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INLEIDING bij presentatie: Chris Quispel, Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat - De geschiedenis 
van het antisemitisme in West-Europa (Hilversum: Verloren 2016), Universiteit Leiden, Johan 
Huizinga Instituut,  27 januari 2016.              Door: Prof. dr. Evelien Gans (NIOD / UvA) 

 
Beste Chris, allereerst gefeliciteerd met deze reuze prestatie, een boek over de geschiedenis van het 
West-Europese antisemitisme. Ik begin meteen met een krachtige stelling op de eerste pagina van je 
inleiding (9), al formuleer je die voorzichtig: ‘Het lijkt wel of alle grote veranderingen in de Europese 
geschiedenis het antisemitisme alleen maar hebben versterkt.’ Misschien kunnen we wel zeggen: dat 
blijkt….! Daar staat tegenover dat we zeker niet kunnen of mogen stellen dat het huidige, zeer 
turbulente tijdsgewricht, in de kiem een nieuwe Shoah of Holocaust in zich draagt. Maar zowel het 
verbaal als fysiek gewelddadige antisemitisme beleeft wel degelijk een, wrang uitgedrukt, 
bloeiperiode, en in feite geldt dat al meteen voor de periode vanaf de bevrijding en de oprichting van 
de staat Israël. Grappig is dat wij  elkaar als het ware kruisen: jij publiceert NU je Nederlandstalige 
werk Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat, de geschiedenis van West-Europees antisemitisme, en 
zelf lever ik met een collega, Remco Ensel (je noemt zelf zijn boek uit 2014, Haatspraak, over 21e-

eeuws antisemitisme, vooral dat in Marokkaans-Nederlandse kring), over vier dagen het manuscript 
in van een Engelstalige bundel, getiteld The Holocaust, Israel and ‘the Jew’. Histories of 
antisemitism in postwar Dutch society. Wij zijn nog niet waar jij bent – publicatie – en jij en wij 
hebben een andere focus. Maar het thema antisemitisme, en niet te vergeten, het belang, de functie 
en het effect van anti-Joodse stereotypen verbindt ons. En dat brengt ons natuurlijk ook bij wijlen Dik 
van Arkel, aan wie jij, maar ook ik – wij beiden dus - ons schatplichtig voelen, en van wiens concepten 
we dankbaar gebruik maken, terwijl we vervolgens ook ieder onze eigen weg zijn ingeslagen. 
 
Jouw boek staat hier uiteraard centraal. Dat neemt niet weg dat ik zo nu en dan naar Dik van Arkel 
zal verwijzen. Want, zo stel je zelf, zijn concept van de genealogie van stereotypen, staat centraal in 
jouw boek (17). Maar terwijl Van Arkel in zijn The Drawing of the Mark of Cain – zonder jou en Floris 
Cohen was dat belangrijke werk er overigens misschien wel nooit gekomen - de schijnwerpers richtte 
op methodologie en op de Oudheid en vroegmoderne tijd, presenteer jij een voor het 
Nederlandstalige publiek uiterst relevant chronologisch, meer algemeen, en tegelijk reflectief 
overzicht van de West-Europese geschiedenis van het antisemitisme, inclusief Nederland. Een boek 
dat bovendien afsluit – afgezien van de Conclusies - met een hoofdstuk, gewijd aan de periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Het tijdvak dat, nogmaals, voor Remco en mij de core business vormt, maar 
dan gefocust op Nederland, in een multiculturele en globale context. 
 
