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VOORWOORD
Ik ben 73 jaar oud. Tegenwoordig vinden veel mensen dat ‘het nieuwe vijftig’. Zij
baseren die stelling op statistieken over levensverwachting en de hoge kwaliteit
van onze verzorgingsstaat. Maar sinds de coronapandemie onverwachts en
genadeloos toesloeg, klinken er ook andere geluiden. Een columniste van een
dagblad introduceerde het begrip ‘dor hout’. In een column stelde zij dat ‘het
dor hout wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder het
coronavirus’ en dat leidde tot commotie in de samenleving. Onder druk van de
vele reacties, nuanceerde zij later haar stelling. De term 'dor hout' zou een eigen
leven zijn gaan leiden. Ze legde uit dat ze het in haar column vooral had over de
hele oude, kwetsbare mensen die over een aantal jaren dood zouden gaan. Die
dood moeten we leren accepteren. Leeftijd in zichzelf zegt niet zoveel. De
discussie ontstond aan het begin van de corona pandemie op een moment dat
de Intensive Care afdelingen vol stroomden en het moment naderde, dat artsen
keuzes zouden moeten maken over wie wel of niet voor verdere behandeling op
die afdeling in aanmerking zou komen. Dergelijke situaties zullen vaker voor
komen. Degenen die het onderwerp inbrachten in het maatschappelijk debat,
hebben er in ieder geval mee bereikt dat de discussie over de kwaliteit van het
leven in relatie tot ziekte en leeftijd uit de taboesfeer is getrokken. Kritische
ouderen gingen in de media assertief het gesprek aan met de columniste (1).
Voor mij en veel anderen was de coronaperiode aanleiding om praktischer na te
denken over de toekomst. Een crisis kan ons zomaar overkomen en dan blijkt dat
niet alles maakbaar is in het leven. De discussie zette mij aan het denken en riep
vragen op. Wat verwacht ik er eigenlijk van, wat zijn mijn idealen en hoe geef ik
mijn persoonlijke toekomstverwachting vorm? In modern taalgebruik kom je dan
op de vraag ‘Wat heb ik nog in mijn bucketlist, oftewel wat wil ik nog gedaan
hebben voordat ik sterf’. Uit dat inkijkje in mijn eigen ziel, rolde de conclusie dat
ik over een tragisch moment uit de vaderlandse geschiedenis nog een essay wil
schrijven, om die op mijn website en wellicht daarna in gedrukte vorm te
publiceren. Ter lering maar ook als waarschuwing aan ons allen. Ik heb het de
titel gegeven: ‘ONBEVATTELIJK’ met als subtitel ‘De moord in 1943 op twaalf
Joodse verstandelijk gehandicapten’.

1.ERMELO PAREL OP DE VELUWE
Geen mooiere plaats dan Ermelo. Dat dacht ik, toen ik in maart 1969 in de Jan
van Schaffelaerkazerne in Ermelo begon aan een opleiding tot onderofficier bij
de School Reserve Officieren en Kader Infanterie (SROKI). Daarna mocht ik er
blijven als instructeur. Na een ruim tweejarig verblijf als emigrant in Canada was
mijn fysieke conditie belabberd. De zware opleiding en regelmaat in het leger
stelden mij in staat te herstellen. Ook hadden de vele nieuwe indrukken, de
prachtige omgeving en gezonde lucht een weldadige invloed op lichaam en
geest. De bosrijke omgeving, de uitgestrekte heidevelden en de rust, hadden er
in de negentiende en twintigste eeuw voor gezorgd dat er op de Veluwe veel
kazernes waren gebouwd. Maar ook andere maatschappelijke instellingen
benutten op grote schaal die positieve omstandigheden van de regio. Verscholen
in de bossen, vaak geïsoleerd van de bewoonde wereld, verrezen er omvangrijke
instellingen voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking.
Over twee instellingen gaat het in dit essay namelijk ’s-Heeren Loo een instelling
in Ermelo voor mensen met een verstandelijke beperking en het Apeldoornsche
Bosch, een psychiatrische instelling in Apeldoorn. De bevolking van Ermelo
bestond in 1969 voor een aanzienlijk deel uit zorg vragende cliënten, militairen
en zorgmedewerkers. Dat vooral de jongeren onder die laatste groepen een
grote aantrekkingskracht op elkaar uitoefenden, zal niemand verbazen. Dat
werd ook mij al snel duidelijk. Een slimme oud-marinier was in Ermelo, tussen
kazernes en zorginstellingen, een horeca gelegenheid gestart. Bar
‘Sneeuwwitje’. In de loop der jaren was het een ontmoetingspunt geworden
voor militairen en verpleegsters.
Aan de bar van Sneeuwwitje leerde ik in het najaar van 1969 Dieneke kennen.
Het was liefde op het eerste gezicht. Zij werkte en woonde intern op ’s-Heeren
Loo, een immens terrein met wooncomplexen en faciliteiten voor mensen met
een verstandelijke beperking en personeelsleden. We kregen verkering en dat
was de start van een langdurige en onbezorgde levensfase. In 1971 trouwden
we. Door mijn vele bezoekjes leerde ik de bewoners en het personeel van de
instelling, met name van paviljoen 7 waar Dieneke werkte, beter kennen. Voor
Dieneke was de zwakzinnigenzorg zoals het toen nog heette een duidelijke
roeping. Veel familieleden werkten er of hadden er gewerkt. De combinatie van
al die factoren, maakte dat ik in die periode van optimisme, geluk en
toekomstperspectief Ermelo de mooiste plaats op aarde vond. Een parel op de
Veluwe. ‘s-Heeren Loo en de kazerne waar ik gedurende vier jaren werkzaam
was, speelden daarbij een belangrijke rol. Ruim een jaar daarvoor woonde ik nog

