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Vier reacties op de verklaring

‘Eindelijk, eindelijk’

Nalatigheid, schuld en schaamte. Het 

zijn terechte woorden voor de houding 

van de kerk richting het Joodse volk, 

in de tijd, voor, tijdens en na de Twee-

de Wereldoorlog. Waar we gelukkig 

dankbaarheid mogen uitspreken voor 

de moed van hen, die soms hun leven gaven 

voor hun Joodse medeburger.

Ik ben dankbaar voor deze verklaring. Hij komt te laat voor 

de meeste overlevenden van de vervolging en ook dat is 

beschamend, maar het stemt tot nederige dankbaarheid dat 

er een handreiking is gekomen.

De laatste jaren houden de Holocaust en de nasleep me 

in toenemende mate bezig. Toen ik de verklaring voor het 

eerst las, raakte ik ontroerd. Ik deel in de schuld en ben 

dankbaar dat anderen de juiste toon hebben getroffen en 

er indringende woorden aan hebben gegeven. Eindelijk, 

eindelijk.

Andries Knevel

Het lezen van de schuldbelijdenis voor 

al het onrecht wat het Joodse volk ten 

tijde van de holocaust is aangedaan, 

maakt mij stil. Want wat had ik gedaan 

als ik daar en toen geleefd had? Tege-

lijkertijd realiseer ik me dat het gif van 

de Jodenhaat zich al eeuwenlang verspreidt, 

binnen en buiten de kerk. Het antisemitisme is pijnlijk 

genoeg springlevend. Heb ik het lef om op te komen voor 

wie gepest, getreiterd en gehaat worden? Het lied ‘Lord 

have mercy’ van Adrian Snell komt in mijn gedachten. ‘We 

your people bow before you, broken and ashamed. We have 

turned on your creation, crushed the life you freely gave. 

Lord forgive us, and our lives and faith renew.’ Geef ons nu 

en altijd een open hart en open ogen voor Uw oogappel, het 

Joodse volk.

Marjolein Hooydonk-Rietveld

In de verklaring vind ik te weinig uitko-

men dat er in het geheim op individu-

eel niveau bescherming is geboden; 

die uitzonderingen waren talrijker 

dan in de verklaring uitkomt. Omdat 

dit alles in het geheim gebeurde, is er 

weinig van bewaard gebleven in het 

publieke geheugen. Maar ik herinner mij nog goed de 

namen van landgenoten die met succes Joden verborgen 

wisten te houden.

Ik heb waardering voor de bewogenheid van de initiatiefne-

mers van deze schuldbelijdenis. Maar heeft dit na zo lange 

tijd nog zin? Het schuldbesef waartoe nu wordt opge-

roepen, had er toen moeten zijn. Veel Nederlanders zijn 

destijds echter ook misleid door de Duitse verklaring dat de 

Joden elders voor werkzaamheden zouden worden ingezet. 

Slechts zeer weinig kerkgangers hebben zelf nog de Joden-

vervolging meegemaakt. Kunnen zij deze belijdenis doen en 

dit gebed van harte meebidden?

Dies Koole (geb. 1926)

Het is goed en belangrijk dat voor God en 

de mensen het verleden wordt opge-

haald en schuld en nalatigheid worden 

benoemd en beleden! Of de insteek 

bij ‘nalatigheid’ altijd ter zake is en de 

kern treft? Zijn degenen die niet fel pro-

testeerden, in het besef dat ze daarmee de 

door de bezetter gevrijwaarde groep van gedoopte Joden in 

gevaar zouden brengen, nalatig geweest? Hangt dat niet af 

van de vraag of ze zich al dan niet metterdaad voor Joden 

hebben ingezet?

Alleen van ‘nalatigheid’ te spreken geeft de indruk dat het 

probleem in het ‘leven’ zat, dat de ‘leer’ wel goed was. Maar 

hebben niet velen in de kerk Israël weggeschreven uit Gods 

heilsweg, met als consequentie dat men de Sjoa als Gods 

oordeel over Israël duidde en afzijdig bleef?

Gerard den Hertog

Vijftien jaar was hij nog maar. Een schooljongen. Maar dat 

hield de nazi’s niet tegen hem mee te voeren naar Ausch-

witz. Zijn naam was Elie Wiesel. In Auschwitz zag hij dingen 

die hij nooit zou vergeten. En niemand greep in. Dat was 

voor de 15-jarige Elie nog de grootste schok. 

Later schreef hij over zijn ervaringen in het boek Nacht. Het 

boek is eigenlijk een waarschuwing: dit kan er gebeuren 

als de wereld wegkijkt. Zo beschrijft hij hoe twee mannen 

en een jongen aan een galg werden gehangen. De twee 

mannen stierven gelijk, het kind niet. “Langer dan een half 

uur bleef hij hangen, tussen leven en dood, stervend onder 

onze ogen. En wij moesten hem recht in het gezicht kijken. 

Toen ik langs hem ging, leefde hij nog. Zijn tong was nog 

rood, zijn ogen niet gebroken. Achter mij hoorde ik een man 

vragen: ‘Waar is God toch?’ En binnen in mij hoorde ik een 

stem die antwoordde: ‘Waar is Hij? Hier – hier is Hij opge-

hangen – aan deze galg.’” 

De hemel zweeg en de wereld zweeg. Die schok is Elie 

Wiesel nooit meer echt te boven gekomen. Zijn familie en 

volk werden massaal de dood ingejaagd – maar het bleef 

ijzingwekkend stil. Niemand deed iets.

Soms lijkt het makkelijker om dit soort verhalen uit de 

weg te gaan. Omdat ze zoveel vragen losmaken. En toch. 

Misschien is het goed om die lastige vragen niet weg te 

drukken. Om mee te schreeuwen met de Psalmen. God, waar 

was U? En ook om jezelf te bevragen. Waar ben ik? Heb ik 

het lef om op te komen voor wie gepest, getreiterd en ge-

haat worden? Christenen als Corrie ten Boom, Sophie Scholl 

en Dietrich Bonhoeffer hadden dat lef tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Kennelijk was Christus zo’n levende werke-

lijkheid voor hen dat ze zelfs het beest van nazi-Duitsland in 

de ogen konden kijken.

Pijnlijk genoeg is het niet alleen maar geschiedenis. Joden-

haat is nog springlevend. Columnist Özcan Akyol schreef 

begin dit jaar in het Algemeen Dagblad: “Wat zou het fijn 

zijn als er stelselmatig opschudding ontstond als Joden wer-

den geïntimideerd. Nu is er steeds vaker een oorverdovende 

stilte. En dat is eng.”

Elie Wiesel zou het hier zeker mee eens zijn geweest. Zijn 

leven lang bleef hij waarschuwen: Blijf niet stil als je getuige 

bent van onrecht, doe iets, verhef je stem. Want ‘stilte moe-

digt de beul aan, nooit de gefolterde’. «

Gertjan de Jong is medewerker bij jongerenplatform BasiC.

Oorverdovend stil

Gertjan de Jong

BasiC is een interkerkelijk initiatief van jongerenwerkers, 
schrijvers en videomakers met allen een passie voor jonge-
ren. De C staat voor ‘Core’, de kern van het leven. Maar ook 
voor Christus. Merk je iets van Hem in de wereld en het leven 
van vandaag? Daar gaan we naar op zoek. BasiC gaat niet 
voor vrome praatjes, maar voor het eerlijke verhaal.


