
De Verklaring Erkenning en verantwoordelijkheid.  
De totstandkoming, de opbouw, en het vervolg  1

door dr. Eeuwout Klootwijk, wetenschappelijk beleidsmedewerker voor Kerk en Israël/Joods-
christelijke relaties bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, en tevens 
predikant in  Oost-Souburg 

Ik wil jullie meenemen in drie stappen: 

1) Wat er aan de Verklaring vooraf ging 
2) De Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid 
3) Het vervolg 

Bij al deze stappen ben ik zelf intensief betrokken geweest. Allereerst: 

1 Wat eraan vooraf ging 

1.1. Luther en de Joden 

Op 16 juni 2015 riepen de rabbijnen Raphael Evers en 
Menno ten Brink en het Centrum Informatie en Documentatie 
Israël de Protestantse Kerk op tot het maken van excuses 
voor de akelige en ontoelaatbare uitspraken van Luther over 
de Joden. Dat was niet op eigen initiatief: ze waren benaderd door journalisten van het dagblad 
Trouw.  

‘De Nederlandse herdenking van 500 jaar Reformatie is een mooie gelegenheid om dat 
antisemitisme nadrukkelijk te veroordelen’, aldus Trouw. 

Toen ik contact met hen opnam, bleek dat de rabbijnen het woord excuses zelf niet in de mond 
hadden genomen. Wel zeiden ze dat het herdenkingsjaar 2017 een mooie gelegenheid is om 
Luthers gewraakte uitspraken af te wijzen. 

Ik heb het initiatief genomen tot een ‘open-tafelgesprek’, dat op 8 februari 2016 plaatsvond.  

Deelnemers aan het gesprek waren de rabbijnen Raphael Evers en Menno ten Brink; Ron van der 
Wieken, voorzitter van het Centraal Joods Overleg; Trinette Verhoeven, preses Lutherse synode;  
Andreas Wöhle, lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël; Pieter Goedendorp, voorzitter 
van het Overlegorgaan Joden en Christenen en scriba Arjan Plaisier. En ondergetekende. 

Het werd een prachtig open gesprek over de fundamentele bijdragen van Luther voor de kerk, die 
niet betwist werden door de Joodse vertegenwoordigers. En over Luthers desastreuze 
ontsporingen als het om de relatie met Joden ging. We besloten een stap verder te zetten. 

Op 11 april 2016, tijdens een studiemiddag ‘Kerken over Luther en de 
Joden’, georganiseerd door Kerk en Israël, sprak de preses van de 
Lutherse synode, Trinette Verhoeven, namens de Protestantse Kerk 
een verklaring uit over Luther en de Joden. Ze zei daarin: 
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‘Luther heeft een onfrisse kant. Wat hij over Joden heeft gezegd kan absoluut niet. We 
komen er niet door te zeggen dat het antisemitisme wortelt in een lange Europese 
geschiedenis. Luther heeft hierin een akelige rol gespeeld. Wij wijzen zijn gedachtegoed 
over Joden dan ook met klem af.’ 

Ze wijst erop dat de lutherse geschiedenis ook andere opvattingen dan die van Luther kent; te 
denken valt aan de opvattingen van Urbanus Rhegius en Andreas Osiander die de dialoog zochten 
en voor Joodse rechten opkwamen. 
  

‘Het wordt tijd dat deze mensen meer aandacht krijgen. Gelukkig zijn er op dit terrein ook 
gesprekken met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap geweest.’  

Ze wijst ook op de gezamenlijke erfenis die Joden en lutheranen met de profeten van Israël delen.  

“Als voortzetting van de Lutherse Kerk weet Protestantse Kerk zich deel van een lutherse 
geschiedenis die zijn zwarte bladzijden kent. Geconfronteerd met antisemitisme zal zij zich 
daartegen keren. We hebben de kerk leren kennen als een kerk die zich steeds moet 
reformeren. Ecclesia semper reformanda leerde Karl Barth. In de multireligieuze, 
multiculturele context van Nederland in het huidig tijdsgewricht is het ondenkbaar dat wij 
ons als in isolement zouden ontwikkelen en reformeren. Wij begroeten medechristenen, 
onze Joodse partners en vertegenwoordigers van andere religies om in dialoog de naam 
van God te spellen in deze tijd.”  2

1.2. Rooms-Katholieke Kerk en Protestantse Kerk komen met gezamenlijke verklaring tegen 
antisemitisme 28 jun 2019 

Medio 2019 werden er tussen de RK en de Protestantse Kerk stappen gezet om te komen tot een 
signaal over het antisemitisme. Beide kerkgenootschappen wilden daarmee aansluiten bij het 
gevoel van urgentie in kerk en samenleving. 

