
REACTIES EN RECENSIES

, heid was bezig de banden met het j odendom te verbreken en wachtte op de
broederschap tussen alle mensen resp. de dictatuur van het proletariaat. Een
figuur als Henri Polak maakte daarop geen uitzondering. Hij was curator
van het Keren Hajesod - de voorloper van de CIA [Collectieve Israël Actie,
red.]- maar hij beschouwde dit als een stukje filantropie tegenover de arme
vervolgde joden uit het buitenland. De weinige leden van de Poale Zion-
de socialistische Zionisten - zagen niets in het werken binnen de joodse
gemeenten. Er was maar één groep die principieel zuiver in de leer was - zo
schrijft De Jong - de Zionisten onder leiding van F. Bernstein. Dit
compliment is onverdiend. Deze groepering wees namelijk iedere
galoeth-arbeid af. Dit was haar goed recht, maar dan kun je het ook niet
verkeerd doen.'

In Studia Rosenthaliana (III, no. 2 (juli 1969)) nam prof. mr. 1. Kisch de pen
ter hand om het eerste deel van De Jongs geschiedschrijving te recenseren
met inachtneming van 'de typisch-Joodse aspecten van de geschiedenis
van Nederland'. Ook hij concentreerde zijn aandacht op het vluchtelin-
genbeleid in het interbellum. In een uitvoerige bespreking leverde hij
kritiek op koningin Wilhelmina, die kennelijk stilzwijgend had inge-
stemd met het terughoudende toelatingsbeleid van haar kabinet ten
aanzien van vluchtelingen. Later kwam hij op die kritiek terug. In de
Nieuwe Rotterdamse Courant van 28 oktober 1969 liet hij meedelen dat
hem gebleken was dat koningin Wilhelmina zich tegen het enghartig
vluchtelingenbeleid van haar kabinet had gekeerd en voorts financiële
steun had verleend aan diverse instellingen, die belast waren met de zorg
voor de Duits-joodse vluchtelingen.

Prof. Kisch begon zijn recensie - 'een bespreking, maar eigenlijk een
bosje mémoires' - aldus:

, 'Alvorens tot een recensie te komen moge ik getuigen van de gevoelens van
bizondere waardering die de lectuur van dit boek bij mij heeft opgewekt
voor het kennen en kunnen van de auteur. .

Waardering voor de ruime zin waarin hij zijn taak heeft begrepen. Een
ruimte van zin die bepaaldelijk hieruit blijkt dat de geschiedenis van
Nederland is opgevat als een geschiedenis van Nederland temidden van de
andere mogendheden, als een geschiedenis van internationale reflex-wer-
kingen. Terecht is dan inzonderheid een uitvoerige verhandeling gewijd
aan de economische, sociale en politieke ontwikkeling in Duitsland.

Waardering ook voor de imponerend rijke documentatie.
Waardering voorts voor het bezonnen en bezonken oordeel.
Waardering, ten slotte, voor de uitermate genietelijke stijl. Gaat het de

lezer als mij, dan zal hij, alleen reeds dàarom, het boek, eenmaal ter hand
genomen, niet wel meer uit de hand kunnen leggen, en het met graagte een

45


