dit vernietigingskamp.200
De grote belangstelling voor de geschiedenis van de jodenvervolging strekt zich
inmiddels uit over de gehele westerse wereld. Vooral in Frankrijk heeft de literatuur
over dit onderwerp de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Sinds 1985
publiceerden Franse en opvallend veel buitenlandse auteurs tal van studies over de
jodenvervolging in Frankrijk en de naoorlogse omgang met de herinnering eraan.
En anders dan gedurende de eerste decennia na de oorlog het geval was, is de publieke
belangstelling tegenwoordig groot, zo groot zelfs dat van een ‘obsessie’ gesproken
kan worden.201
Wat de geschiedschrijving van de moord op de joden betreft is Nederland
tegenwoordig aanzienlijk minder uitzonderlijk dan de eerste decennia na de oorlog.
Daarnaast is het RIOD, dat zo lang de voorhoede vormde, voor onderzoekers op het
terrein nog steeds belangrijk vanwege zijn collectie en expertise, maar het instituut
heeft niet langer het monopolie op studies over de jodenvervolging, dat na Herzbergs
Kroniek decennialang onbetwist was.
Het vraagstuk dat in het publieke debat tegenwoordig de meeste aan-
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dacht trekt is het hoge percentage van uit Nederland weggevoerde en vermoorde
joden. In een essay van Blom uit 1987, waarin hij dit poogt te analyseren en verklaren,
werd het op de publieke agenda geplaatst. Hij kwam tot de voorzichtig geformuleerde
conclusie dat zijns inziens drie punten het belangrijkst waren. Naast de aard van het
bezettingsregime kende hij gewicht toe aan de wijze van reageren van niet-joden en
joden. Blom kwalificeerde deze als ‘over het algemeen coöperatief, administratief
efficiënt en volgzaam dan wel gezagsgetrouw’.202 Onlangs wezen de historici Pim
Griffioen en Ron Zeller in een gedetailleerde en verfijnde vergelijking tussen
Nederland en België eveneens op drie hoofdoorzaken, die achtereenvolgens betrekking
hadden op het optreden van de vervolgers, de wisselwerking tussen de omgeving en
de slachtoffers en die tussen de vervolgers en de slachtoffers.203 Maar zowel Blom
als Griffioen en Zeller schrokken ervoor terug een rangorde in de door hen genoemde
factoren aan te brengen.
In het veelbesproken en omstreden boek van Nanda van der Zee, Om erger te
voorkomen. De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse
jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog (1997), is echter van terughoudendheid
in het geheel geen sprake. Van der Zee schrijft het opvallende succes van de bezetter
op het vlak van de jodenvervolging toe aan de houding van de Nederlandse elites.
De vlucht van koningin en regering in mei 1943, stelt zij, maakte de weg vrij voor
de instelling van een burgerlijk bestuur door de Duitse bezetter dat catastrofale
gevolgen zou hebben voor de joden in Nederland. Ook Victims and Survivors. The
Nazi Persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945 (1997) van de Engelse
historicus Bob Moore draait, zij het oneindig subtieler en genuanceerder dan in Van
der Zee's boek, vooral om de verklaring van het hoge percentage vermoorde joden.
Hij besluit zijn synthese met een afgewogen slotsom waarin hij nog eens alle - en
niet alleen de doorslaggevende - factoren de revue laat passeren die hebben
bijgedragen aan de decimering van het Nederlandse jodendom.
In elk geval is het evident dat zich sedert het werk van Herzberg in het debat over
collaboratie en passiviteit belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan. Terwijl
Herzberg de Nederlandse autoriteiten en bevolking in feite vrijpleitte, bracht Presser
hun medeverantwoordelijkheid in het geding, die De Jong vervolgens nader uitwerkte.
De laatste twee besteedden veel aandacht aan het optreden van de joodse leiders over
wier optreden zij bovendien een negatief oordeel velden. Inmiddels is er in brede
kring sprake van toegenomen begrip voor het dilemma
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van het joodse leiderschap, terwijl de schijnwerper een steeds scheller licht werpt
op de nalatigheid van overheid en bevolking. Herzberg ontkende in Kroniek nog
tamelijk beslist dat het verschil in de omvang van de ramp vergeleken met de andere
in de West-Europese landen veroorzaakt zou zijn door een minder grote
hulpvaardigheid van de Nederlandse omgeving. Bovendien onderstreepte hij dat de
jodenvervolging geen Nederlandse geschiedenis was, maar joodse.204 Het hoge
percentage joodse slachtoffers uit Nederland zal zonder twijfel aanleiding blijven
geven tot debat. De grootste moeilijkheid is het vaststellen van het gewicht dat het
handelen en het gedrag van elk der betrokken groepen in de schaal hebben gelegd.
Maar dat de jodenvervolging geen Nederlandse geschiedenis is, zal tegenwoordig
niemand meer beweren.
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7. Conclusie
In deze studie heb ik het verband onderzocht tussen de eigen ervaringen tijdens het
nazi-tijdperk van Herzberg, Presser en De Jong en hun geschiedschrijving van de
ramp die de joden trof, anders geformuleerd: de spanning tussen ervaring, verwerking
en professionaliteit. De jodenvervolging die hun bestaan ontwrichtte, betekende voor
de mensheid en voor henzelf het einde van een tijdperk en riep vragen op over het
verleden - vragen over hoe en waarom het gebeurde. Hoewel het directe verband
tussen de moord op de joden en de stichting van de staat Israël in 1948 door sommige
Israëlische historici inmiddels wordt gerelativeerd, betekende de stichting in elk
geval het begin van een nieuw tijdperk in de joodse geschiedenis. Dit leidde tot een
heroverweging van de betekenis van het jood-zijn. De uitkomst hiervan werd
beïnvloed door het denken over de jodenvervolging, maar het omgekeerde was
evenzeer het geval.1
In de lange geschiedenis van de joden is de relatie tussen macht en onmacht,
weerbaarheid en weerloosheid een centraal thema. Vooral in de moderne tijd werd
het een van de ideologische sleutelkwesties in joods leven.2 Na de massamoord op
de joden werd de vraag of en in hoeverre joden in de diaspora in staat waren tot
onafhankelijk (politiek) handelen met grotere urgentie en geladenheid aan de orde
gesteld.
Uit het voorgaande is gebleken dat de drie Nederlandse geschiedschrijvers in
inzicht en benadering van dit buitengewoon complexe hoofdstuk uit de geschiedenis
van elkaar verschilden. De meeste controverses zijn te herleiden tot uiteenlopende
visies op en interpretaties van de joodse geschiedenis. Sedert de emancipatie werden
joden in Europa geacht zichzelf niet langer in nationale, maar uitsluitend in religieuze
termen te definiëren. Dit leidde tot een secularisatie en assimilatie van de joodse
geschiedschrijving, die neerkwam op het loslaten van de goddelijke voorzienigheid
als de actieve causale factor en het daarmee verbonden geloof in de uniciteit van de
joodse geschiedenis.3 De breuk met de traditie, waarin de religie sedert de verwoesting
van de Tweede Tempel een nationale en samenbindende functie had vervuld, leidde
ook bij
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historici tot onzekerheid over het wezen van het jodendom. De ultieme consequentie
van de assimilatie zou zijn het verdwijnen van het jodendom als natie.