In de toelichting werd verwezen naar enkele belangrijke initiatieven tegen antisemitisme, zoals de 
internationale bijeenkomst over de opkomst van het antisemitisme in de Ridderzaal in juni 2019, 
georganiseerd door verschillende politieke partijen, maatschappelijke organisaties en 
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland. 

Ik was bij de gesprekken betrokken en het mondde uit in een signaal over antisemitisme vanuit de 
Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk en het Moderamen van de generale 
synode van de Protestantse Kerk.  

“Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse 
Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die ertoe 
leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeenschap in Nederland. 
Dat is ontoelaatbaar. 

Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van 
groot belang.  

 Zie ook: https://protestantsekerk.nl/verdieping/luther-en-de-joden/
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We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in 
de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam 
tegen opwerpen. 

Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in 
haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden. 
Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere samenwerking.”  3

1.3. Protestants Perspectief preses Marco Batenburg juli 2020 

In zijn Protestants Perspectief van juli 2020 benoemde preses Marco 
Batenburg antisemitisme als zonde. Hij schreef: 

“Enkele weken geleden sprak scriba ds. René de Reuver zich 
onomwonden uit tegen racisme: ‘Racisme is zonde’. In lijn 
daarmee en in aanvulling daarop dringt het moderamen erop aan 
om het kwaad van antisemitisme in onszelf en in onze wereld te benoemen.” 

Hij greep daarbij terug op een ‘statement on antisemitism’ van de Eerste Assemblee van de 
Wereldraad van Kerken te Amsterdam in 1948: 'Antisemitism is sin against God and man’.  4

De preses vervolgt: 
“Op 20 januari 2020 werd dit statement herbevestigd door de Wereldraad van Kerken: 
“Antisemitisme is onverenigbaar met de belijdenis en de praktijk van het christelijk geloof”.  
Als Protestantse Kerk sluiten we ons daar zonder enig voorbehoud en met besef van het 
schuldbeladen verleden en heden bij aan.”  
“Graag trekken we samen op met anderen op tegen racisme en antisemitisme.  
We hebben Gods Geest nodig om deze zonde niet alleen bij anderen, maar ook in onszelf 
te ontdekken en om wegen van heelwording en genezing te zoeken.”  5

2 Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid 8 nov. 2020 
 
En dan nu de Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid, 
die scriba René de Reuver tijdens de Kristallnacht-
herdenking in Amsterdam op 8 november 2020 uitsprak. 

Voordat deze Verklaring tot stand kwam, was er een heel 
traject gelopen. Dat traject werd overigens bemoeilijkt door 
de coronatijd, zodat lang niet alle ontmoetingen en 
vergaderingen fysiek plaats konden vinden. 

Een trigger om tot deze verklaring over schuld en 
verantwoordelijkheid te komen, was het publiekelijk uitspreken van excuses namens de 
Nederlandse regering voor het handelen van de overheid in de oorlogsjaren tijdens de Nationale 
Holocaustherdenking in januari 2020. Een trigger, niet meer dan dat, want in de jaren daarvoor 
werd al door sommigen gevraagd om schuld te belijden. 

 https://protestantsekerk.nl/nieuws/rooms-katholieke-kerk-en-protestantse-kerk-komen-met-gezamenlijke-3

verklaring-tegen-antisemitisme/ 
 https://www.oikoumene.org/news/wcc-reiterates-standpoints-against-antisemitism4

 https://protestantsekerk.nl/verdieping/protestants-perspectief-antisemitisme-is-zonde/ 5
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De toenmalige voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël, drs. Dick Pruiksma, kwam 
met het idee en samen met hem heb ik het proces op gang gebracht binnen de 
dienstenorganisatie en het moderamen. 