in Canada en genoot van de adembenemende natuur rond Vancouver, gelegen
tussen de Rocky Mountains en de Grote Oceaan. In het najaar van 1968 was ik
teruggekeerd naar Holland waar de dienstplicht wachtte. Ik besloot te kiezen
voor een kort verband overeenkomst voor vier jaren. In de positieve dynamiek
van het leven op dat moment, was ik nog onwetend van het grote drama, dat
zich ruim 25 jaren daarvoor op ’s Heeren Loo had afgespeeld. Op 10 april 1943
werden twaalf Joodse bewoners met een verstandelijke beperking, ruw uit hun
veilige en beschermde omgeving weggerukt. Onder begeleiding van een
verpleegkundige werden ze die dag door de Duitsers in een olijfgroene autobus
gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork. Drie dagen na aankomst in
Westerbork, werden de twaalf met honderden anderen op transport gezet naar
vernietigingskamp Sobibor, waar zij na aankomst direct werden vergast.
Na mijn diensttijd volgde ik in 1973 een jaar lang een opleiding aan een
politieschool in Leusden. Door de aanstelling als agent bij een gemeentelijk
politiekorps in de Randstad, verruilden Dieneke en ik Ermelo voor het
dynamische Westland. Onze band met ’s-Heeren Loo en de betrokkenheid
bleven echter bestaan. Onderweg van Naaldwijk naar Drenthe voor
familiebezoek, werd de reis halverwege regelmatig onderbroken voor een
bezoek aan Ermelo. Toen ’s-Heeren Loo in 1991 het honderdjarige jubileum
vierde, kochten we het jubileumboek ‘Herlevend Verleden. 1891-1991’ dat in
1992 verscheen. Daardoor werd het drama dat zich daar had afgespeeld bij ons
in de volle omvang bekend. Een onbevattelijke gebeurtenis, die een grote
impact op mijn verdere leven heeft gehad. Wegens het weer snel toenemende
antisemitisme, vonden Dieneke en ik dat deze tragische gebeurtenis meer
aandacht moest krijgen. Het initiatief ontstond om dit essay te publiceren.

Foto’s: Dieneke met enige ‘kinderen’ van ’s-Heeren Loo (1968). Met mij op de
arbeidstherapie van ’s-Heeren Loo in Ermelo, 1970

2.’s-HEEREN LOO
Het initiatief om de instelling ’s-Heeren Loo-Lozenoord (verder aangeduid als ’sHeeren Loo) op te richten, ontstond in 1888 tijdens een provinciale vergadering
van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Gelderland. Een betrokken
dominee vond dat ‘er iets gedaan zou moeten worden voor verschillende
ongelukkigen, die thans veelszins aan hun lot waren overgelaten’ (citaat). Een
architect ging op onderzoek uit en ontdekte een statig herenhuis op een prachtig
landschap in de Veluwse bossen. Hij kreeg de opdracht mee om daar, in Ermelo,
een inrichting tot stand te brengen voor ‘idioten en achterlijken’. De aanzet voor
het initiatief was tijdens de vergadering ingebracht door een van de aanwezigen.
Die had zelf een idiote zoon en dat was een belangrijke reden, dat hij zich het lot
van kwetsbare medemensen zo aantrok (2). Een verschijnsel dat we vaak zien in
onze samenleving. Het leven heeft ook Dieneke en mij inmiddels geleerd dat
persoonlijke ervaringen zoals tegenslagen, in een mensenleven kunnen leiden
tot betrokkenheid en maatschappelijke initiatieven. In hoofdstuk 6 beschrijf ik
dat onze jongst zoon, inmiddels 41 jaar oud, werd geboren met een
verstandelijke en lichamelijke beperking. Hij woont al ruim twintig jaren in een
woonvorm met 24-uurs begeleiding en goede zorg.
De jonge architect Fokko Kortlang werd benoemd als eerste directeur. Op 23
augustus 1890 werd in de Geldersche Kerkbode, namens het bestuur van het
Idiotengesticht ’s Heeren Loo, een personeelsadvertentie geplaatst voor een
verpleger en verpleegster. Op 3 februari 1891 werd de eerste bewoner
verwelkomd, Geurt. De instelling kreeg statuten op 3 maart 1891 en die datum
wordt als de officiële verjaardag aangemerkt. Zowel uit de naam van de instelling
als de totstandkoming van het initiatief, spreekt een grote levensbeschouwelijke
betrokkenheid en bewogenheid voor mensen met een verstandelijke beperking.
Er was in de samenleving ook groeiende behoefte aan dergelijke voorzieningen.
Twee jaren later besteedde Elsevier’s geïllustreerd maandtijdschrift een
publicatie aan het leven op ’s Heeren Loo. In de jaren en decennia die volgden,
zou ’s-Heeren Loo uitgroeien tot een gewaardeerde en gerespecteerde
instelling. Dat respect en die waardering zijn tot op de dag van vandaag
gebleven. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie meer dan 14.000 mensen
met een verstandelijke beperking in heel Nederland. Na de oprichting in 1891
voltrok de uitbreiding zich snel. Naast huizen voor het personeel werden er
paviljoens gebouwd waar de patiënten konden wonen. Er kwamen faciliteiten
als een school, wasserij en centrale keuken. In 1901 werd de eerste steen gelegd
voor het ziekenhuis en in 1923 werd de kerk geopend. De instelling beschikt ook

over een eigen begraafplaats. Het instellingsterrein veranderde voortdurend
mee onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving, zoals groei van de
welvaart en een andere kijk op ziekte, zorg en patiënten rechten. Daardoor
veranderde het niveau van de zorg in het algemeen. De situatie voor mensen
met een verstandelijke beperking verbeterde in de loop der jaren. Het aantal
patiënten nam snel toe. Die aanwas betrof niet alleen patiënten met een
christelijke levensbeschouwing. Uit het herinneringsboek blijkt dat ook Joodse
patiënten op ‘s-Heeren Loo een plekje vonden. Vaak kwamen de bewoners daar
op zeer jonge leeftijd om er tot hun dood te blijven wonen. Schaamte bij familie
voor de verstandelijke beperking van een kind kon daarbij een rol spelen. Een
van de bekendste bewoners was Kitika. Hij was er als 4 jarige jongen komen
wonen. In november 1988 werd gevierd dat hij er al 90 jaren woonde en is er tot
zijn sterven gebleven.

