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De Jong meende dat zijn tekst niet in strijd was met hetgeen Brugmans
had opgemerkt. Zo zou hij hebben doen uitkomen dat Indië tijdens het
interbellum 'in hoofdzaak zichzelf bestuurde'. Ook was wel degelijk
melding gemaakt van het door Nederland verrichte sociaal en economisch
'opbouwwerk' in Indië - 'zij het kort'. Hij zegde toe hierop in het latere
aan Indië gewijde deel uitgebreid te zullen terugkomen. (M)

4. Antisemitisme en jodenvervolging
In de schriftelijke gedachtenwisseling over de concept-tekst van het
Voorspel werd eveneens ingegaan op de door De Jong gegeven beschrij-
ving van het antisemitisme en de jodenvervolging in Hitler-Duitsland na
1933, alsmede van de reacties die deze gebeurtenissen in Nederland
opriepen, bijvoorbeeld in het door de Nederlandse regering gevolgde
toelatingsbeleid ten aanzien vanjoodse vluchtelingen uit Duitsland. Ook
het antisemitisme in Nederland, zoals zich dit voor de Tweede Wereld-
oorlog soms manifesteerde, en antisemitische uitlatingen van sommige
vooraanstaande Nederlanders bleven niet onvermeld.

Niet elke commentator toonde zich even gelukkig met de wijze waarop
deze onderwerpen waren behandeld. Dit gold vooral voor een passage
waarin de schrijver de houding van de kerken tegenover het antisemitisme
had gehekeld ('Europa waarin als regel de christelijke kerken de Joden nog
steeds aansprakelijk stelden voor de kruisiging die, zestig generaties
eerder, in Jerusalem voltrokken was') en voor zijn constatering dat 'de
aanbeden leider' van het gereformeerde volksdeel, Abraham Kuyper, aich
enkele malen antisemitisch had uitgelaten. (M) Een vrij uitvoerige
gedachtenwisseling volgde, waarin enerzijds Van der Kooy en De Pater
wezen op het bekende sonnet van de gereformeerde predikant Revius uit
de zeventiende eeuw ("t En zyn de Joden niet, Heer Jesu, die U
cruysten'), terwijl anderzijds de Nijmeegse hoogleraren Rogier en
Hermesdorf De Jong, zij het met enige nuancering, bijvielen. De Jong
zegde uiteindelijk toe de zaak nog eens te zullen bezien en zwakte in zijn
eindtekst de gewraakte passages" enigszins af. (v) Zo werd in de definitieve
tekst opgemerkt dat Kuyper elke jodenvervolging principieel verworpen
had.

Ook de opmerking van de auteur dat in het vooroorlogse Nederland
een latent antisemitisme bestond, zij het dat dat antisemitisme 'mijlenver'

5 Deel I, 153 en 168 (139. 154).
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