In een vroeg stadium zijn enkele Joodse vertegenwoordigers, vooral rabbijnen, geraadpleegd en 
het proces is gaan lopen met het bestuur van het Centraal Joods Overleg, de overkoepelende niet-
religieuze instelling voor georganiseerd Joods Nederland. Juist omdat zij staan voor de brede 
Joodse gemeenschap in Nederland, was dat de eerst aangewezen gesprekspartner. De 
conceptteksten zijn aan de synode en synodale organen voorgelegd, ik kom daar nog op terug. 

Uiteindelijk resulteerde dat in de uitgesproken Verklaring door de scriba René de Reuver, in een 
vrijwel lege (vanwege corona) Aron Schuster Synagoge of de Obrechtsjoel.  6

De eerste geadresseerden vormen leden van de Joodse gemeenschap in Nederland. Het is een 
boodschap van een collectief, namelijk de Protestantse Kerk, aan een collectief, de Joodse 
gemeenschap in alle verscheidenheid en diversiteit.  

De Verklaring zoekt bij alle erkenning van pijn, verdriet en schuld naar nieuwe verhoudingen. Niet 
alleen die tussen individuen, maar ook tussen gemeenschappen. Als individu maak je deel uit van 
een groter geheel en als enkeling én als gemeenschap ben je deel van een geschiedenis die 
doorwerkt tot in het heden.  

De verklaring neemt haar uitgangspunt in het onvoorstelbare leed en grote verdriet dat de Sjoa in 
de Joodse gemeenschap teweeg gebracht heeft. 

‘Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap 
heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld.  
Een pijn die door de volgende generaties wordt meegedragen en ervaren.  
Het is in erkenning van dat verdriet en die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich 
richt tot de Joodse gemeenschap in ons land.’ 

Vervolgens is er in een viertal opzichten een erkenning van schuld: 

* Er is de erkenning - zonder enige terughoudendheid - dat de kerk eeuwenlang mede de 
voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien. Er is een 
eeuwenlange traditie van anti-joodse bijbeluitleg en theologie. 

* Er is de erkenning dat de Kerk mede de kloof in stand heeft gehouden die later Joden in 
de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. 

* Er is de erkenning dat ondanks daden van ongelofelijke persoonlijke moed de kerk als 
geheel tekort geschoten is in de oorlogsjaren. 

* En er is de erkenning dat de opvang van Joden die na 1945 terugkeerden in onze 
samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. 

Dit alles mondt uit in een erkenning van verantwoordelijkheid. Je kunt geen schuld erkennen 
zonder dat dit consequenties heeft in het heden en in de toekomst. De Verklaring spreekt uit te 
streven naar nieuwe vriendschappelijke verhoudingen tussen gelijkwaardige partners. En dat aan 
deze intentie handen en voeten gegeven moet worden. Dat is zeker nog huiswerk voor de 
komende tijd. 

De Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid heeft veel opgeroepen en losgemaakt.  

 https://protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantse-kerk-tijdens-6

kristallnachtherdenking-2020/
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Er zijn twee ongelijksoortige reacties: 
- die vanuit de Protestantse Kerk zelf, die heel divers van toon zijn: van instemmend tot 
(zeer) kritisch.  
De meest kritische reacties hebben vooral betrekking hebben op de rol van de kerken in de 
Tweede Wereldoorlog; 
- en die vanuit de Joodse gemeenschap (de eerste adressanten!) die over het algemeen 
(heel) positief zijn. Voor onze relatie is dit van groot belang.  
Eigenlijk is dit het belangrijkste van het geheel! 

Wat zijn de kritiekpunten? 

De inhoudelijke kritiek richt zich op een deel van de Verklaring, n.l. op de opstelling van de kerk in 
de oorlog. Niet op de kerk als voedingsbodem voor antisemitisme en niet op de opstelling van de 
kerk voor en na de oorlog. Naast instemmende intern-kerkelijke reacties kwam er van voormalig 
gereformeerde zijde veel kritiek. Er is een sterke existentiële identificatie met het verzet: ‘onze 
mensen hebben veel offers gebracht’. Dat de Verklaring zich richt op officiële kerkelijke instanties 
wordt niet herkend, wat mede te maken heeft met de destijdse lokale kerkstructuur (van onderop). 