Foto’s: Dieneke in winterjas en uniform op het besneeuwde terrein van de instelling, 1968

3.SIGARETTEN EN CHOCOLADE VOOR DE PATIENTEN
De ontmoeting met Dieneke in Sneeuwwitje in 1969, betekende voor mij de
eerste stappen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Een ‘wereld’ die ik voorheen niet kende. In mijn familie kwam deze problematiek
bij mijn weten niet voor, hoewel ik het ook niet helemaal kan uitsluiten. In
tegenstelling tot de familie van Dieneke, kende ik ook geen familieleden die
werkzaam waren in die zorgsector. Vanaf de eerste kennismaking voelde ik een
grote betrokkenheid bij deze gehandicapte medemensen, voor wie het terrein
van de instelling hun kleine maar ook veilige leefwereld was.
Toen onze verkering vaster werd, kwam ik regelmatig in paviljoen 7 waar
Dieneke werkte. Wat mij opviel was dat er twee grote zalen waren, ‘grootzaal’
en ‘kleinzaal’. Er was niet alleen op het terrein van de instelling een onderscheid
in ernst van de beperkingen, maar ook binnen sommige paviljoens. De
aanwezigheid van veel patiënten in een betrekkelijk kleine ruimte leidde
regelmatig tot problemen, bijvoorbeeld op de slaapzaal gedurende de nachten.
In die tijd was er nog weinig aandacht voor de seksuele behoeftes van cliënten.
Van de zuster of broeder die dienst had, werd naast kennis ook veel inlevingsen improvisatievermogen verwacht. Dat ging Dieneke goed af. In hoeverre
kalmerende medicatie een rol speelde bij het bewaren van de rust op die grote
zalen, kan ik niet inschatten. Het was in mijn beleving eenvoud en soberheid
troef in de paviljoens. Ik kwam ook regelmatig in militair uniform in het paviljoen,
bijvoorbeeld tijdens een bivak. Nadat de patiënten mij beter leerden kennen,
werd ik aangeklampt voor sigaretten, chocolade of ander snoepgoed. In het
vervolg nam ik noodrantsoenen mee die tijdens oefeningen over waren gebleven
en verdeelde de inhoud onder de patiënten. Vooral de chocolade en sigaretten
waren in trek. De omstandigheden in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking verbeterden snel in de jaren daarna. Volgens mijn
inschatting ging dat wel langzamer dan de veranderingen in andere
zorgsectoren, zoals de reguliere medische zorg in ziekenhuizen. Daarbij moet de
kanttekening worden geplaatst, dat de ingrijpende overgang van massale
geïsoleerde instellingen naar kleinschalige geïntegreerde woonvormen
middenin de samenleving, een enorme operatie was.
Ik ging mij meer verdiepen in de zorg aan mensen met een verstandelijke of
psychische beperking. Wellicht zou er voor mij in die sector een uitdaging
wachten na mijn militaire diensttijd. De Tweede Wereldoorlog was een zwarte
bladzijde in de geschiedenis van de instelling. Zoals in de hele samenleving was

er gebrek aan voedingsmiddelen en brandhout. Wat mij raakte was het feit dat
in diverse paviljoens onderduikers waren opgenomen, die verborgen werden in
turfhokken en andere ruimtes. Ook zij moesten van voedsel worden voorzien. In
1943 voltrok zich een tragedie, toen 13 Joodse patiënten door de bezetter
werden geselecteerd voor deportatie. Toen ik de beschrijving van die
gebeurtenis las in het herinneringsboek, vond ik dat onbevattelijk en dertig jaar
later vind ik dat nog steeds (3).

Foto: In 1923 werd de kerk van ’s-Heeren Loo gebouwd.

4.TIEN APRIL 1943. NAAR DOORGANGSKAMP WESTERBORK
Het drama dat 13 Joodse patiënten zou treffen, wordt in het herinneringsboek
aangrijpend beschreven. Begin april 1943 circuleerde op de instelling het gerucht
dat de Joodse ‘kinderen’ gedeporteerd zouden worden. Er moet vol ongeloof
kennis van zijn genomen. Het gerucht bleek echter op waarheid te berusten. Op
9 april volgde het formele bericht, dat de Joodse kinderen de volgende morgen
bij het hoofdgebouw klaar moesten staan. Het zorgde voor grote onrust onder
het personeel. Voor veel hoofdzusters die leiding gaven aan een paviljoen,
volgde er dan ook een slechte nacht. Een van hen vertelde dat ze de hele nacht
wakker had gelegen, om te bedenken hoe ze hier onderuit konden komen. Maar
er waren geen mogelijkheden. Op 10 april arriveerde voor het hoofdgebouw een
groene bus om de Joodse patiënten naar Westerbork te vervoeren. Volgens de
website moest de politie met lijsten de paviljoens af, omdat de geneesheerdirecteur medewerking weigerde. Een verpleegkundige moest mee voor
begeleiding. Er waren ‘moeilijke’ kinderen bij waar de Duitsers zelf bang van
waren. Een van de Joodse meisjes die met de bus mee ging vond het leuk om
met de bus te gaan. ‘Fijn, wij gaan uit rijden’ (citaat). Het is illustratief voor de
waanzin van deze deportatie. Jaap Cohen een van de Joodse bewoners, bleef
gespaard omdat hij zich in een klerenkast kon verstoppen. Hij overleefde de
oorlog en ligt begraven op de begraafplaats van ’s Heeren Loo (zie foto’s).
Diezelfde dag werden de 12 Joodse patiënten overgedragen bij de poort van
doorgangskamp Westerbork. Soms zijn er gebeurtenissen, waarvan je niet
begrijpt dat ze mogelijk konden zijn. In hoofdstuk 9 uit ik mijn afkeer van het
antisemitisme dat het Joodse volk door de eeuwen heen heeft achtervolgd. Deze
extreme daad van antisemitisme is voor geen weldenkend mens te bevatten. Het
ging om mensen met een verstandelijke beperking, die geen enkele bedreiging
zouden kunnen vormen voor een bezettende macht en de kans op voortplanting
was nihil. Zij werden wegens hun Jood-zijn geselecteerd uit een grote groep
patiënten die op ’s-Heeren Loo woonden en aan de zorg van de instelling waren
toevertrouwd. Aan die selectie moet een administratief traject vooraf zijn
gegaan op basis van gedetailleerde persoonsregistratie, waarbij ook de
levensbeschouwing en etniciteit waren geregistreerd. En dan wachtte deze
kwetsbare en afhankelijke mensen de verschrikkingen van een dagenlange
treinreis, onder mensonterende omstandigheden. Mijn inlevingsvermogen
schiet op alle fronten te kort, om die ellende en wanhoop te beschrijven.