Globaal gezien ontwikkelden joden in Europa twee strategieën die het voortbestaan
van het joodse volk zouden waarborgen. Orthodox-religieuze joden wezen de
modernisering af en voelden zich derhalve niet aangesproken door de nieuwe
geschiedschrijving. In hun ogen was het werk van de historicus die zich per definitie
bezighoudt met het tijdelijke en het veranderlijke, eenvoudigweg irrelevant. Zionisten
omarmden in zekere zin de modernisering en de seculiere definitie van het jodendom.
Het joods-nationale streven was als zodanig een opstand tegen de traditie en het
primaat van de religie. Het messianisme impliceert het geduldig wachten op de
verlossing die de Messias zou brengen, terwijl zionisten hun lot in eigen handen
namen en in Palestina begonnen aan de opbouw van een joodse staat. Maar als
revolutionairen waren zij evenzeer behept met een anti-historische houding. Zij
beschouwden het verleden in de diaspora als een minderwaardige episode uit de
joodse geschiedenis.4
Aan de vooravond van het nationaal-socialistische tijdperk bevonden de joden in
Europa zich in een proces van secularisatie en modernisering met alle ambivalenties
en spanningen die daarbij horen.. In West-Europa had dit dikwijls de vorm
aangenomen van assimilatie, terwijl in Oost-Europa het zionisme - naast het
voortbestaan van groepen die aan de traditie vasthielden - een aanzienlijke aanhang
had verworven. De vernietiging van twee derde van de Europese joden betekende
een aardverschuiving en leek een pijnlijke, maar krachtige bevestiging van het gelijk
van de zionisten. Assimilatie aan de westerse cultuur werd na de vervolging en
vernietiging met terugwerkende kracht door menigeen als een historische vergissing
beschouwd. In dit spanningsveld moesten Herzberg, Presser en De Jong positie
kiezen.
Van het drietal is Herzberg veruit de meest transparante en de meest ideologische
geschiedschrijver. Hoewel hij zichzelf beschouwde als een seculiere zionist, is in
zijn benadering een duidelijk metafysisch element herkenbaar. In Kroniek gaf hij
interne factoren prioriteit boven de effecten van de externe krachten die destijds zo
verwoestend waren voor de joden. Zijn geloof in en nadruk op de continuïteit en
onveranderlijkheid van de joodse geschiedenis geeft blijk van een essentialistische
visie en staat als zodanig op gespannen voet met de taak van een professionele
historicus het verleden te contextualiseren. Bovendien hoort Herzberg
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tot de zionistische historici die van mening zijn dat vanaf het begin van de geboorte
van het joodse volk sprake was van een compleet nationaal leven. Dit is een
paradoxale visie, omdat het zionisme tegelijkertijd als uitgangspunt heeft dat de joden
alleen in Israël werkelijk subject van hun historisch lot kunnen zijn. Overigens is
gebleken dat Herzberg deze visie deelt met vooraanstaande Israëlische historici als
Ben-Zion Dinur. Deze was een complexe figuur, die als telg uit een geslacht van
rabbijnen uiteindelijk de voorkeur gaf aan historisch onderzoek en het zionisme
boven de studie van de talmoed, hoewel hij een vrome jood bleef. Zo verenigde hij
in zijn persoon het onverenigbare: het orthodoxe jodendom met zijn passieve
verwachting van de verlossing en het zionisme dat in Palestina bouwt aan een joodse
staat. De paradoxale visie van historici als Herzberg en Dinur moet waarschijnlijk
worden beschouwd als een poging het zionisme historisch te funderen.5
Herzberg drong voortdurend aan op voorzichtigheid bij de beoordeling van het
gedrag van de joden in reactie op de vervolging. Zo beklemtoonde hij dat een opstand
zoals in het getto van Warschau plaatsvond in de Nederlandse omstandigheden
eenvoudigweg niet mogelijk was. Hij liet echter ook doorschemeren dat verzet in de
vorm van ondergronds werk wel degelijk een reële optie was geweest. Maar hiervoor
ontbrak het de Nederlandse joden, schreef Herzberg, aan een ideologische en politieke
basis, die het zionisme hun had kunnen verschaffen. Daarnaast wees hij, niet in
Kroniek maar ten tijde van het Eichmann-proces, op de ervaring met weerloosheid
tegen de pogroms in Oost-Europa, die hij toen een beslissende rol toekende in de
reactie van joden op de vervolging.
Zijn beoordeling van het gedrag van de joodse leiders laat zich het beste
karakteriseren met het adjectief ‘apologetisch’. In Kroniek en in de talrijke artikelen
die hij in de daaropvolgende decennia schreef, hamerde Herzberg op de buitengewoon
moeilijke en wanhopige positie waarin de joden destijds hadden verkeerd.
Desalniettemin uitte hij kritiek op de joodse leiders vanwege het feit dat zij zichzelf
en hun naasten hadden beschermd. Hierdoor, stelde Herzberg, hadden zij zich van
de joodse gemeenschap vervreemd. Toch was hij niet bereid hen te veroordelen,
maar hield hij hen de hand boven het hoofd met twee argumenten. In de eerste plaats
stelde hij dat een grote meerderheid van de joden destijds zowel de oprichting van
de Raad als zijn beleid had ondersteund. Ten tweede beklemtoonde hij dat het gedrag
van de joodse leiders eenvoudigweg inherent was aan de menselijke natuur.
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In zijn eindbeoordeling verklaart Herzberg, het geheel overziend, de oprichting van
de Joodse Raad te beschouwen als een positieve factor. Beslissend was dat in zijn
ogen de Raad onmisbaar was geweest voor een verlate geestelijke renaissance, anders
gezegd: het proces van de-assimilatie onder de joden als antwoord op de anti-joodse
politiek. In de voetsporen van hun voorvaderen, schrijft Herzberg, had de Joodse
Raad een historische taak vervuld die had bijgedragen aan het voortbestaan van het
joodse volk.
Herzbergs sterke nadruk op de potentiële culturele en spirituele betekenis van de
Joodse Raad moet worden gezien als een directe voortzetting van zijn vooroorlogs
zionistisch activisme. Herzberg was geen historicus van beroep, maar advocaat.
Misschien was hij wel in de eerste plaats beïnvloed door zijn zionistische achtergrond.
Hij beschouwde de joodse geschiedenis als een afzonderlijke discipline. Hij had de
joodse leiders als zijn cliënten aanvaard, was trouw aan wat hij beschouwde als de
loop van de joodse geschiedenis en interpreteerde hun rol vanuit dit perspectief. Zijn
primaire loyaliteit ging niet uit naar de professionele geschiedschrijving - hij wees
deze zelfs herhaaldelijk actief af - maar naar het jodendom als de belichaming van
een universeel geestelijk beginsel.
