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Het is lofwaardig dat de huidige kerkleiding volmondig en in niet mis te verstane 

bewoordingen toegeeft dat de kerk als instituut meer had kunnen en moeten doen. Voor die 

erkenning ben ik dankbaar, die verklaring is belangrijk. Maar ik wil van mijn kant duidelijk 

aangeven dat ik de huidige kerkleiders niets kwalijk neem, want zij hebben niets misdaan. Zij 

zijn van na de oorlog, hun kan niets verweten worden. Zij hebben mijn familie niet naar de 

gaskamers gestuurd, zij hebben zelfs niet toegekeken. 

Toen ik gevraagd was door de PKN om aanwezig te zijn op 31 oktober 2017 bij de officiële 

viering van 500 jaar Reformatie, wilde ik aanvankelijk die uitnodiging niet aanvaarden. Ik 

weigerde plaats te nemen bij een bijeenkomst waar een notoire antisemiet zou worden 

geëerd. Natuurlijk kan de huidige scriba er niets aan doen dat zijn over-overgrootvader de 

foute theologie van Luther ten aanzien van de Joden hoog in het christelijk vaandel had. 

Sterker nog: hij was het volstrekt oneens met de antisemitische uitlatingen van de grote 

christelijke meester. Maar hoe kan ik als Jood daar gaan zitten meevieren? “Toon dat je 

afstand doet van zijn antisemitische uitlatingen, roep uit dat je dat onacceptabel vindt”, zei 

ik tegen mijn vriend ds. de Reuver. Hij stemde hiermee van harte in. Publiekelijk werd tot 

twee keer toe bij die bijeenkomst, in aanwezigheid van onze koning, afstand genomen van 

de antisemitische geschriften en uitlatingen.   

Vijftig jaar na de oorlog werd ik geconfronteerd met een vloedgolf aan monumenten ter 

nagedachtenis aan vermoorde Joden. Onthulling na onthulling. Ik herinner mij dat ik aan het 

begin van die periode aan een jonge burgemeester vroeg: waarom nu pas? Was er niet 

eerder opgemerkt dat de Joodse medeburgers niet waren teruggekeerd? En zijn antwoord is 

mij altijd bijgebleven: “mijn voorganger wenste niet herinnerd te worden aan de jaren ’40-

’45. Die periode zat hem niet lekker, die jaren moesten zoveel mogelijk in de doofpot”. 

Binnen dat kader zie ik deze verklaring. Ik ben innig dankbaar aan de helden die zonder enig 

vorm van winstbejag, om niet, met groot gevaar voor eigen leven, mijn moeder en vele 

anderen het leven hebben gered. Ik denk aan ds. Overduin, aan ds. Slomp, ds. Koopmans, ds. 

Buskes en ik denk ook aan Mgr. de Jong. En zeker denk ik aan verzetsstrijders die door laf 

verraad werden opgepakt nog voordat ze iets hadden kunnen doen. Niemand heeft van ze 

gehoord, ze werden bruut geëlimineerd omdat ze weigerden toe te kijken. Laten wij vooral 

hen nooit vergeten en blijven herdenken, ondanks hun anonimiteit.  

Maar tegelijkertijd weten we dat er veel te weinig is gedaan in de oorlog, dat er zeker ook 

door de kerken te veel is gezwegen en “dat in de loop der eeuwen de kerk mede de 

voedingsbodem heeft bereid waarop het zaad van antisemitisme en haat kon groeien”, zoals 



we de scriba hoorden verklaren. Joden werden eeuwenlang weggezet als godsmoordenaars 

die hun verdiende loon zouden ontvangen. 

En het was goed dat ook de periode na de oorlog werd vermeld. Mijn grootouders hebben 

alles in het werk gesteld om hun neefjes en nichtjes van wie de ouders waren vermoord, in 

huis te nemen. Ze te behouden voor het Jodendom, zoals hun ouders dat zeker hadden 

gewild. Gedreven door hun geloof weigerden de duikouders, die hun geheel belangeloos het 

leven hadden gered, hun Joodse onderduikkinderen terug te geven naar waar ze behoorden 

te zijn. Vele van dit soort weeskinderen lijdt nog steeds aan de hen aangedane 

identiteitscrisis, resultaat van een ongezonde en onacceptabele bekeringsdrang. 

De Christelijke Kerken hebben met hun schuldbelijdenis en erkenning voor mijn gevoel een 

streep achter het verleden gezet. Maar, en dat was voor mij veel belangrijker, duidelijk is er 

verklaard dat ze zich voornemen om samen met ons te strijden tegen het hedendaagse 

antisemitisme. In de tijd van de kruistochten hadden wij het verkeerde geloof en werden er 

door de kruisvaarders hele Joodse gemeenten uitgeroeid. In de middeleeuwen waren wij het 

virus dat de pest veroorzaakte en dus moesten wij verdelgd worden, mijn lieve ouders 

hadden het verkeerde ras. En ik ben zionist! Natuurlijk mag er kritiek zijn op het 

regeringsbeleid van Israel, half Israel is tegen Netanyahu, gelijk ook niet iedere Nederlander 

voor Rutte is (ik trouwens wel!). Maar antizionisme heeft in het vaandel de vernietiging van 

de Staat Israel, de uitroeiing van het Joodse volk. Antizionisme is antisemitisme. Dagelijks 

door de eeuwen heen, spreken wij onze gebeden uit richting Jeruzalem. Jeruzalem, waar 

vandaag alle godsdiensten ter wereld in vrijheid hun godsdienst mogen beleven, is 

onlosmakelijk met het Joodse volk verbonden, met de overlevenden van de jaren ’40-’45, 

met mij. Schoenmaker houd je bij je leest. Kerken laat politiek over aan politici. Herken het 

gemuteerde virus dat door de eeuwen heen miljoenen en miljoenen van mijn volk heeft 

vernietigd en dat nu antizionisme heet.  

De PKN van nu had voor mij niet het mea culpa hoeven te verklaren, het verleden is voorbij. 

Maar de koppeling die zo duidelijk werd gelegd vanuit de vervolging van de Joden door de 

eeuwen heen en de passieve opstelling van de meerderheid van de kerken toen mijn familie 

werd afgevoerd om nimmer weer te keren, die koppeling naar het nu en naar de toekomst, 

het voornemen om de joods-christelijke relaties uit te laten groeien tot een diepe 

vriendschap, waarbij ieder zichzelf mag blijven en er dus geen pogingen worden 

ondernomen om ons te bekeren, verbonden te willen zijn in de strijd tegen het hedendaags 

antisemitisme, die voornemens, die verklaring stemt mij tot innige dankbaarheid. De 

woorden van de scriba, van de christelijke kerken, waren goed. Ik heb hoop en verwachting! 

Binyomin Jacobs, opperrabbijn 
Toespraak voor “Joods bij de EO” 
21 Chesjwan 5781 - 8 november 2020 

 
 

Inter Provinciaal Opper Rabbinaat 
Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam T 020 3018495 E rabbi.jacobs@ipor.nl 

Het Rabbinaat omvat: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, 
Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam), Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 

 