Dat ik in deze levensfase toch een poging waag, berust op de ervaringen
waarmee Dieneke en ik op ons levenspad werden geconfronteerd. Onze jongste
zoon kwam met een verstandelijke beperking op de wereld en woont in een
woonvorm met 24-uurs begeleiding. Dagbesteding voor twee dagdelen heeft hij
bij ’s-Heeren Loo in Hoogeveen. Hij is inmiddels 41 jaar oud. Ik weet uit ervaring
hoe emotioneel kwetsbaar en angstig hij kan zijn in bedreigende en onveilige
situaties. Zo herinner ik mij een situatie die zich voordeed, uitgerekend op het
moment dat we rond de mei herdenkingen een bezoek brachten aan
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Onderweg naar het voormalige
kampterrein, moest hij naar het naast de weg gelegen toilet in het bos. Ik liep
wat rond en hoorde een harde schreeuw ‘papa’. Hij was in paniek omdat hij het
slot niet open kon krijgen, wat vaker gebeurt als gevolg van zijn dubbele
handicap. Dat was slechts een momentopname. De treinreis voor de kwetsbare
Joodse patiënten zou drie dagen duren. Uiteraard komt de vraag op of er genoeg
is gedaan om de deportatie te voorkomen. Is er geprotesteerd en hoe was de
opstelling van de gemeente Ermelo? Ik kan daar geen oordeel over vellen. Zelfs
de vraag ‘hoe ik zou hebben gehandeld in die situatie?’ is niet relevant, omdat
het onmogelijk is om jezelf er goed in te verplaatsen. Tijdens mijn werkzame
leven als militair, politieagent en opsporingsambtenaar, heb ik mijzelf wel
regelmatig afgevraagd waar bij mij de grenzen liggen van loyaliteit en
gehoorzaamheid aan het gezag. Ik heb diverse publicaties gewijd aan ambtelijke
ethiek, maar ook geleerd dat de theorie vaak anders is dan de harde praktijk (4).

Foto’s: Jacob Cohen die deportatie wist te voorkomen door zich te verstoppen, stierf op 77jarige leeftijd en ligt begraven op het kerkhof van ’s-Heeren Loo. Als hij zich niet had verstopt
en was afgevoerd, zou hij slechts 41 jaar zijn geworden

Illustratie: Collegiale kennisgeving van ’s-Heeren Loo over het afvoeren van een patiënt naar
Westerbork. Bron Website Digitaal Museum ’s-Heeren Loo. De situatie op Maasoord wordt
ook beschreven op de website van Joods erfgoed Rotterdam. Opvallend is een omkaderde
melding op die site, dat er daar verhoudingsgewijs opvallend veel Joodse patiënten in de
laatste maanden van de oorlog zijn overleden
https://www.joodserfgoedrotterdam.nl/poortugaal/

5.DERTIEN APRIL 1943 OP TRANSPORT NAAR SOBIBOR
Op dinsdag 13 april 1943 werden de twaalf Joodse bewoners van ’s-Heeren Loo
vanuit Westerbork, via het spoortraject Assen-Groningen-Nieuweschans,
vervoerd naar het vernietigingskamp Sobibor. Naar ik aanneem onwetend van
de verschrikkingen die hen te wachten stonden. In maart 1942 richtten de nazi’s
in het dorpje Sobibor in het Oosten van Polen een uitroeiingskamp in voor de
Joodse bevolking. De eerste transporten kwamen aan in mei 1942 (5). Op 16 april
1943 kwamen de bewoners van ’s-Heeren Loo daar aan en werden zij direct
omgebracht. De moord op deze kwetsbare medemensen was een van de
excessen uit een oorlog die we achter ons hebben gelaten, maar NOOIT MEER
mogen vergeten. Een spreuk die zeker in deze tijd van mondiaal herlevend
antisemitisme zeer actueel is. De namen van de twaalf vermoorde patiënten zijn
opgenomen in het herinneringsboek van ’s-Heeren Loo en staan op het
monument op het instellingsterrein. Van vijf van heb ik de naam kunnen vinden
in de administratie van het Nationaal Holocaust Namenmonument in
Amsterdam. De omstandigheden tijdens de transporten in overvolle, vaak slecht
geventileerde goederenwagons moeten verschrikkelijk zijn geweest. Voor
iedereen op transport, maar zeker voor deze kwetsbare medemensen die
weerloos en ontredderd moeten zijn geweest. Op filmpjes over Westerbork zijn
regelmatig beelden te zien van vertrekkende treinen, een perron met gelaarsde
officieren en wagondeuren die worden gesloten. Wat er tijdens de dodenritten
gebeurde in de wagons is onvoldoende belicht.
Het is onmogelijk om te begrijpen aan welke zieke geest het besluit ontsproot,
om hen weg te rukken uit hun veilige en vertrouwde zorgomgeving. Was er
informatie over de Joodse bewoners gelekt, was er een beleidsopdracht uit
Berlijn of een combinatie daarvan. Dergelijke tragedies leren waartoe de mens
in staat is. Naar macht hongerende en door haat gedreven individuen en
regimes, deinsden er zelfs niet voor terug om kwetsbare en zieke mensen te
vernietigen. Voor het personeel was het een vreselijke ervaring. Zij waren
machteloos en werden met afschuwelijke dilemma’s geconfronteerd. De
afgelopen decennia heb ik regelmatig met de trein het traject Assen-GroningenNieuweschans gereden. Het waren emotionele bezinningsritten voor mij. Ik heb
in Nieuweschans met bejaarde inwoners gesproken, die er als kind getuige van
waren dat de treinen richting vernietigingskampen bij het station stopten. Er
moest van spoor en bemanning worden gewisseld bij het wisselstation aan de
grens bij Nieuweschans. Ze waren in die tijd nog jong en vertelden mij dat ze wel
hadden gezien dat de treinen stopten en stelden er toen ook wel vragen over.

De ernst van de situatie drong pas later door bij veel inwoners van
Nieuweschans.