Het is duidelijk dat in Herzbergs benadering bovendien een sterk persoonlijk
element stak. Hij kende Cohen sedert zijn studententijd, toen hij samen met hem het
bestuur van de JJF vormde, en daarna kwamen zij elkaar weer tegen in de Nederlandse
Zionistenbond. In het begin van de bezettingstijd had hij zich gewijd aan culturele
activiteiten in zionistisch verband. Tenslotte was hij als redacteur van Het Joodsche
Weekblad, zij het slechts enkele maanden, verbonden aan de Joodse Raad. Na de
oorlog trad hij op als raadsman van de beide oud-voorzitters van het omstreden
instituut, toen zij door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam werden vervolgd.
In de talrijke polemische artikelen die hij na de oorlog schreef, placht hij te
beklemtonen dat hij - anders dan de meeste critici van de joodse leiders - een insider
was, die de toenmalige omstandigheden uit eigen ervaring kende. Hiermee impliceerde
Herzberg dat outsiders niet in de positie waren een moreel oordeel te vellen over het
joods leiderschap.
Daarnaast had hij zelf, zij het niet van de kant van de Joodse Raad, tijdens de
Duitse bezetting ook een zekere bescherming genoten. De vraag dringt zich op of
zijn relatief geprivilegieerde positie tijdens de bezetting het hem moeilijk maakte
het beleid van de Joodse Raad zuiver analytisch te benaderen.
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Ten slotte moet Herzbergs defensieve houding ook worden gezien als een poging de
joden als het ware collectief te rehabiliteren. Hij was zich ervan bewust dat de Joodse
Raad de reputatie van de joden in Nederland had beschadigd. Met zijn filosofische
bespiegelingen over het menselijk tekort distantieerde hij zich enigszins uit de hoogte
van in zijn ogen gemakzuchtige veroordelingen van de joodse leiders. Hiermee
plaatste hij zijn geschiedschrijving in zekere zin in een ‘bovenpolitiek’ perspectief.
Als niet-zionist schreef Presser niet zozeer joodse geschiedenis als afzonderlijke
discipline, maar veeleer geschiedenis van joden. Hij maakte zich tot woordvoerder
van de hulpeloze joden die het slachtoffer waren geworden van de ‘Endlösung’. Zijn
medelijden en loyaliteit jegens de vermoorde joden en zijn nadruk op het sociale
aspect moeten in relatie tot zijn marxistische, zij het onorthodoxe, wereldbeschouwing
worden gezien. Als representant van de socialistische kritiek op het jodendom
beschouwt hij de Joodse Raden primair als de reddingsboot van de elite.
De drijfveer de vermoorde joden te herdenken was voor Presser echter
allesoverheersend. Het persoonlijke element kreeg dus voorrang boven het
levensbeschouwelijke. Zijn monografie is bijna uitsluitend en opzettelijk geschreven
vanuit het perspectief van de slachtoffers. Bovendien doet hij in Ondergang regelmatig
speculatieve uitspraken die hij niet probeert te bewijzen, maar eenvoudigweg
presenteert als zijn overtuiging. Het is veelbetekenend dat de meeste betrekking
hebben op passiviteit, collaboratie en verzet. Tot op zekere hoogte koos Presser er
doelbewust voor in zijn geschiedschrijving van de jodenvervolging conventionele
academische normen te negeren. Hij stond in het algemeen sceptisch tegenover de
wetenschappelijke pretenties van de geschiedschrijving. Hij beschouwde zichzelf in
de eerste plaats als een creatief schrijver.
Uitgesproken verrassend is dat Presser, die in formele zin nooit zionist werd, als
het ware ondanks zichzelf, aansluiting zocht bij een zionistische interpretatie van
verschillende kernthema's in de historiografie van de vervolging en vernietiging van
de joden. Hij putte inspiratie uit de nieuwe en revolutionaire zionistische benadering,
waarin activisme en heldhaftigheid een centrale plaats innamen.
Hij kwalificeerde de dikwijls gepostuleerde passiviteit van de joden als een mythe
en goot zijn passage over verzet in de vorm van twee stellingen. Enerzijds vroeg hij,
overigens niet in Ondergang, aandacht voor
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vormen van geestelijk verzet. Anderzijds beweerde hij dat relatief veel joden hadden
deelgenomen aan het verzet. Presser koesterde een grote bewondering voor
heldhaftigheid en was, in sterkere mate dan Herzberg, geneigd het ontbreken daarvan
als een teken van lafheid te beschouwen.
In zijn behandeling van het optreden van de joodse leiders liet hij de doden
rechtstreeks hun aanklacht tegen de Joodse Raden uitspreken. Het argument dat de
Joodse Raad voor Amsterdam een weerspiegeling was geweest van de joodse
gemeenschap werd door hem weggewuifd. In plaats daarvan vergeleek hij de
voorzitters met de kapitein van de Titanic die ervoor had gekozen met zijn schip ten
onder te gaan - en dus niet in de reddingsboten had plaatsgenomen.
Voor Presser, die werd achtervolgd door het verlies van zijn eerste vrouw, was
het schrijven van de monografie over de ondergang van het Nederlandse jodendom
in hoge mate een persoonlijke aangelegenheid en als zodanig buitengewoon moeilijk.
Met name toen hij bij de Joodse Raad had aangeklopt na de arrestatie van zijn vrouw,
was hij in een vergelijkbare positie geweest als vele wanhopige joden met wie hij
zich in zijn werk vereenzelvigde. Maar critici - uitsluitend uit joodse kring, onder
wie zijn voorganger Herzberg - hebben erop gewezen dat Presser zelf ook was
vrijgesteld van deportatie dankzij een zogeheten Sperre. Voordat hij onderdook was
hij leraar aan het Joods Lyceum en nam hij deel aan educatieve activiteiten in Joodse
Raad-verband. Aan de andere kant had hij duidelijk stelling genomen tegen verdere
samenwerking met de Duitse autoriteiten, toen Cohen hem tijdens de oorlog zijn
mening had gevraagd. Waarschijnlijk realiseerde Presser zich na de oorlog niet alleen
hoe desastreus de politiek van de Raad was geweest, maar vond hij het ook moeilijk
te reflecteren over zijn eigen positie tijdens de bezetting. Zijn uitspraken in New
York in 1967, waar hij aanzienlijk terughoudender was in zijn oordeel dan in zijn
geschiedwerk en nederig gewag maakte van zijn eigen tekortkomingen tijdens de
Duitse bezetting, lijken dit vermoeden te bevestigen. Misschien was hij, aangespoord
door de kritiek, niet meer overtuigd van de juistheid van zijn benadering in
Ondergang.
De Jongs benadering en analyse van de reacties van joden in Nederland op de
vervolging zijn ambivalent gebleken. In deel 1, waaraan hij in februari 1967 begon,
plaatst hij de reacties op de vervolging duidelijk in het perspectief van de joodse
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen. In
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de nadere uitwerking hiervan past hij zijn karakterisering van de mentaliteit van het
vooroorlogse jodendom echter vooral toe op de joodse leiders. Hij presenteert met
name David Cohen als de belichaming van de mentaliteit die in zijn ogen de
vooroorlogse joodse gemeenschap in Nederland had gekenmerkt. In het algemeen
karakteriseert hij de joodse leiders als gehoorzaam op het onderdanige af, gespeend
van strijdbaarheid en durf. De Jongs nadruk op angst en onzekerheid in de houding
van de joden is duidelijk een element uit een zionistische analyse van joods leven in
de diaspora. Deze heeft De Jong achteraf ook van toepassing verklaard op zijn eigen
leven.