Sommige reacties benoemen tot in detail namen van mensen en plaatselijke kerken die actief zijn 
geweest in het verzet. De zinnen in de Verklaring worden als veel te summier ervaren:  

‘de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de 
kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om 
tijdens de oorlog in verzet te komen’.   

Deze zinnen stonden er overigens vanaf het allereerste concept in, en zijn niet later toegevoegd.  
Er is zeker discussie geweest over de vraag of dit niet uitgebreider moest. Toch is er voor gekozen 
om dit niet te doen. De focus ligt immers bij een ondubbelzinnige erkenning van de pijn en het 
verdriet in de Joodse gemeenschap. Achteraf gezien had er wel meer in de Toelichtingen kunnen 
staan of hadden de mensen uit het toenmalige verzet er meer bij betrokken kunnen worden. 

Er was historische kritiek: was de kerk in de oorlog niet 'beter' dan nu geschetst wordt? Is de 
onderbouwing niet te beknopt? De schets van historicus Bart Wallet was inderdaad summier (dat 
was ook aan hem gevraagd!), maar kan goed onderbouwd worden. De conclusie kan vooralsnog 
kort samengevat worden:  

‘Zwijgen, wegkijken, of protesteren, vormden een voortdurend spanningsveld, waarbij de 
eerste twee prevaleerden’.   7

Dit is geen oordeel, dit is een pijnlijke constatering. 

Er was kritiek op de procedure: 'wij zijn er niet in gekend'. De kerkelijke weg is zeker bewandeld, al 
zou dat terugkijkend beter gekund hebben.De Verklaring is vanwege alle beperkingen die de 
coronatijd bracht besproken in oktober 2020 in digitale bijeenkomsten met leden van het 
moderamen en in online meeting met vertegenwoordigers van de Evangelisch-Lutherse synode, 
de Generale Raad van Advies en de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden.  

In dezelfde periode waren twee online hearings met leden van de Synode. Alle synodeleden waren 
hiervoor in een eerder uitgenodigd. De deelnemers aan deze gesprekken waren unaniem 
overtuigd van het belang van deze Verklaring en de historische betekenis ervan. 

 https://www.protestantsekerk.nl/download24409/Online-Verklaring kristallnachtherdenking.pdf7
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Terug naar de intentie van de Verklaring. 

Naast de erkenning van de onvoorstelbare pijn en het verdriet ten ten gevolge van de Sjoa in de 
Joodse gemeenschap en naast de erkenning als kerk deel uit te maken van een lange schuldige 
geschiedenis is er de intentie om verantwoordelijkheid te nemen. 

‘We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties 
verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, 
onder andere verbonden in de strijd tegen hedendaags antisemitisme.’ 

Veel huiswerk dus. 

3 Het vervolg 

Er is sindsdien een aantal stappen verder gezet, en dat terwijl de coronatijd nog een flink stempel 
op alles zette, de Dienstenorganisatie een groot transitieproces doormaakte en er een collega van 
Kerk en Israël vanwege pensionering vertrok. 

Ik noem er kort enkele. 

3.1. Onderzoek 

In opdracht van de Protestantse Kerk wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de rol van 
de kerken in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Joden. De resultaten van het onderzoek 
zullen t.z.t. worden gepubliceerd in een bundel die als werktitel draagt ‘Kerk en Joden 1930-1950′. 
Het boek staat onder redactie van dr. Bart Wallet, dr. George Harinck en rabbijn Albert Ringer. Het 
doel is verdieping van een aantal thema’s die te maken hebben met de diverse rollen die kerken, 
kerkelijke instanties en personen gespeeld hebben in deze periode. Dit nieuwe onderzoek wil zo 
meer inzicht geven in het brede palet aan houdingen van kerken ten aanzien van Joden in de zeer 
donkere periode van de Tweede Wereldoorlog.  8

 
3.1. Met de paplepel 

‘Joden zien er vreemd uit en ruiken vies. Ze maken veel kabaal, 
praten raar en kunnen vreselijk vloeken. Bij uitzondering zijn ze eerlijk 
en betrouwbaar, vaker zijn ze dieven en oplichters. Bovendien haten 
de meeste joden Jezus en ‘christenhonden’, zoals zij ze noemen.’ 