Foto’s: Het wisselstation bij de grens in Nieuweschans, vanwaar het spoor doorliep naar de
vernietigingskampen in het Oosten. Op het terrein van ’s-Heeren Loo in Ermelo werd een
monument geplaatst met de namen van de twaalf vermoorde patiënten

6.ONZE VERSTANDELIJK BEPERKTE ZOON
Mijn vier jaren in militaire dienst eindigden begin 1973. Voor een gemeentelijk
politiekorps begon ik direct daarna aan een opleiding op politieschool De
Boskamp in Leusden. Dieneke was inmiddels van functie veranderd op ’s-Heeren
Loo. Nadat ze haar diploma Zwakzinnigenzorg had behaald, bleef ze nog enige
tijd werken in paviljoen 7 en stapte toen over naar een begeleidende functie op
de arbeidstherapie. Minder ongeregelde werktijden. We konden tijdelijke
huisvesting vinden in een idyllisch houten huisje op een bungalowpark in Ermelo.
Doordeweeks was ik intern op de politieschool. Nadat ik in 1974 de opleiding
had afgerond, verhuisden we naar Naaldwijk waar ik was aangenomen bij de
gemeentepolitie. Dieneke was belijdend christen. In die tijd ging het geloof waar
ik al in mijn pubertijd afstand van had genomen, door haar weer een rol spelen.
We kregen drie kinderen twee zoons en een dochter. Onze jongste zoon Daniël
(Daan) werd in 1980 geboren in het ziekenhuis in Delft. Bij de zware bevalling
viel het op dat hij slap en bijna bewegingsloos ter wereld kwam. Na een op dat
moment niet te verklaren vertraagde ontwikkeling, stelde een neuroloog in 1987
vast dat hij een ‘clumsy’ (onhandige/lompe) indruk maakte. Niet bepaald
opbeurend woordgebruik. Na diverse langdurige, intensieve en inspannende
medische trajecten te hebben doorlopen, werd in 1991 bij hem de diagnose
congenitale myotone dystrofie type 1 (MD) gesteld. MD is een neuromusculaire
aandoening (spierziekte) tevens multisysteem ziekte, die tot zwakzinnigheid kan
leiden. En dat was bij onze zoon het geval. Het zou het begin zijn van een
decennia durend medisch en psychologisch circuit vol onzekerheden en twijfel.
Na de diagnose gingen onze gedachten vaak terug naar ‘s- Heeren Loo en onze
periode in Ermelo. Door die ervaring beseften we als ouders hoe ernstig onze
situatie was, maar tegelijk was er waardering voor de goede gezondheidszorg en
het sociale stelstel in ons land. Daan is nu 41 en woont al ruim 20 jaren in een
kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij
heeft een Wajong-uitkering en hulpmiddelen op grond van de Wet Langdurige
Zorg (WLZ). Hij woont in een mooi appartement en zijn leefsituatie is niet te
vergelijken met die van de patiënten op ’s-Heeren Loo toen Dieneke daar werkte.
Onze betrokkenheid bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
is erdoor gegroeid. Daan is een aimabele lieve jongen, die het vooral zwaar vindt
dat hij telkens opnieuw fysiek moet inleveren. Vooral pijn, extreme
vermoeidheid en afnemende mobiliteit hebben een grote weerslag op hem.
Door Daan, ervaringen via het lotgenotencontact en op grond van beschikbare
informatie uit medische en wetenschappelijk literatuur, weten we hoe zwaar het

leven is voor veel mensen met een verstandelijke beperking. Ondanks het lijden
is er anno 2021 gelukkig ook veel om dankbaar voor te zijn, zeker als je de huidige
situatie projecteert op het verleden, zoals de oorlogssituatie. In 1991, het jaar
dat bij Daan de diagnose werd gesteld, vierde s-Heeren Loo het honderdjarige
jubileum.

Foto’s: Daan onder een oude olijfboom met olijfpers, tijdens een vakantie in Israël in 1994.
In zijn scootmobiel die hem mobiliteit en vrijheid geeft (2020)

7.HET APELDOORNSCHE BOSCH
De tragedie die de Joodse bewoners van ’s-Heeren Loo overkwam was geen
incident. Het was beleid van de nazi’s zoals ik in het volgende hoofdstuk
onderbouw. Nog maar enige maanden ervoor gebeurde een vergelijkbare
afschuwelijke gebeurtenis, maar vele malen omvangrijker, bij de instelling het
Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn. Het Apeldoornsche Bosch was een Joodspsychiatrische instelling die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de
Zutphensestraat in Apeldoorn, op de plek waar nu de locatie Groot Schuylenburg
van ’s-Heeren Loo (!) gehuisvest is. Nadat de instelling in 1909 werd opgericht
door de ‘Vereeniging Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland’,
groeide die snel uit tot een bloeiende instelling. In moderne, ruime paviljoens
ver van de grote stad in de natuur, werden geesteszieken behandeld volgens de
nieuwste inzichten. Het was een wereld op zich waar geleefd werd volgens de
Joodse traditie. Er werd koosjer gegeten, er was een synagoge op het terrein en
men vierde de sjabbat en de Joodse feestdagen. Op 19 januari 1943 gelast SScommandant Ferdinand aus der Fünten de evacuatie van het gehele complex. In
de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd Het Apeldoornsche Bosch ontruimd.
Enige dagen later werden 1069 Joodse patiënten, hun verplegers en artsen die
solidair waren met hun patiënten, afgevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz.
Van de bijna 1300 mensen, patiënten en personeel, keerde niemand terug. In
het maandblad Vrij Nederland van 21 januari 2020, wordt de ontruiming van
deze joodse psychiatrische instelling in 1943 beschreven als een van de meest
duistere gebeurtenissen van de Jodenvervolging in Nederland. ‘Het staat
symbool voor de ongrijpbare paradox van de oorlog, waarin normale mensen
onder uitzonderlijke omstandigheden in staat blijken tot zowel menslievendheid
als barbarij‘ (citaat zie 6). Zelf zou ik het bijvoeglijke naamwoord ‘normale’ in het
citaat tussen aanhalingstekens hebben geplaatst (6). Na verschillende tijdelijke
projecten, is Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch vanaf 26 januari 2020
een permanente plek om de herinnering aan deze verschrikkelijke gebeurtenis
levend te houden. Het is tegelijk een waarschuwing aan onze samenleving en de
wereld dat dit zich NOOIT MEER mag herhalen. De schrijfster van de publicatie
in Vrij Nederland heeft achter de kop de woorden geplaatst ‘OPNIEUW
RELEVANT’. In hoofdstuk 9 beschrijf ik dat er mondiaal een sterke toename is van
antisemitisme. Gelet op de geschiedenis is dat reden voor grote zorg (7).