In zijn behandeling van het beleid van de Joodse Raad voor Amsterdam, dat in
deel 7 aan bod komt, is deze analyse echter uit het zicht verdwenen en laat hij zich
leiden door het integratiebeginsel. Dit hield in dat hij als geschiedschrijver ongedaan
wilde maken wat de Duitse nationaal-socialisten teweeg hadden gebracht en de joden
als het ware wenste terug te schrijven in de geschiedenis van Nederland. De Jong
was in de zomer van 1967 als gevolg van de Zesdaagse Oorlog in de ban geraakt van
het zionistische ethos van activisme en heldhaftigheid. Op de langere termijn bleek
dit echter geen afbreuk te doen aan het integratie-beginsel dat ook nadien, in elk
geval wat het beleid van de Joodse Raad betreft, voor De Jong richtinggevend bleef.
Terwijl hij de reacties van de joden aanvankelijk als specifiek joods interpreteerde,
beschouwde hij deze in een later stadium als een weerspiegeling van een algemeen
Nederlands verschijnsel. Hij deed in zijn werk geen poging deze verschillende en
deels met elkaar strijdige benaderingen met elkaar te confronteren, laat staan een
synthese tot stand te brengen.
Anders dan zijn beide voorgangers had De Jong door zijn verblijf in Londen geen
directe ervaringen met de jodenvervolging tijdens de bezetting. Hij voelde zich echter
- zeker achteraf - via de lotgevallen van zijn in Nederland achtergebleven familieleden
nauw bij de gebeurtenissen betrokken. Het rapport van zijn tweelingbroer, wiens
uiteindelijk lot nooit is opgehelderd, heeft op De Jongs denken en analyse grote
invloed gehad. Zijn broer was, als arts werkzaam voor de Joodse Raad, overtuigd
geraakt van het catastrofale effect van zijn beleid en had dit op principiele gronden
sterk afgekeurd. Dat hij daar in de laatste zin van het door hem in Brussel opgestelde
rapport aan had toegevoegd dat deze veroordeling tevens zelfkritiek impliceerde,
moet De Jong zeer hebben getroffen. We weten ook dat zijn ouders een aanbod van
mensen die bereid waren hen in hun woning te laten onderduiken, hadden afgeslagen.
De
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problematische relaties die hij met de overige gezinsleden onderhield, zijn een
complicerende factor, die de gevoelens van loyaliteit jegens zijn vermoorde familie
wellicht alleen maar heeft versterkt. Deze hebben een belangrijke rol gespeeld in De
Jongs analyse, in het bijzonder waar hij de mogelijke gevolgen onderstreepte van
een andere politiek van de Joodse Raad. Als deze naast medewerking met de Duitse
autoriteiten ondergrondse activiteiten had ontplooid of tenminste gesteund, hadden
De Jongs ouders misschien een andere beslissing genomen.
De ambivalentie tussen een particularistische en een meer universalistische visie,
die bij De Jong het duidelijkst aanwijsbaar is, vormt een weerspiegeling van de
spanning in de biografieën van Herzberg, Presser en De Jong.6 Hoewel geenszins
een exclusief joods verschijnsel, is zij kenmerkend voor de moderne joodse ervaring
en moet ze begrepen worden in het licht van de recente joodse geschiedenis. De
‘Endlösung’ vernietigde twee derde van de Europese joden en kort daarna werd de
staat Israël gesticht, die leidde tot een nieuw gevoel van trots en saamhorigheid. De
omvang en effecten van deze twee dramatische gebeurtenissen, die zich binnen een
tijdsspanne van vijftien jaar voltrokken, leidden tot een heroverweging van de positie
van de jood in de moderne wereld. Niet zelden resulteerde dit in dubbele bindingen.
Als kind van het Oost-Europese jodendom werd Herzberg als het ware
vanzelfsprekend zionist. Na de oorlog distantieerde hij zich van de joodse
gemeenschap en de NZB en richtte zich welbewust tot een nietjoods publiek. Op
grond hiervan lijkt het alsof hij na de oorlog aanzienlijk opschoof in universalistische
richting. Maar welbeschouwd verwijderde hij zich niet zozeer van het jodendom,
maar slechts van de restanten van de joodse gemeenschap in Nederland, die hij
beschouwde als een getto van het slechtste soort. Evenmin keerde hij zich af van het
zionisme. Na de stichting van de staat Israël zag hij weinig heil meer in zionistisch
activisme in de Lage Landen. Toch verruilde hij Nederland niet permanent voor de
joodse staat. Hij verbleef vaak in Israël, waar zijn twee oudste kinderen zich kort na
de oorlog hadden gevestigd. Vanuit Amsterdam bleef hij nauw betrokken bij de
gebeurtenissen in het Midden-Oosten en brak hij dikwijls in geschrifte een lans voor
het jonge en bedreigde land. In de loop van de jaren zeventig werd hij steeds kritischer
ten opzichte van politieke ontwikkelingen in Israël. Hij richtte zijn pijlen vooral op
de religieuze dwang van de zijde van de orthodoxie en op de politiek ten opzichte
van de Palestijnen.
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Herzberg verenigde in zijn persoon affiniteit met het geestelijk-religieuze beginsel
en een grote toewijding aan het politieke zionistisch streven. De weerloosheid en
weerbaarheid waren hem beide lief, maar mentaal stond hij naarmate hij ouder werd
dichter bij de levenshouding van zijn vrome grootvader dan bij die van Theodor
Herzl.
Presser onderhield als kind van het niet-religieuze, assimilerende Amsterdamse
jodendom een meer gecompliceerde verhouding tot het jodendom. Hij ontkende zijn
jood-zijn niet en was ervan overtuigd dat het leven in een niet-joodse omgeving
onherroepelijk leidde tot een minderwaardigheidscomplex, maar verbond daar geen
(politieke) conclusies aan. Hij was socialist en geen zionist. Door de opkomst van
het antisemitisme in de jaren dertig in Duitsland werd Presser zich in toenemende
mate bewust van de gevaarlijke positie van de joden in West-Europa, maar hij behield
zijn afstand tot het zionisme.
Terwijl de massamoord op de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn joods
bewustzijn aanzienlijk versterkte, heeft hij nooit een punt bereikt waarop hij politieke
conclusies articuleerde. Presser gaf er de voorkeur aan de conflictsituatie van de jood
in een niet-joodse omgeving onopgelost te laten, ja, hij zag zijn creativiteit in relatie
tot zijn gespletenheid. De wedergeboorte die het zionisme in het vooruitzicht stelde,
sprak hem theoretisch waarschijnlijk nog wel aan, maar hij schrok terug voor de
verwezenlijking.
Dat Presser nooit voet op Israëlische bodem heeft gezet, ja, zelfs heeft geweigerd
de joodse staat te bezoeken, is een raadselachtig en intrigerend element in zijn
biografie. Het verhinderde hem niet inspiratie te putten uit zionistische concepten
die Israëlische historici introduceerden. En na 1967 werd Presser bevangen door
groeiende bezorgdheid over de onveiligheid van Israël door zijn ligging in de
Arabische wereld. Het lijkt er zelfs op alsof dit in de laatste jaren van zijn leven
obsessieve vormen aannam.