Jouw boek is in de eerste plaats al belangrijk omdat, polemisch gesteld, Nederland een vrij armzalige 
traditie heeft op het gebied van – laten we het antisemitisme studie noemen. We hebben het nu 
over het wetenschappelijke genre, nadrukkelijk ook dat voor een breder publiek – niet over de 
media, inclusief de sociale. Van Arkel schreef in feite voor een kleine academische kring. Dienke 
Hondius – je noemt haar ook - wijdde een boek aan het antisemitisme direct na de bevrijding. Remco 
Ensel kwam al ter sprake. Ikzelf schreef verschillende artikelen en, om te beginnen, in 1984, Gojse 
nijd & joods narcisme. Het zou kunnen dat er in Nederland weinig aandacht is besteed aan het 
verschijnsel überhaupt omdat men in het diepste van zijn gedachten alleen denkt aan virulente 
vormen van antisemitisme – ‘antisemitisme was iets van de nazi’s’ - en het daarmee afdoet als een 
buitenlands, on-Nederlands verschijnsel waarmee wij, Nederlanders, ons eigenlijk niet grondig bezig 
hoeven te houden. Antisemitisme in de Nederlandse historiografie vormt over het algemeen een 
versnipperd thema, ingeklemd tussen andere onderwerpen, in tal van uiteenlopende 
overzichtswerken en monografieën. Nederlandse historici of andere wetenschappers die een studie 
gewijd hebben aan antisemitisme buiten de grenzen kan ik me ook niet zo snel voor de geest halen. 
Jij combineert beide: Nederland is voor jou één, relatief klein, onderdeel in een groter geheel in een 
boek waarin, niet zonder reden, de meeste aandacht uitgaat naar landen als Duitsland, Oostenrijk en 
Frankrijk. Soms ga je ook thematisch te werk: zo wijd je een hoofdstuk aan de never ending impact 
van de, eind negentiende eeuw gefabriceerde, beruchte Protocollen van de Wijzen van Zion.  
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Bovendien ben je geen zogenaamde alarmist. Populair uitgedrukt: je ziet niet achter iedere boom 
een antisemiet. Integendeel, je stelt dat er periodes en regio’s zijn geweest waarin de Joden relatief 
rustig konden leven (10). En oppert, in navolging van onder meer Jonathan Elukin, dat de sociale 
verhoudingen waarin Joden en niet-Joden, met name in vroegmodern Europa, vreedzaam, en 
vriendschappelijk samen leefden- en werkten, meer aandacht verdienen. Elukin spreekt van 
‘pragmatische tolerantie’ (16). Anderzijds ben je ook absoluut geen zogenaamde denier in de zin dat 
je antisemitisme bagatelliseert, of overbrengt dat Jodenhaat eigenlijk een gepasseerd station is. Ook 
hier weer: integendeel. Je onderstreept de continuïteit en de bijzondere relevantie van het 
verschijnsel, tot op heden. En, terwijl je, net als Van Arkel, de parallellen tussen antisemitisme en 
racisme niet schuwt, geef je ook aan waar de verschillen liggen. Schrijven over antisemitisme is een 
mijnenveld betreden. Het is laveren tussen de twee polen van enerzijds onderschatting en anderzijds 
overdrijving. Dat is je bijzonder goed gelukt. Ook zijn opvallende pré’s in je werk dat je 
geschiedschrijvers, en meer algemeen: wetenschappers en auteurs die zich, door de eeuwen heen, 
over de positie van de Joden en over Jodenhaat, antijudaïsme en antisemitisme hebben gebogen, 
van Tacitus tot Lea Dasberg, Van Robert Chazan tot Daniel Boyarin in je geschiedverhaal integreert. 
En: dat je zeer soepel schrijft – dus zeker niet alleen voor wetenschappers en studenten - maar ook 
voor een breder publiek. 
 
Hoewel je je eerste hoofdstuk aan de voorchristelijke Oudheid wijdt, zijn jij en ik het erover eens dat 
afkeer van Joden pas echt een factor van belang wordt met de komst van het christendom. Ook al 
hebben in de Oudheid aan Joden toegeschreven eigenschappen als wellustig, verraderlijk, en afkerig 
van contact met andersdenkenden- en gelovigen de tand des tijds doorstaan. Uitbarstingen van 
geweld tegen Joden kwamen meer dan eens voor. Toch kan men niet spreken van een doortimmerd 
anti-Joods denkraam en bestonden er ook tal van vooroordelen bij Grieken en Romeinen tegenover 
andere minderheden. In die zin waren de Joden als het ware een van vele bevolkingsgroepen die te 
vrezen hadden van de hen omringende meerderheid. Wel vind ik de titel van dat hoofdstuk frappant: 
‘Besnijdenis en ezelsverering’. De ezel kunnen we nu rustig even laten balken, maar besnijdenis als 
cruciaal verbond versus aantasting van lichamelijke integriteit is weer actueel – zelfs een hot item in 
het Europees en ook Nederlands maatschappelijk debat, en richt zich tegen zowel die Joden als 
moslims, die gelovig zijn of hechten aan traditie.  
 