Foto’s: In Apeldoorn werd in een park een monument onthuld voor de tragedie die daar plaats
vond. De foto van het kastje is gemaakt tijdens een thema tentoonstelling in
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De Marechaussee bewaakte Kamp Westerbork en
NS personeel reed de treinen naar de grens. Achter het vraagteken middenin een spiegel die
je bepaalt bij de vraag: ‘Hoe zou ik hebben gehandeld in dergelijke moeilijke situaties?’

8.EUTHANASIE PROJECT AKTION T4 VAN DE NAZI’S
Een van de vragen waarmee ik worstel is hoe het mogelijk is dat de haat van een
ontspoord overheidssysteem, zich zo destructief kon richten op kwetsbare
medemensen. Wat is de bron van die barbarij zoals in het vorige hoofdstuk is
beschreven. Daarvoor is enige achtergrondkennis van belang. Op 20 januari 1942
kwamen vijftien hoge nationaalsocialisten bij elkaar in een villa aan de Duitse
Wannsee. Geen gewone burgers. Integendeel, tien van hen hadden een
universitaire opleiding genoten en van die tien waren er acht gepromoveerd.
Onderwerp was de Endlösung oftewel de definitieve oplossing van het Joodse
vraagstuk. Beslissingen die daar werden genomen lagen aan de basis van de
Holocaust. Wat vaak vergeten wordt is het feit dat voordat de haat van het
naziregime zich vooral richtte op de Joodse bevolking, er gruweldaden waren
tegenover kwetsbare groepen onder de bevolking. Daarbij werd nog geen
onderscheid gemaakt tussen Ariërs en Joden. Op 1 januari 1934 werd de Wet
ter voorkoming van Nakomelingen met een Aangeboren Ziekte in Duitsland van
kracht (Gesetz: ‘zur Verhütung erbkranken Nachwuchses’). De motivatie van
deze wet om erfelijk belast nakomelingschap te voorkomen, berustte op de
rassenleer van de nazi’s. Volgens die leer zou alleen een gemeenschap die
raszuiver was de hoogste culturele prestaties kunnen leveren. Volgens die leer
zou onze zoon Daan geen bestaansrecht hebben. Daarnaast speelden in de door
herstelbetalingen voor de Eerste Wereldoorlog zwaar belaste Duitse economie,
de hoge kosten voor zorg en sociale voorzieningen een rol. Eugenetica
(rasverbetering) en het wetenschappelijk onderzoek naar factoren die de
erfelijke eigenschappen van het menselijke ras zouden kunnen verbeteren,
vormden de basis van dat beleid. De wet stond sterilisatie toe van iedereen die
aan een erkende erfelijke ziekte leed, zoals zwakzinnigheid, manischdepressieve stoornis, ernstig alcoholisme etc.
Aktion T4
Dus ver voordat de Wannsee conferentie plaatsvond, was de moord op
gehandicapten en andere kwetsbare groepen (‘Untermenschen’) al begonnen.
Op 6 december 1941 werden bij Chelmno duizenden kwetsbare mensen, Joden
en Sinti vergast door naar binnen gerichte uitlaatgassen van vrachtwagens.
Vanaf februari 1939 waren door de nazi-top voorbereidingen getroffen voor het
instellen van zes geheime 'Euthanasie Instituten’. Onder de codenaam Aktion T4,
vond in de periode die volgde de georganiseerde moord plaats op geestelijk
gehandicapten, asocialen en psychiatrische patiënten. De naam Aktion T4 is

afgeleid van een adres in Berlijn, Tiergartenstrasse 4, waar de kantoren waren
gevestigd van het bureau dat het euthanasieprogramma organiseerde. Deze
operatie hield de massamoord in op psychiatrische patiënten en mensen in
verzorgingshuizen. Bijna 200.000 mensen zijn bij deze operatie vermoord,
waarvan er 70.000 zijn vergast in zes geheime euthanasie-instituten: Grafeneck,
Brandenburg, Hartheim, Pirna-Sonnenstein, Bernburg en Hadamar. De
opgedane kennis werd onder andere gebruikt bij het opzetten van de
vernietigingskampen Belzec, Treblinka en Sobibor (8). Saul Friedländer beschrijft
in een van zijn boeken, ‘dat er een parallelle en gelijktijdige ontwikkeling te zien
was tussen enerzijds de aangehaalde kwetsbare groepen en die tegen de Joden
anderzijds. Maar het beleid tegenover deze beide groepen had een andere
oorsprong en een ander doel’ (citaat 9). Bij de strijd van de Nazi’s tegen de Joden
ging het niet alleen om raszuiverheid, maar die werd tevens beschouwd als een
gevecht van apocalyptische omvang. Iets om goed te onthouden, ook in het licht
van de huidige tijd en het toenemend antisemitisme. Na de bezetting van
Europese landen en de Wannsee conferentie, bereikte de Jodenhaat een climax
en werden alle Joden doelwit voor vernietiging. Toen dat proces in werking was
gezet, kwamen de nazi’s in 1943 toe aan de deportatie en moord op de Joodse
patiënten van instellingen als ‘s-Heeren Loo en het Apeldoornsche Bosch.
Sonnenstein (zonnesteen)
Kasteel Sonnenstein was een van de schokkendste voorbeelden uit het
euthanasieprogramma. De 'Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein' was een
gerespecteerde psychiatrische inrichting in het park van kasteel Sonnenstein in
het Oost-Duitse Pirna en bestond al sinds 1811. In de loop van de dertiger jaren
was onder het nazibewind in Duitsland de houding ten aanzien van
psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten veranderd. In een
indrukwekkende maar schokkende televisie-uitzending van 26 maart 2000,
wordt een overzicht gegeven van het destructieve beleid op Sonnenstein.
Volgens de makers van de reportage, pasten de kwetsbare burgers die voor
euthanasie in aanmerking kwamen niet langer in een maatschappij, waar
onder het mom van eugenetica en sociaal-darwinisme de zwakkeren moesten
verdwijnen. Het recht van de sterkste oftewel het junglerecht werd de norm en
niets of niemand mocht dat proces verhinderen. Gehandicapten en
psychiatrische patiënten werden vanuit het hele land naar instituten in de
omgeving van Pirna gebracht. Vandaar werden ze in geblindeerde bussen naar
Sonnenstein vervoerd. Daar moesten ze zich uitkleden, waarna ze naakt werden
voorgeleid aan een arts, die alvast een aannemelijke doodsoorzaak noteerde. De