De Jong, die opgroeide in een socialistisch en niet-religieus gezin, gaf er voor de
oorlog de voorkeur aan als Nederlander op te gaan in de samenleving. Hij wenste
zich in sociaal opzicht te distantiëren van het jodendom en trouwde met een
niet-joodse vrouw. In mei 1940 besloot hij te vluchten op grond van zijn linkse
politieke affiliatie en zijn joodzijn. In 1967 maakte hij als het ware een sprong naar
een meer particularistische visie. De Zesdaagse Oorlog betekende - in zijn eigen
woorden - een aardverschuiving. Politiek gezien werd hij een fervent verdediger van
Israël, de politiek jegens de Palestijnen inbegrepen. Na het overlij-
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den van zijn vrouw in 1980, ging hij samenleven met een joodse vrouw. De Jong
werd meer en meer een bewuste Nederlandse jood in plaats van een Nederlander van
joodse afkomst, hoewel hij geen betrekkingen onderhield met de georganiseerde
joodse gemeenschap in Nederland. Zijn verbondenheid en identificatie met het
jodendom heeft hij vrijwel uitsluitend in politieke termen gearticuleerd.
De verdeelde passies van Herzberg, Presser en De Jong werden weerspiegeld in
hun percepties en interpretaties van de geschiedenis van de vervolging van de joden
in Nederland. Zij worstelden met de materie, elk op zijn eigen wijze, als tijdgenoten,
als historici en als overlevenden, en kwamen tot uiteenlopende conclusies.
Herzbergs interpretatie van de nationaal-socialistische jodenvervolging is in
overeenstemming met het geestelijk-religieuze beginsel dat in zijn denken zo centraal
staat. Hiermee distantieerde hij zich van de overheersende zionistische analyse die
de vervolging zag als de uitkomst van het antisemitisme. De Jong daarentegen sloot
zich volkomen aan bij deze interpretatie. Presser biedt in feite geen verklaring, maar
volstaat met een gedetailleerde uiteenzetting van wat zich heeft afgespeeld.
Aanzetten tot een interpretatie zijn echter wel aanwezig in Ondergang, met name
in de inleiding. Juist voor deze retorische eerste bladzijden was het vonnis van het
Eichmann-proces de belangrijkste bron. Dit maakt duidelijk dat de invloed van het
geruchtmakende proces op de Nederlandse bewustwording van de ramp nog verder
gaat dan al werd aangenomen. Het proces, met name het vonnis, vond rechtstreeks
zijn weerslag in Ondergang, dat in de publieke perceptie van de massamoord zo'n
cruciale rol speelde. Bovendien ontwikkelde Presser zijn stellingen over het verzet
van joden in reactie op de getuigenverhoren in Jeruzalem, waarover in de pers
uitvoerig werd bericht.
Deze lieten ook Herzberg niet onberoerd, die als verslaggever ter plaatse was. Hij
raakte hierdoor betrokken in het oplaaiende debat over passiviteit en collaboratie en
werd uitgedaagd zijn opvattingen opnieuw te articuleren. Voor De Jong droeg het
verblijf van zijn vriend Ben Sijes, die namens het RIOD in Jeruzalem optrad als
getuige-deskundige, bij aan het ontluiken van zijn belangstelling voor Israël.
In dit boek staan de drie Nederlanders centraal, maar de schets van de internationale
achtergrond onderstreept dat zij niet als geïsoleerde en volkomen idiosyncratische
individuen moeten worden beschouwd.7 Onder de pionier-historici zijn verschillende
typen te onderscheiden.
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Het onderscheid tussen joden uit Oost- en West-Europa is hierin belangrijk, zij het
niet het enige en allesbepalende. Zo was Herzberg een Oost-Europese jood die met
één been in de traditionele joods-religieuze belevingswereld stond en met het andere
in de seculiere joodse cultuur. Het verschijnsel dat de ideologische factor in zijn werk
de voorrang kreeg boven de wetenschappelijke methode deelde hij met tijdgenoten
en zionistische pedagogen als Ben-Zion Dinur. Presser en De Jong waren evident
zonen van het West-Europese jodendom, niet-religieus en gericht op integratie en
assimilatie. Maar Pressers werk en persoon bergen tal van tegenstrijdigheden in zich.
Hij had geen affiniteit met de joodse religie en behield zijn afstand tot het zionisme,
maar zocht niettemin aansluiting bij opvattingen van socialistisch-zionistische historici
en raakte tijdelijk onder de indruk van de geestelijke weerstand van religieuze joden
als vorm van verzet. Van het drietal blijft Presser het meest ongrijpbaar en daardoor
achteraf gezien het meest geïsoleerd als geschiedschrijver en persoon. De Jongs
ambivalentie is daarentegen doorzichtiger en in zijn analyse van kernthema's uit de
geschiedschrijving van de jodenvervolging staat hij het dichtst bij zijn Amerikaanse
collega's Hilberg en Arendt. Hij was gebeten op het joods leiderschap en identificeerde
zich, althans in het openbaar, uitsluitend in politieke termen met het jodendom.
Dat Nederland een betrekkelijk prominente rol speelde in het internationale debat
is onder meer het gevolg van het vroege stadium waarin studie over de
jodenvervolging in Nederland op gang kwam. Uit betrekkelijk recent onderzoek is
gebleken dat begrip en aandacht voor de positie van de gedecimeerde joodse groep
ook in Nederland gedurende de eerste decennia na de oorlog vrijwel ontbraken.
Initiatieven tot geschiedschrijving werden daarentegen wel al kort na 1945 genomen.
Herzbergs Kroniek werd in 1950 gepubliceerd en de opdrachten aan Presser en De
Jong dateren respectievelijk uit 1950 en 1955.
Afgezien van het vroege stadium waarin de Nederlandse geschiedschrijving van
de jodenvervolging op gang kwam, is het uitzonderlijk dat Presser zijn monografie
schreef in opdracht van de overheid. In geen enkel ander land werden vergelijkbare
opdrachten verstrekt. Elders in West-Europa en in de Verenigde Staten bleef de
geschiedschrijving van de jodenvervolging een kwestie van particulier (joods)
initiatief.
De historici van het eerste uur waren vrijwel zonder uitzondering, ook in Nederland,
joden. Maar door de opdrachten aan Presser en De Jong werd de geschiedschrijving
van de jodenvervolging in Nederland
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- na Herzbergs Kroniek - direct door professionele historici ter hand genomen. In dit
opzicht is Nederland een uitzondering. Elders waren de eerste wetenschappers die
zich over dit onderwerp bogen veelal afkomstig uit andere disciplines. Hilberg was
politicoloog, Arendt filosoof, hoewel ze zich ontwikkelde tot cultureel-politiek critica
met een sterke historische belangstelling, Poliakov evenals Herzberg jurist en
Reitlinger kunstenaar en schrijver. Vooral critici van Arendt grepen dit gegeven
dikwijls aan om haar te diskwalificeren. Walter Laqueur pareerde dit argument van
professionele historici met de constatering dat zij door het onderwerp te negeren het
terrein eenvoudigweg aan niet-historici hadden overgelaten.