Natuurlijk ga ik hier niet keurig al je hoofdstukken af, Chris, maar ik zal ingaan op een paar van de 
eigenlijk allemaal belangrijke onderdelen in je boek, eindigend met het slothoofdstuk, waarin we 
elkaar – en ook de volgende spreker, Maurits Berger – letterlijk en figuurlijk tegen het lijf lopen, en 
afsluiten met een paar vragen.  
 
Ik kom eerst even terug op jouw kunst van het laveren. Je maakt duidelijk dat zeker tot de 
Kruistochten nog veel contacten tussen Joden en christenen mogelijk en gangbaar waren; dat het 
recht van Joden hun godsdienst uit te oefenen tot de millenniumwisseling min of meer onaangetast 
bleef, dat zij invloed en rijkdom konden verwerven, een tijdlang land konden bezitten en profiteren 
van hun wereldwijde handelsnetwerken en relaties van vorsten en andere machthebbers. Daar 
tegenover schets je de schaduw die vanaf de wording van het Christendom over de Joden komt te 
hangen. De oprispingen van geweld en vernederingen, en van de impact van het door Van Arkel 
gemunte begrip secession friction: Een minderheid, in dit geval het christendom, die zich afscheidt op 
grond van een afwijkende mening van een gezamenlijke ideologie, heeft er belang bij zichzelf te 
presenteren als de enige ware erfgenaam van de oorspronkelijk gedeelde bron. Tegelijkertijd – juist 
vanwege die gedeelde oorsprong - was het christendom er veel aan gelegen de Joden van zijn gelijk 
te overtuigen, en hen te bekeren. Dat had enerzijds tot gevolg dat Joden aanvankelijk getolereerd 
werden, maar anderzijds bleef het conflict onoplosbaar, omdat de Joden Christus onder geen beding 
als hun Messias erkenden. Dat leidde op den duur tot steeds meer verwijdering en haat – versterkt 
door het feit dat de Joden collectief als Christusmoordenaars gingen gelden. Aan de relatieve 
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tolerantie kwam zeker in de 11e / 12  eeuw een einde. Je schetst de fatale verbinding tussen religieus 
fanatisme – Kruistochten - EN economisch-sociale factoren zoals beperking van 
beroepsmogelijkheden (verlies van landbezit b.v.), groeiend isolement dus, en de hachelijke positie 
van Joden als geldschieter, afhankelijk van de grillen van adel en vorsten, overgeleverd aan 
volkswoede (wie houdt er van zijn schuldenaar?), en, last but not least, in een tijd van zowel 
religieuze als maatschappelijke onzekerheid, de opkomst van volslagen irrationale beschuldigingen: 
rituele moord op christenkinderen, al dan niet om hun bloed in matzes te verwerken, het 
bloedsprookje dus, hostie schending – en, in de 14e eeuw: de beschuldiging dat het de Joden waren 
die de dood en verderf zaaiende pestepidemie hadden veroorzaakt door de bronnen te vergiftigen. 
Toen gingen alle remmen los, en werden, overal, Joden massaal afgeslacht. Ook in wat ooit 
Nederland zou worden, werden de Joden toen levend verbrand. Ik dacht dat het Chazan was, maar 
het kan ook Jacob Katz zijn, jijzelf en Van Arkel - soms weet ik niet meer van wie ik wat heb 
opgestoken - die stellen dat die noodlottige verbinding van religieuze en economisch-sociale 
ressentimenten en stereotypen dusdanig verinnerlijkt is dat ook Hitler en de zijnen haar in hun 
ideologie konden opnemen en er gehoor voor vinden.  
 