mensen die gouden vullingen hadden kregen een kruis op de borst of de rug,
zodat ze later makkelijk te herkennen zouden zijn. Daarna werden ze naar de
gaskamer gebracht. Binnen vijf minuten trad na de inname van grote
hoeveelheden koolmonoxide de dood in. Na het vergassen werden de gouden
vullingen uitgetrokken en een obductie verricht. Vervolgens werden de lijken in
het eigen crematorium verbrand. De nabestaanden kregen een ‘troostbrief’, een
overlijdensbericht met daarop de gefingeerde doodsoorzaak (10). Tussen juni
1940 en augustus 1941 werden daar op deze manier 13.720 verstandelijk
gehandicapten en psychiatrische patiënten vergast. Het uiteindelijke aantal
doden ligt nog hoger. Vanaf de zomer van 1941 kwamen naar Sonnenstein ook
gevangenen uit de overvolle concentratiekampen, die toen nog niet over eigen
gaskamers beschikten. Het waren vooral Polen en joden. Zo werden nog eens
ruim duizend mensen vergast, wat het totaal aantal doden in Sonnenstein op
15.000 bracht. Aan deze massamoord werkten ongeveer honderd
personeelsleden mee. Nadat ik de bronnen had onderzocht en feiten in de tekst
had verwerkt, moest ik enige dagen afstand nemen van deze publicatie.
Verwerken wat ik had gelezen. Ik werd als christen bevestigd in de visie, dat de
Schepping waar wij onderdeel van zijn gebroken is. Soms kan het extreme kwaad
de overhand krijgen en konden deze gruwelijke, niet te bevatten excessen
gebeuren. Alleen verootmoediging kan enige rust verschaffen. Helaas zien we op
de wereld een tegengestelde ontwikkeling. Er is mondiaal een sterke stijging van
het antisemitisme.

9. ANTISEMITISME
Diverse landelijke en internationale media berichtten begin oktober 2021, dat
houten barakken in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau waren beklad
met antisemitische leuzen. Het voorval is illustratief voor de groeiende
verharding bij antisemitische incidenten. Het begrip Antisemitisme of Jodenhaat
ontstond in Europa in de 19e eeuw en staat voor discriminatie en racisme
tegenover Joden op grond van hun etniciteit of godsdienst. Het is slechts een van
de vele definities. Jodenvervolgingen waren er al in de Middeleeuwen en zelfs
in de Oudheid. Een vroege uiting van antisemitisme treffen we aan in het
Bijbelboek Ester, hoofdstuk 3. Daar wordt beschreven dat Haman, de
onderkoning van het machtige Perzische rijk, zijn koning Ahasveros (Xerxes)
zodanig manipuleert dat er een besluit komt om de Joden in het hele rijk te
vernietigen. Het lot (Pur) werd geworpen en de vernietiging zou moeten plaats
vinden op de dertiende van de twaalfde maand, de maand Adar. Door een
wonderbaarlijke samenloop van omstandigheden, waarbij koningin Ester een
belangrijke rol speelt, keert de situatie zich tegen Haman en wordt hij gedood.
De vernietiging van de Joden in het rijk werd daardoor voorkomen. Het Joodse
Poerimfeest is daaraan ontleend. In veel wereldrijken die in de eeuwen daarna
volgden, was er ook sprake van grof antisemitisme. Joden werden er regelmatig
van beschuldigd een complot tegen de mensheid te smeden of uit te zijn op de
wereldheerschappij. Dat was zo tijdens de epidemie van de Grote Pest of Zwarte
Dood (rond 1350), die in de Nederlanden in diverse steden leidde tot
moordpartijen op Joden. In veel christelijke landen van Europa moesten Joden
zich door het dragen van bijzondere kleding onderscheiden van de overige
bevolking (11). Het antisemitisme bereikte een gruwelijke climax in naziDuitsland tussen de jaren 1934-1945. Wie de geschiedenis bestudeert kan
concluderen dat al die machtige rijken ten onder zijn gegaan. Antisemieten
mogen zich dat ter harte nemen.
Coronacomplot
Na een oorlogsdrama van die omvang, zou je als mens hopen en verwachten dat
zo’n calamiteit leidt tot bezinning en er geen antisemitische excessen meer
zouden volgen. Dat is helaas een grove misvatting. Ondanks het beschamende
verleden, is er mondiaal opnieuw een sterke toename van het antisemitisme.
Vanuit de EU verscheen dit jaar een schokkende studie over de toename van
online antisemitische uitingen tijdens de Covid-19 pandemie, met als titel ‘The
rise of antisemitism online during the pandemic’. Vertaald ‘De toename van

online antisemitisme tijdens de pandemie’. Uit een vergelijking tussen de eerste
twee maanden van 2020 en de eerste twee maanden van 2021, waren er zeven
keer meer antisemitische uitingen/incidenten op sociale media in Frankrijk en
dertien keer meer in Duitsland. Schokkende conclusies, die uitwijzen dat er geen
lering is getrokken uit historische excessen. Opvallend is dat er ook een toename
van antisemitisme is in landen waar geen Joden meer wonen en die, in stuitende
nazi-terminologie, ‘Judenfrei’ of ‘Judenrein’ zijn. De gedachte achter de
heroprichting van de Olympische in 1896, was dat als je elkaar door
sportbeoefening beter leert kennen en begrijpen, oorlogen zouden kunnen
worden voorkomen. De praktijk van sportverbroedering heeft echter geleerd dat
er één uitzondering is: Israël. Israëlische sporters werden en worden nog
regelmatig uitgesloten en dat geldt ook voor andere sportevenementen. Sport
verbroedert toch minder dan veel idealisten dachten. In Europa wordt dat
gelukkig onderkend en zijn diverse publicaties van de Europese Commissie
gelanceerd om het antisemitisme een halt toe te roepen. Gezien de enorme
toename van online antisemitisme en gelet op de historische hardnekkigheid van
antisemitisme, ben ik daar niet optimistisch over (12).