Presser en De Jong opereerden vanuit het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie,
dat in 1945 was opgericht. De Jong was directeur; Presser was hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam, maar schreef Ondergang in opdracht en binnen de
muren van het Amsterdamse instituut. Het is opmerkelijk en in internationaal
perspectief uitzonderlijk dat het onderzoek naar de jodenvervolging in Nederland
direct als een integraal onderdeel van de geschiedschrijving van de Tweede
Wereldoorlog werd beschouwd. Dit is in belangrijke mate het resultaat van de ambitie
van De Jong, die zich liet leiden door het integratiebeginsel. Uiteraard had een en
ander zonder de goedkeuring van de overheid en de inzet van de RIOD-medewerkers
niet kunnen worden gerealiseerd.
Ook inhoudelijk gezien zijn verschillende aspecten kenmerkend voor de
Nederlandse geschiedschrijving van de jodenvervolging. Ten eerste, het isolement
naar tijd en plaats. Zowel Herzberg als Presser beperkte zich tot een verhaal over de
gebeurtenissen tussen mei 1940 en mei 1945. De Jong koos daarentegen voor een
bredere opzet en nam een lange aanloop met een beschouwing over de
voorgeschiedenis van de vervolging en de wortels van het antisemitisme in Europa
en Nederland. Het geografisch isolement is in het werk van de drie historici bijna
volkomen. De Jong laste een uitgebreid hoofdstuk in over het Duitse systeem. Maar
geen van het drietal deed een poging de jodenvervolging in Nederland in zijn geheel
te plaatsen in een ruimer, met name West-Europees, verband.
Dit neemt niet weg dat zij wel degelijk op de hoogte waren van het werk van
buitenlandse collega's en ook actief deelnamen aan internationale debatten. De Jong
en Presser participeerden vooral aan het einde van de jaren zestig in de internationale
discussie over passiviteit en col-

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht

304
laboratie. Uit het onderzoek is gebleken dat de Nederlanders in hun beoordeling van
bepaalde kernthema's sterk werden beïnvloed door het werk van buitenlandse collega's.
Juist wat de kernthema's betreft parafraseerden Presser en De Jong soms hele passages,
maar altijd zonder bronvermelding.
Voor het achterwege laten van verwijzingen naar internationale literatuur hebben
Presser en De Jong een vergelijkbare maar niet bevredigende motivatie geformuleerd.
Zeker wat controversiële vraagstukken betreft hadden zij kunnen streven naar een
compromis tussen een uitputtend notenapparaat en het ontbreken van elke verwijzing.
Door in veel gevallen voor het laatste te kiezen onthouden zij de lezer inzicht in
andere visies en wekken zij bovendien soms de indruk een eigen analyse te
presenteren, terwijl dit geenszins het geval is. Het is opvallend dat uitgerekend
Herzberg, de advocaat-geschiedschrijver, voorzover ik heb kunnen vaststellen,
consequent zijn bronnen vermeldt.
In het verlengde hiervan dient zich een tweede opvallend aspect aan, te weten de
overwegend narratieve presentatie. Vooral Presser en De Jong wekken in hun
geschiedverhaal de indruk eenvoudigweg de feiten te presenteren of een probleem
te verhelderen en laten andere visies onbesproken. Het is wederom opvallend dat
Herzberg juist in zijn beoordeling van belangrijke thema's zijn betoog zo opbouwde
dat de lezer het proces van oordeelsvorming van de auteur stap voor stap kon volgen.
Waarschijnlijk ligt zijn ervaring als advocaat hieraan ten grondslag. Bovendien liet
hij de lezer niet in het ongewisse over zijn levensbeschouwing.
In de derde plaats - en dit aspect is exclusief Nederlands - gaven de professionele
historici Presser en De Jong eigen ervaringen een vrij prominente plaats in hun
geschiedverhaal. In Kroniek ontbreken de verwijzingen naar de ervaringen van de
auteur evenmin, maar deze hebben een terloops karakter en blijven meer op de
achtergrond. De vraag dringt zich op of de historici, en met name Presser en De Jong,
zich door de vermelding van eigen ervaringen met enige nadruk wilden presenteren
als insider en op grond daarvan gelegitimeerd om over deze gevoelige materie
uitspraken te doen. Daarbij is belangrijk dat zij zich allen tot een algemeen publiek
richtten, hetgeen in dit verband wil zeggen niet alleen tot vakgenoten, maar ook tot
een niet-joods lezerspubliek. Voor de afwezigheid van de noodzaak tot legitimatie
bij Herzberg liggen twee verklarende factoren voor de hand. In de eerste plaats was
zijn geschiedverhaal minder confronterend en als zionist was hij bedui-
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dend zelfbewuster dan Presser en De Jong.
Mede door het werk van Herzberg, Presser en De Jong is de terugblik op de Tweede
Wereldoorlog in Nederland in sterkere mate dan elders bepaald door de
jodenvervolging. Tevens is de kennis van de vervolging in Nederland wijder verbreid
dan in veel andere landen. Hierdoor hebben de zogeheten ontkenners van de moord
op de joden vooralsnog geen voet aan de grond gekregen. Dit neemt niet weg dat de
voorsprong die de Nederlandse geschiedschrijving dankzij de opdrachten in een
relatief vroeg stadium nam op de overige West-Europese landen en de Verenigde
Staten tegenwoordig aanzienlijk is verkleind en nog steeds kleiner wordt. Sedert de
jaren tachtig is er in de gehele westerse wereld grote belangstelling voor dit hoofdstuk
uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
De drie historici hebben met hun werk de contemporaine geschiedbeoefening een
belangrijke impuls gegeven. Het ontbreken van theoretische reflectie van enige
betekenis bevorderde de toegankelijkheid van hun verhalen. Door de royale aandacht
voor individuele ervaringen van slachtoffers, als zodanig een uitbreiding van het
arsenaal van de professionele geschiedbeoefening, wisten zij bovendien de lezer te
raken en aan te zetten tot bezinning. Deze nam uiteenlopende vormen aan, die in hun
manifestaties erg ver konden afdwalen van de jodenvervolging. De historici boden
echter zelf aanknopingspunten voor de instrumentele benadering van de vervolging
en vernietiging van de joden. Hun persoonlijke ervaringen waren een belangrijke
drijfveer in het professionele vlak. Daarom was de morele dimensie van hun
geschiedschrijving voor hen geen theoretisch vraagstuk, maar eenvoudigweg een
opdracht.
Al met al geeft de analyse van de geschiedschrijving van het Nederlandse drietal
onvoldoende aanleiding te spreken van een species hollandia judaica historica. In
1923 was de term - zonder de toevoeging historica - wellicht van toepassing op de
Nederlandse joden, hoewel historici de mate van assimilatie aan de niet-joodse
omgeving inmiddels hebben gerelativeerd. De moord op de Europese joden maakte
het vrijwel onmogelijk te blijven geloven in integratie en assimilatie. Dit gold ook
voor Herzberg, Presser en De Jong. Als geschiedschrijvers vertonen zij te veel
gelijkenis en verwantschap met buitenlandse collega's en lotgenoten om hen tot een
species hollandia judaica historica te verklaren. De ervaring van de vervolging en
de verliezen die zij hadden geleden smeedden de overlevenden, alle onderlinge
verschillen ten spijt, tot een lotsgemeenschap.