Voordat ik naar modernere tijden overschakel, nog drie begrippen of thema’s van de vele die jij 
benoemt en verklaart. Twee ervan stammen van Van Arkel: de functionaliteit van stereotypen, en 
labeled interaction dat jij fraai vertaalt als geëtiketteerd contact. Om met het laatste te beginnen: dat 
concept staat in directe verbinding met de, onder invloed van anti-Joodse maatregelen en  
beroepsverboden, optredende beroepsbeperking. Het komt eigenlijk dicht in de buurt van self-
fulfilling prophecy. Een meerderheid ziet, in dit geval de Joodse minderheid als een homogene groep, 
en heeft geen oog voor de onderlinge verschillen. Dat wordt nog eens bevorderd elke keer als de 
niet-Jood een Joodse pandjesbaas of een Joodse dokter ontmoet. Zie je wel: alle Joden zijn 
pandjesbazen, alle dokters zijn Joden. ‘Labeled interaction’ bevestigt dus het vooroordeel. Vertaald 
naar nu, zie je wel: iedere Jood ziet zichzelf als slachtoffer, en houdt hartstochtelijk van Israël! Over 
de functionaliteit van stereotypen schrijf je dat door het veelvoud van oude en nieuwe vooroordelen 
deze een verklarende waarde kunnen krijgen, voor alle mogelijke rampspoed. In onze (komende) 
bundel spreek ik zelf van antisemitisme als een multifunctioneel projectiescherm: allerhande 
frustraties en rancunes van zeer uiteenlopende groepen en individuen kunnen op ‘de Jood’ worden 
afgewenteld. Opvallend is dat je aandacht besteedt aan de factor seksualiteit; Van Arkel doet dat niet 
of nauwelijks. Niet alleen Joden, ook melaatsen, hoeren en homoseksuelen werden gestigmatiseerd; 
dat dit bij de laatste twee categorieën een seksuele dimensie aannam, is vanzelfsprekend, maar – 
waarom ook ten aanzien van de Joden?(tot wie ik me hier beperk) Je stelt dat beschuldigingen van 
seksuele perversiteiten en wellust nooit het meest opvallende element zijn geweest in anti-Joodse 
vooroordelen – zelf denk ik dat er ook te weinig aandacht aan is besteed - maar dat ze al uit de 
Oudheid dateren en nooit echt zijn verdwenen. (89). Zo is het maar net. De fascinatie voor - zowel als 
de afkeer van de besneden penis is oud én actueel.  
 
Om een grote greep te doen en Luther, het verschijnsel van de hofjood én de beschuldigingen van 
perversiteit in één keer samen te brengen: De meest beroemde hofjood, Joseph Süss Oppenheimer, 
kortweg Jud Süss – u weet dat hofjoden een zowel geprivilegieerde als wankele positie bekleedden 
als financieel adviseur en bankier van een vorst, zo ook deze Oppenheimer, - werd ten val gebracht 
toen zijn ‘meester’, Karl Alexander von Württemberg het leven liet. We zijn inmiddels aangeland in 
de eerste decennia van de 18e eeuw. De elite van de stad – zelf Lutheraans, terwijl Karl Alexander 
katholiek was – haatte Jud Süss niet alleen vanwege zijn voorrechten, maar ook om zijn financieel en 
belasting beleid. Bovendien was hij ‘maar’ een Jood – en hun grote voorganger, Maarten Luther, had 
zich, na een aanvankelijk verzoenende opstelling tot bikkelharde Jodenhater ontwikkeld in Von den 
Juden und Ihre Lügen (1543). Chris, je verwijst naar de bizarre aanklacht tegen Süss tijdens het proces 
tegen hem – hij zou publiekelijk ter dood worden gebracht - dat hij de stadsbevolking tot het 
katholicisme had willen bekeren. Maar opvallend is ook dat zijn ondervragers, voor het merendeel 
Lutherse Piëtisten die een vroom en zedelijk leven nastreefden, geobsedeerd blijken te zijn geweest 