Schrijver Ewoud Sanders heeft zich al jaren bezig gehouden met het thema 
antisemitisme. Zo heeft hij een proefschrift geschreven over Levi’s eerste 
kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering 1792-2015. En het boekje 
Lachen om Levie. Komisch bedoeld antisemitisme (1830-1930). We kwamen 
met elkaar in contact in verband met zijn vervolg-onderzoek. Dat heeft 
geresulteerd in het boek Met de paplepel. Beeldvorming over Joden in Nederlandstalige 
jeugdverhalen 1782-heden. 

Voor dit boek heeft hij een subsidie gekregen van de Protestantse Kerk en er zijn plannen om op 
netwerk- of studiedagen gebruik te maken van zijn inbreng en expertise. Het is schokkend en 
onthutsend om zijn inventarisatie van schokkende stereotyperingen van Joden in woord en beeld 
te zien en te lezen. ‘Een verpletterend onderzoek’, schreef Geert Mak. Hier ligt ook huiswerk voor 
intern onderzoek binnen de Protestantse kerken. 

 https://protestantsekerk.nl/verdieping/kristallnachtherdenking-heer-herinner-u-de-namen/8
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3.2. Gesprek met NCAB Eddo Verdoner 
Er is de intentie om in 2023 in gesprek te gaan met de NCAB Eddo 
Verdoner, die we goed kennen vanuit het proces dat leidde tot de 
Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid. 

3.3. Met enige regelmaat wordt er gepubliceerd over het thema antisemitisme. 

* In 2019: serie van 4 artikelen over Antisemitisme in Kerk en Israël Onderweg 2019 door 
historicus Bart Wallet en vertellend kunstenaar Karel Kindermans 
* artikelen in Op Weg; Ontmoeting met het jodendom, b.v. het interview met Eddo Verdoner 
* Brochure Onopgeefbaar Verbonden: hoofdstuk 6 Antisemitisme  9

* dossier Antisemitisme in #Protestant 2022 nr.4 

3.4. Nieuwe formatie Kerk en Israël met als een van de focuspunten Antisemitisme 

In de formatiebesprekingen Kerk en Israël, die gevoerd zijn na de pensionering van collega Floor 
Barnhoorn, is een van de focuspunten de bewustwording en bestrijding van antisemitisme. 

3.5. Nieuw synode traject ‘Geroepen tot meervoudige verbondenheid en dienst’ in 2023 

Dit is een traject dat gaat over de herijking van de synodale nota uit 2008 over het Israëlisch-
Palestijnse conflict, dat als basis geldt voor het werk van Kerk en Israël en Kerk in Actie.  10

Wat betreft het werk van Kerk en Israël en dus ook voor de kerk als geheel springen deze drie 
aandachtsvelden eruit: 

* Ken de Joodse wortels van het christelijk geloof en koester die! 
* Investeer in joods-christelijke relaties en leer daarvan! 
* Wees je bewust van antisemitisme in eigen kerkelijke boezem en ga 
bondgenootschappen aan met anderen in de strijd tegen antisemitisme! 

Tot slot: de kerk zijn we zelf. Mijn vraag aan de aanwezigen: 

* Wat zijn er in jullie eigen kerkelijke context aan belangrijke initiatieven met betrekking tot de 
bewustwording en de strijd tegen antisemitisme? 

* Hoe kunnen lokale kerken en de landelijke kerk elkaar versterken met 
betrekking tot dit thema? 

 https://protestantsekerk.nl/bestellen/product/9/
9

https://protestantsekerk.nl/download24433/Onopgeefbaar verbonden - Handreiking voor een kerkbreed 
gesprek over Kerk en Israel.pdf

 https://protestantsekerk.nl/verdieping/kerkorde-en-ip-nota/
10

Zie ook: ‘De IP-nota uit 2008 in zeven wegwijzers: 

https://joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging/images//Koffeman.pdf
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