Eindnoten:
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3 Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Jewish History & Jewish Memory (2e druk; New York
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Archief Bureau Inlichtingen (226b)
Bestuursarchief (707)
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uiteenlopende manieren aangeduid. In het notenapparaat is de aanduiding
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Beit Lohamei Haghetaot (Ghetto Fighters' House), Israël:
Nederlands Archief, persoonlijk dossier A.J. Herzberg (90)
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Hannah Arendt dossier

De volgende personen werden in het kader van het onderzoek geraadpleegd, hetzij
in een persoonlijk onderhoud, hetzij telefonisch of schriftelijk De aard van de
gesprekken was zeer verschillend. In sommige gevallen betrof het feitelijke
inlichtingen, in andere een inhoudelijke gedachtenwisseling.
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Summary
TRANSLATION

Mischa Hoyinck

This dissertation examines the history of the Nazi persecution of the Jews as written
by Dutch historians Abel Herzberg, Jacques Presser and Loe de Jong. Their accounts
of the wartime persecution are placed in an international perspective. My main focus
is the relationship between the personal experiences of these historians and their
historical accounts. My premise is that the historians' views on Judaism and Jewish
history determined how their personal experiences affected their historical accounts.
The introduction provides an overview of early international historiography of the
persecution of the Jews. Dutch research into the subject started relatively soon after
the war. In the Netherlands, a professional historian, Presser, was commissioned
with state funding to chronicle the persecution. In the rest of Western Europe and
the United States, the funding of historical research into the Holocaust was left to
private (Jewish) individuals. Worldwide, the first studies of the subject were
practically all written by Jews, though not necessarily trained historians. However,
by commissioning studies by Presser and De Jong, the Dutch government ensured
that - after Herzberg - the task was immediately placed in the hands of professionals.
Dutch Holocaust research was also unique in that the persecution of the Jews was
seen from the outset as an integral part of the history of World War II. It is mainly
De Jong who was responsible for this achievement.
The introduction is followed by three concise biographies. Abel Herzberg
(1893-1989) was the son of Russian immigrants. He became a Zionist at a young
age, studied law and eventually became a leading member of the Dutch Zionist
Federation. In 1939, Herzberg tried in vain to obtain a Palestine certificate. During
the Nazi occupation, he and his wife were imprisoned in a ‘prominent citizens’ camp.
In January 1944, they were brought to Westerbork transit camp and then deported
to Bergen-Belsen, where they awaited their emigration to Palestine. However, they
were liberated by the Red Army in early May 1945.
Upon their return to Amsterdam, Herzberg took up law once again and also started
writing. In 1950, he published his Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945
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[Chronicle of the Persecution of the Jews 1940-1945] as part of a series of volumes
on the Netherlands at the time of the German occupation. That same year saw the
publication of his diaries from Bergen-Belsen. Although he remained a Zionist after
the war, he did not make Israel his permanent home. Still, he stayed abreast of
developments in the Middle East and often spoke out in defense of the young nation
under siege. In the 1970s, he became increasingly critical of Israeli politics. He came
to be a celebrated writer in non-Jewish circles, but was considered a controversial
outsider by the Jewish community.
Jacques Presser (1899-1970) came from a secular and well-assimilated Jewish
family in Amsterdam. While he did not deny his Jewishness or the problems associated
with being Jewish, he did not draw any (political) conclusions from his identity. He
was a socialist, not a Zionist. He studied history and became a schoolteacher. Even
as anti-Semitism spread through Germany in the 1930s - making Presser increasingly
aware of the perilous position of the Jews in Western Europe - he still kept his distance
from Zionism.
After the German invasion in May 1940, he and his wife tried to flee the
Netherlands; when their attempt failed, they tried to commit suicide. In March 1943,
Presser's wife was arrested and deported to Sobibor death camp. Presser went into
hiding.
Soon after the war, he was taken on by the University of Amsterdam, where he
eventually became a full professor. In 1950 the state-funded Netherlands State Institute
for War Documentation (RIOD) commissioned him to write a study of the persecution
of the Jews in the Netherlands. Ondergang. De vervolging en verdelging van het
Nederlandse jodendom 1940-1945 [Destruction: the Persecution and Extermination
of Dutch Jewry 1940-1945] was published in 1965 and had an enormous impact on
Dutch society.
The mass murder of the Jews greatly increased Presser's Jewish consciousness,
but he never became a Zionist. He never even set foot on Israeli soil. After 1967,
however, he did express growing concern about Israel's security.
Loe de Jong (1914) grew up in a secular Jewish, socialist family. Before the war,
he wished to distance himself socially from Judaism and married a non-Jewish
woman. In May 1940, De Jong and his wife managed to flee the European mainland,
leaving behind his parents, sister and twin brother - none of whom survived the war.
De Jong spent the war years in London, working for Radio Oranje, the voice of the
Dutch government-in-exile.
Shortly after his return to Amsterdam, De Jong was appointed head of the
Netherlands State Institute for War Documentation (RIOD), which had been founded
immediately after the liberation. In 1955, he was commissioned to write the history
of the Netherlands in the Second World War. The persecution of the Jews is
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dealt with in the various volumes of Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog (1969-1989) [The Kingdom of the Netherlands in World War II]. Aside
from his position as head of the RIOD, De Jong also gained recognition and respect
from television appearances. He worked as a commentator on international current
affairs and he presented a series on the Netherlands during World War II.
De Jong always remained a well-assimilated, secular Jew. During the Six Day
War (1967), however, he identified with the Israeli cause. He ardently defended
Israel, including the nation's policies towards the Palestinians. Since the death of his
wife in 1980, he has been living with a Jewish woman. More and more, De Jong
became a conscious Dutch Jew rather than a Dutchman of Jewish descent.
Chapters 3 and 4 compare and contrast how the three historians dealt with two
closely connected and crucial themes in the historiography of the persecution of the
Jews: Jewish passivity and collaboration. Herzberg argued that the Dutch Jews failed
to form an organized resistance of their own because they lacked an ideological and
political fundament - which Zionism could have provided them with. At the same
time, he appreciated the Jews' often despised defencelessness. By contrast, Presser
looked at the existing Dutch resistance movement and maintained that a relatively
large number of Jews had participated in it. De Jong, in turn, defined resistance in a
broad sense and contested the notion that the Jews had passively allowed themselves
to be taken away. His analysis of the Jews' passivity is especially critical of Jewish
leaders.
Although he shared the widespread criticism of the Jewish Council, Herzberg
ultimately regarded the founding of the Council as something positive. As a Zionist,
he applauded the Council's indispensable role in the de-assimilation of Jews which
followed the anti-Jewish policies. As an exponent of the socialist critique of Judaism,
Presser primarily saw the Jewish Council as a lifeboat for the elite. In his earlier
volumes, De Jong presented a Zionist analysis in which Jews in the diaspora were
assumed to be living in fear and insecurity, although he actually applied this only to
the Jewish leadership. However, in his later discussion of the Amsterdam Jewish
Council's policy, the Zionist analysis had been replaced by one founded on the
principle of integration.