4 
 

door Süss’ seksuele leven. Je noemt hem zelf een ‘onverzadigbare rokkenjager’, maar interessant is 
ook dat hij seksuele relaties met Christelijke vrouwen onderhield, wat officieel niet meer en nog niet 
verboden was, maar moreel waarschijnlijk onverteerbaar voor zijn aanklagers. Niettemin hoeven niet 
alleen Lutherse verontwaardiging bij de ondervraging naar Süss’ affaires een rol hebben gespeeld, 
maar ook de verborgen en verboden lusten van de Württembergse Piëtisten. Terecht vermeldt je   
dat de seksuele antisemitische component in de 19e en 20e eeuw sterk zou opspelen – bijvoorbeeld 
als het om raszuiverheid ging, en om de Jood als verleider van Arische vrouwen: zie de omslag van je 
boek. In de antisemitische nazi propagandafilm Jud Süss, gebaseerd op het leven van Oppenheimer, 
wordt Süss niet alleen afgeschilderd als geldwolf maar ook als onverzadigbare verleider,  
vrouwenverkrachter en bedrijver van Rassenschande. Zelf trek ik de lijn van de ‘perverse Jood’ ook 
door naar het heden en spreek van pornografisch antisemitisme. In de voetbalwereld doen 
geruchten de ronde dat Ajax spelers – u weet: Ajax is een vermeende Jodenclub – zich zouden 
moeten laten besnijden (zo circuleert het beeld van de gepelde garnaal; we zijn nu opeens aangeland 
in de wereld van de sociale media), en zowel in uiterst dubieuze extreemrechtse blaadjes uit de jaren 
tachtig als in het beruchte pamflet van Theo van Gogh tegen Leon de Winter in 1984 wordt er seks 
bedreven tot in de gaskamer – ‘de Jood’ blijft geil tot in de dood. 
 
De hoogste tijd om naar Emancipatie en racistisch antisemitisme over te stappen en de door mij aan 
het begin aangehaalde uitspraak van jou in de herinnering te brengen:  ‘Het lijkt wel of alle grote 
veranderingen in de Europese geschiedenis het antisemitisme alleen maar hebben versterkt.’ De 
door jou in de Inleiding genoemde paradox, namelijk dat de Emancipatie van de Joden eind 18e eeuw 
(in o.a. Duitsland later) - gelijke rechten, gelijke plichten – de Joden niet alleen succes zou brengen, 
deuren openen die voordien gesloten waren, maar ook een keerzijde zou vertonen: de mislukking, de 
grenzen van het onzichtbare getto zoals Bernard Lazare en Theodor Herzl het in ongeveer 
gelijksoortige metaforen zouden uitdrukken, het ontstaan van het racistisch antisemitisme: die 
paradox werk je in je hoofdstukken over Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk nader uit. En daarmee 
houd je je bezig met de beschrijving en verklaring van hoe het antisemitisme al vanaf 1870 zo’n 
kwaadaardige potentie kon ontwikkelen waar vervolgens Hitler en de nazi’s op voort konden 
bouwen. 
 
Er zijn verschillende verklaringen waarom de Emancipatie geen einde maakte aan het antisemitisme, 
en natuurlijk noem jij die: het geëtiketteerd contact dat er al zó lang was, het deels reële deels 
vermeende succes van de Joden nu ze nieuwe kansen kregen, nieuwe beroepen konden uitoefenen – 
ik spreek in dat geval van gojse nijd – dat Joden toch vaak hun oude familie- kennissen- en collega-  
netwerken handhaafden, uit gewoonte, maar ook vanwege blijvende discriminatie – en uit 
wantrouwen schrijf je. Dus: Joden zijn herkenbaar en toch ook weer niet. Het belangrijkste is 
wellicht: dat er een grote dreiging van uit bleek te gaan dat Joden nu in principe onzichtbaar werden 
(geen punthoeden, geen sterren meer [alweer: niet meer en nog niet], en lang niet altijd naar de 
synagoge) en daardoor des te gevaarlijker. Denk aan de scenes in zowel Der ewiger Jude als Jud Süss 
waarin ‘de Jood’ zijn zijlokken en baard verwijdert… In die zin, om het kort door de bocht te zeggen, 
vormde het racistisch antisemitisme, een geschenk uit de hemel: Jood bleef Jood, hoe hij of zij er ook 
uitzag, zich kleedde en bewoog, sprak of schreef. Hij was niet meer de herkenbare paria van vroeger, 
maar boekte, zo leek het, in een velen beangstigend modern tijdperk, succes ten koste van de niet-
Jood. Daar moest paal en perk aan worden gesteld.  
 
Ik concentreer me nu vooral even op Duitsland – en laat Frankrijk (heel bijzonder dat je wijst op de 
anti-joodse rellen in Algiers en niet alleen op Edouard Drumond en de Dreyfusaffaire!) en Oostenrijk 
(de door Hitler bewonderde burgemeester van Wenen: Karl Lueger) – eveneens creatieve 
broeinesten van een groeiend ideologisch, politiek en racistisch antisemitisme, aan hun lot over.  
Duitsland dus: Versailles als een mokerslag bovenop een toch al sterk toegenomen antisemitisme: de 
Duitse Wilhelm Marr, gefrustreerde journalist, muntte de term in 1870 en stichtte de Antisemieten 
Liga. Een complexe figuur trouwens, 4 keer getrouwd van wie 3 joodse vrouwen, voor zijn dood weer 
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afstand genomen van zijn antisemitisme! Adolf Stoecker, Richard Wagner, Heinrich von Treitschke 
(1834-1896) met zijn Die Juden sind unser Unglück, het gedachtengoed van vele antisemitische 
denkers passeren de revue. En in een later tijdsgewricht: Hitler met Mein Kampf. Je citeert met 
regelmaat, en terecht, uit Mein Kampf maar noemt het ook een warrig boek waar slechts met moeite 
de brokstukken van een ideologie uit zijn te halen. Daarin sta je niet alleen. Toch is het de vraag – ik 
heb zelf maar een paar veelzeggende fragmenten gelezen, maar weet ook dat de mening bestaat dat 
Hitler zijn betoog sluw opbouwt en de lezer meevoert, en aannemelijk probeert te maken dat hij de 
Joden eerst goedgezind was, maar door zijn slechte ervaringen met hen hem de schellen van de ogen 
zijn gevallen, hij als het ware tot inkeer is gekomen. Inkeer. Dat brengt ons ook bij het door jou 
benoemde ‘verlossingsantisemitisme’ van Saul Friedländer en de onverschilligheid, waar hij en ook 
Ian Kershaw en de historisch sociologe Helen Fein – haar noem je niet – op wijzen, als belangrijk 
kenmerk van de houding van de meeste Duitsers ten opzichte van hun Joodse landgenoten. Velen 
zijn het erover eens dat een relatief kleine groep fanatieke, ideologisch en emotioneel overtuigde 
antisemieten hun gang konden gaan omdat, zoals Fein het uitdrukt een meerderheid eerst meeging 
in het buitensluiten van de Joden, toen het geweld van Kristallnacht afkeurde, maar vervolgens een 
houding aannam van gewenning, onverschilligheid en wegkijken. Friedländer schetst overigens 
eenzelfde ontwikkeling in Nederland: de woede over de Jodenvervolging die begin 1941 tot de 
Februaristaking leidde, maakte bij een meerderheid van de bevolking plaats voor passiviteit. Het 
verlossingsantisemitisme wist tenslotte veler poriën binnen te dringen: het was ‘zij’ of ‘wij’ en niet 
alleen de Joden zelf, alles wat door ‘de Jood’ besmet was geraakt, moest worden vernietigd. Ik ben 
een Friedländer aanhanger; dat zijn lang niet alle historici. Jijzelf Chris bent dat geloof ik in vergaande 
mate ook. Je haalt zijn stelling aan dat de nazi’s er vanaf eind 1938 geen probleem meer in zagen hun 
haat ten opzichte van de Joden de vrije loop te laten. Kennelijk was bij de meerderheid van de 
bevolking het gif van het antisemitisme voldoende doorgedrongen. De meesten, schrijft Friedländer, 
waren zich waarschijnlijk helemaal niet bewust van het feit dat hun vage wantrouwen ten opzichte 
van de Joden was geëvolueerd in de overtuiging dat Joden een groot probleem vormden dat 
dringend een oplossing moest vinden. Ik ga hier verder niet in op de daadwerkelijke uitroeiing van de 
Joden.  
 