Both chapters also show how the international historiography on passivity and
collaboration developed. They reveal that the Netherlands figured prominently in
the international debate, due to its head start in researching the persecution of the
Jews. Remarkably, another conclusion is that Herzberg, the Zionist, did not
indiscriminately accept the prevailing Zionist analysis. It also becomes clear that
Herzberg's approach had a strong personal bias. One wonders whether his relatively
privileged position during the occupation prevented him from looking at the Jewish
Council's policy from a purely analytical point of view. Moreover, one of the Jewish
Council's
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two chairmen had been a personal acquaintance of his from the Zionist movement.
After the war, when both former chairmen were prosecuted by the Dutch state, it
was Herzberg who provided them with legal counsel.
It is most surprising that the non-Zionist Presser, as if in spite of himself, applied
Zionist interpretations of the key themes in the historiography of the Holocaust.
Presser identified with the defenceless Jews who had appealed in vain to the Jewish
Council. Jewish critics have pointed out that Presser himself was also exempted from
deportation thanks to a so-called Sperre.
De Jong's treatment of the Jews' reaction to their persecution is ambivalent. His
exile in London meant he had had no direct experience of the persecution during the
occupation. But because of the fate that had befallen those in his family who stayed
behind, he felt deeply involved in the course of events. De Jong's feelings of loyalty
to his murdered relatives probably had a strong influence on his analysis, especially
where he speculated on what would have happened if the Jewish Council had taken
a different course of action.
Chapter 5 focuses on theoretical aspects of history and discusses the explanations
for the Holocaust that were offered by the three chroniclers. Herzberg's interpretation
centred on the irreconcilability between National Socialism and Judaism as a cultural
historical phenomenon. His primary loyalty was not to professional historiography,
but to Judaism, as the embodiment of a universal spiritual principle. He adhered to
the largely idealistic interpretation of Jewish history in which religion plays a central
role. Herzberg looked upon Jewish history as a discipline in its own right.
Presser did not so much document Jewish history as the history of the Jews. He
made himself the victims' spokesperson; Presser had a tremendous drive to
commemorate the murdered Jews. In other words, personal motives took precedence
over ideological motives. He intentionally wrote his study almost exclusively from
the victims' perspective; he did not provide an interpretation of the Holocaust. He
was sceptical about the scientific pretensions of historiography and considered himself
above all a creative writer.
De Jong regarded the persecution and destruction of the Jews as the outcome of
age-old anti-Semitism. In this respect, he concurred with the mostly Jewish and often
Zionist historians who saw the mass murder of the Jews as a culmination of a long
anti-Semitic tradition in Europe.
On the theoretical level, the three historians' accounts stand out by their
matter-of-fact presentation of events. They integrated their own experiences into
their writings without sufficiently accounting for this process or reflecting on it. They
ignored alternative points of view and clearly considered it part of their role to make
moral judgements and to engage in didacticism.
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Chapter 6 examines how the work of the three chroniclers was received. Herzberg's
story evoked a limited response, but one which pointed to an awareness of the tragedy
that had struck the Jews. From the mid-1950s, the Holocaust became an increasingly
important theme in retrospectives on World War II. Presser's Ondergang met with
shock and highly emotional responses. By contrast, the reception of De Jong's work
indicated that readers had got over their initial shock at the Holocaust. By the time
De Jong's historiography was published, the debate was clouded by irritation. Instead
of causing reflection and introspection, his writings met with calls for political
activism and engagement.
Although this book focuses on three Dutchmen, the sketch of the international
background underscores that they should not be seen as isolated and completely
idiosyncratic individuals. The first historians to brave the territory of the Holocaust
can be placed into certain categories. One of the important distinctions between them
is that some were Western European Jews and others Eastern European. Herzberg
was an Eastern European with one foot planted in traditional Judaic religion and the
other in secular Jewish culture. He put ideology before method, like many of his
contemporaries and Zionist educators such as the Israeli historian Ben-Zion Dinur.
Presser and De Jong were clearly descendants of Western European Jews: secular
and focused on integration and assimilation. All the same, there were many
contradictions in Presser's character and work. Even though he felt no affinity for
Jewish religion and kept his distance from Zionism, he still concurred with the views
of socialist-Zionist historians. Of the three historians I discuss, Presser remains the
most elusive and - in retrospect - the most isolated, both as a historian and an
individual. De Jong's ambiguity is more transparent. In his analysis of the key themes
in the history of the persecution of the Jews, he is closest to the American scholars
Raul Hilberg and Hannah Arendt. He blamed the leaders of the Jewish community
and, in public, identified with Judaism exclusively in political terms.
In terms of content, the Dutch historiographies of the Holocaust share some
characteristic features. First of all, they are temporally and geographically isolated.
Both Herzberg and Presser limited themselves to a history of events between May
1940 and May 1945. All three historians dealt with the Netherlands in nearly complete
geographical isolation. Yet they were well aware of the work of their peers abroad
and actively participated in international debates. My study shows that the Dutch
historians were strongly influenced by the work of their foreign colleagues when it
came to the assessment of certain central themes. They sometimes paraphrased entire
paragraphs, especially concerning key themes, but neither Presser nor De Jong ever
credited their sources. Both gave similar and similarly unsatisfactory reasons for not
quoting their international sources. Especially with regard to
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controversial issues they should have sought a compromise between exhaustive
footnotes and no references at all. By opting for the latter, they withheld from their
readers alternative views and sometimes even presented others' analyses as their
own. Strikingly, it was only the lawyer-historian Herzberg who consistently quoted
his sources.
Another, closely related characteristic of these authors is their largely expository
presentation. Particularly Presser and De Jong give the impression of simply revealing
the facts or clarifying a problem, while leaving alternative views undiscussed. Again,
it is remarkable that Herzberg, particularly in his assessment of important themes,
structured his argument so that readers could follow it step by step. Moreover, he
was the only one to inform his readers of his personal views on Jewish history.
The third characteristic is exclusively Dutch. Though they were professional
historians, both Presser and De Jong incorporated and even foregrounded personal
experiences in their historical accounts, while in Herzberg's Kroniek, references to
the author's personal experiences remained in the background. One explanation I
give for this foregrounding mechanism is that particularly Presser and De Jong sought
a form of legitimization.
The work of Herzberg, Presser and De Jong has given the people of the Netherlands
a view of World War II more strongly coloured by the Holocaust than elsewhere in
the world. In addition, knowledge of the Holocaust is more widespread in the
Netherlands than in many other countries. As a result, the ‘deniers of the Holocaust’
have so far been unable to gain a foothold here. However, it is a fact that Dutch
historiography has all but lost its initial head start on other Western European countries
and the United States.
The work of these three historians has given contemporary historiography an
important impulse. The lack of any significant theoretical reflection in their accounts
made them easy to read. In addition, their generous attention to the victims' individual
experiences - in itself a new weapon in the arsenal of the professional historian managed to move readers and make them think. Their personal experiences formed
an important motivation at the professional level. Therefore, they saw the moral
aspect of historiography not as a theoretical issue, but simply as part of their mandate.
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