Nu kort de schijnwerpers op Nederland – niet alleen omdat ik me daar zelf grondig in heb verdiept, 
maar ook omdat je er terecht een hoofdstuk aan wijdt, en we ons hier in Nederland bevinden, nota 
bene in de oudste universiteit van het land. Wat ik opmerkelijk vind in dit hoofdstuk van je is dat je 
laveren hier tussen alarmisme en bagatellisering wel heel sterke vormen aanneemt. Natuurlijk, er 
was voor de Tweede Wereldoorlog geen wijdverspreid politiek, racistisch noch gewelddadig 
antisemitisme, maar dan weer wel onder de NSB en aanverwante stromingen, en zelfs niet alleen 
daar. Om maar iets te noemen, in 1933 speelde de wethoudersaffaire in Amsterdam – 4 Joodse 
wethouders vond men in b.v. de Telegraaf eigenlijk teveel -  en in 1938 werden vanuit NSB kringen 
oorspronkelijk in Berlijn ontworpen treinkaartjes verspreid waarop  te lezen viel: 1E KLAS 
PERSONENTREIN NAAR JERUSALEM / HEEN / En nooit meer TERUG /  Geldig van uit elk station. Het sociale 
antisemitisme was wijdverspreid. Opvallend is dat je in dit hoofdstuk – als het om antisemitisme 
tijdens de oorlog gaat – sterk leunt op het onderzoek van je collega Bart van der Boom – terwijl, zoals 
hier ongetwijfeld bekend - Remco Ensel en ik onder meer ernstige kritiek hebben geleverd op hoe 
Van der Boom het verschijnsel antisemitisme analyseert, respectievelijk onderschat. Van der Boom 
betoogt dat het antisemitisme tijdens en na de oorlog als puntje bij paaltje komt niet is toegenomen, 
terwijl toch heel wat bronnen dit tegenspreken. Jijzelf bent – mijns inziens – te clement wat betreft 
het antisemitisme van Mussert. Nogmaals: wij bewegen ons hier op een mijnenveld, zij het, gelukkig, 
niet letterlijk – zo geprivilegieerd zijn we. Uiteindelijk blijf jij je genuanceerde zelf en concludeer je 
dat de antisemitische gevoelens wel degelijk diep in de Nederlanders verscholen zaten en dat dit 
samenwerking met de Duitsers op zijn minst makkelijker maakte. Ik ben ook heel content dat je het 
concept ‘secundair antisemitisme’ – antisemitisme niet ondanks maar vanwege de Shoah – op 
Nederland betrekt – daar wordt hier meestal nogal lacherig op gereageerd. 
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Opvallend is verder dat je, ten aanzien van onder meer Hannah Arendt betoogt dat het te simpel is 
om – als het om racistisch antisemitisme gaat – te spreken van een nieuw verschijnsel (286). Ik voel 
veel voor de lijn van Chazan om niet in oud en nieuw te spreken, maar te stellen dat antisemitisme 
zich volgens een evolutionair en dialectisch proces ontwikkelt, en bestaat uit de combinatie van een 
erfenis uit het verleden en nieuwe sociale omstandigheden - uit een voortdurende wisselwerking 
tussen oude stereotypen en de realiteit van een veranderde historische context. Maar áls er al iets 
als nieuw antisemitisme bestaat – lijkt mij – is het dat racistisch element dat ‘de Jood’ namelijk geen 
uitweg meer biedt, zelfs niet meer die van bekering: het Jood zijn zit in het bloed. Daarentegen 
spreek je wél van nieuw antisemitisme onder West-Europese moslims en linkse radicalen en de 
relatie tussen die twee. (15) Maar Israël was al lang aanhechtingspunt voor naoorlogs 
antisemitisme – dat is een van de hoofdstellingen in onze bundel; Israël is dat samen met de 
Holocaust of Shoah zelf (denk aan de vervloeking die direct na de bevrijding in zwang kwam: ze zijn 
vergeten je te vergassen; maar ook aan de vergelijkingen tussen Israël in wording en het Derde Rijk). 
Moet je wel van ‘nieuw’ antisemitisme spreken als het vooral om een nieuwe bevolkingsgroep, een 
nieuw milieu gaat? Dat is een discussiepunt.  
 
Terwijl ik er Maurits Berger op zou kunnen aanspreken (het is natuurlijk gevaarlijk een vuurtje te 
stoken in een mijnenveld!) dat hij het antisemitisme onder Nederlandse moslims, jongeren of niet, 
mijns inziens juist teveel reduceert tot de projectie van eigen frustraties – discriminatie, 
werkloosheid - op Israël en hun identificatie met de Palestijnen. Recent onderzoek onder deze 
jongeren heeft uitgewezen dat  hun agressie zich naar hun gevoel niet richt tegen Joden maar tegen 
‘Zionisten’ – gezien als diegenen die de bezetting van Gaza en Westbank en de gedachte van een 
Groot Israël ondersteunen. Maar in de praktijk integreren zich in hun beeld van deze ‘Zionisten’ vaak 
zowel oude als nieuwe antisemitische stereotypen zoals dat deze Zionisten de pers beheersen, 
kindermoordenaars zijn, en immoreel, en genocide plegen op de Palestijnen (of dat goedkeuren). Het 
zou sowieso interessant zijn als Maurits Berger zou willen reageren op Chris’ uitspraak dat niet alleen 
islamitische antisemieten op dit moment gewelddadiger zijn dan Europese, maar ook dat onder de 
islamitische bevolking de aanhang van anti-Joodse ideeën veel groter is.(274) 
 
De vraag naar het hoe en waarom van de kracht van het antisemitisme beantwoord je feitelijk zelf 
door er verschillende keren op te hameren dat het zich elke keer, bij iedere omwenteling van 
gewicht, weet te vernieuwen. ‘Mijn’ multifunctionele projectiescherm en de Januskop van het 
antisemitisme: ‘de Jood’ is machtig en parasitair, slachtoffer en dader. ‘Der Dritte’, zoals Klaus Holz 
het uitdrukt: ‘de Jood’ valt zelfs buiten de dichotomie van ‘wij’ en ’zij’.  
 
Voordat ik eindig, nog drie vragen aan Chris – misschien pas te beantwoorden tijdens de borrel of 
aan tafel: 

- direct aansluitend bij het voorafgaande: je noemt nergens het concept dat Van Arkel tot hét 
verschil tussen antisemitisme en racisme uitroept: accusatory innovation, namelijk de 
capaciteit van het antisemitisme zich keer op keer te vernieuwen; dit onderschrijf je toch 
juist? 

- waarom verwijs je in je naoorlogse hoofdstuk nergens naar de zwaar wegende beschuldiging 
van met name niet-joodse kant aan Joden van een veronderstelde ‘monopolisering van het 
leed’? 

- was antisemitisme alleen maar irrationeel of ging het ook wel eens om reëel botsende 
belangen, zoals de historicus Steve Beller beweert, als het b.v. ging om het aantal Joodse 
bankiers in Wenen; wat – voor alle duidelijkheid – nog steeds antisemitisch is: want waarom 
zouden er niet veel Joodse bankiers mogen zijn? 

 
Chris: de loftrompet als afsluiting: je hebt het voor elkaar gekregen om over een heel delicaat en 
complex thema een doorwrochte studie te schrijven, die inzicht paart aan nuancering. 