Foto’s: De grote synagoge van Berlijn werd in de oorlog zwaar beschadigd. Tachtig jaar later is
het Duitse Derde Rijk ten onder gegaan. De herstelde en gerestaureerde synagoge bepaalt
weer de aanblik van het Berlijnse centrum. Herdenkingsplaat bij het railsmonument op
Herinneringscentrum Kamp Westerbork met tekst uit het Bijbelboek Klaagliederen

Antizionisme
De vraag of ook antizionisme berust op antisemitische sentimenten, is
permanent onderwerp van scherpe discussies. Het wordt door velen ontkend,
maar de feiten wijzen uit dat het wel zo is. Israël is een van de kleinste landen
ter wereld, maar wordt overbelicht in de media. Op grond van rationele,
wetenschappelijke, geografische of demografische argumenten (2 promille van
de wereldbevolking), kan ik geen reden bedenken om politiek, journalistiek of
publicitair mondiaal zo te focussen op dat nietige stukje land in het MiddenOosten. Ik heb nog nooit een bevredigend antwoord gehad op de vraag hoe het
mogelijk is dat de situatie in zo’n klein land, zo sterk wordt overbelicht in de
media. Wel heb ik van een aantal journalisten eerlijke reacties ontvangen die
inhielden dat er wel degelijk sprake is van selectiviteit, overbelichting en
vooroordelen ten aanzien van Israël. Alles wat Israël doet wordt permanent en
in detail in het nieuws gebracht. Dat mag, als er maar geen sprake is van
discriminatie en selectiviteit in de berichtgeving. Er is verhoudingsgewijs weinig
aandacht voor de calamiteiten in Yemen, Syrië, Tigray, Birma en Koerdistan.
Vanuit die oorlogsgebieden komen er nauwelijks camerabeelden en live
verslagen van ter plaatse aanwezige correspondenten. Niet zelden verzorgen
hulpverleningsorganisaties de nieuwsvoorziening vanuit plaatsen waar
journalisten niet welkom zijn en camera’s worden geweerd, maar de
gruwelijkheden vaak vele malen erger zijn dan in Israël. Ook de Nederlandse
media dragen bij aan die onevenwichtigheid. Helaas weinig aandacht voor de
enorme vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt in het land,
bijvoorbeeld rond waterbeheer, druppelirrigatie, ontzilting van zeewater,
nieuwe technieken om voedsel te vervaardigen en technologische vernieuwing.
Joodse Nobelprijswinnaars hebben op vele gebieden grote bijdragen geleverd
aan de mensheid. Israël is echter het meest veroordeelde land in de
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN). Vanwege de talrijke
selectieve veroordelingen waartegen ook Nederland protesteerde, werd de
naam Mensenrechtencommissie (UNCHR) van de VN in 2006 gewijzigd in
Mensenrechtenraad (UNHRC). Tevens bleek dat de felle critici van de Joodse
Staat in die VN-organen, die via blokvorming de veroordelende agendering over
Israël met elkaar afstemden, zelf de mensenrechten schenden. Daarover heeft
onze regering zich overigens principieel opgesteld en in de Tweede Kamer
werden diverse kritische moties aangenomen. Antisemitisme is een teken aan
de wand voor de mensheid en de kanarie in de kolenmijn. Vanwege het snel
stijgende antisemitisme anno 2021 besloot Nederland onlangs niet deel te

nemen aan de VN-antiracisme conferentie, vanwege antisemitische uitlatingen
van deelnemers. Het roept bij mij een cruciale vraag op. Als er een directe relatie
is tussen de politiek van Israël en de toename van het aantal antisemitische
incidenten, hoe was het dan gedurende de eeuwen dat de Joden in de diaspora
waren, de staat Israël nog niet bestond maar ook toen het antisemitisme welig
tierde? Een belangrijk gegeven, omdat de recente toename van het
antisemitisme door velen uitsluitend wordt toegeschreven aan de Israëlische
politiek. Welnu, als aangetoond is dat er altijd al antisemitisme was, dus ook
voordat de staat Israël in 1948 werd gevestigd, is dat argument ontkracht en
spelen kennelijk andere en diepere beweegredenen een rol.
Jeruzalem en het Midden-Oosten
Het Midden-Oosten beschouw ik zowel uit seculier als levensbeschouwelijk
oogpunt als hèt mondiale conflictcentrum, met als episch centrum de stad
Jeruzalem. Joden in de Diaspora begroeten elkaar op Grote Verzoendag en
Pesach al eeuwenlang met ‘Volgend jaar in Jeruzalem’. Er wordt het
eeuwenoude verlangen mee uitgedrukt om terug te keren naar het gebied dat
God hen in de Bijbel heeft beloofd. De Joodse diaspora, de Joodse Bijbel en de
Joodse staat zijn stuk voor stuk uniek in de wereld. Opmerkelijk blijven de positie
van Israël en de buitenproportionele mondiale obsessie voor Israël en Jeruzalem.
De stad lijkt als een magneet alle aandacht van de wereld naar zich toe te
trekken. Een ontwikkeling die niet verklaarbaar is op grond van ratio, logica en
getalsmatige argumenten. Er zijn mooiere steden op de wereld, maar Jeruzalem
is bijzonder en uniek. Het geografisch en demografisch nietige land op de navel
van de aarde, ligt voortdurend onder een mondiaal vergrootglas. Gelet op de
geschiedenis van het Joodse volk met name de Holocaust, (herlevend)
antisemitisme en de excessen die zich de afgelopen jaren voltrokken in
buurlanden van de Joodse staat, mag duidelijk zijn dat Israël nooit een tweede
Massada zal toestaan en alles in het werk zal stellen om de veiligheid van land
en volk te waarborgen. Dat maakt de situatie daar explosief en onvoorspelbaar
(13). Terwijl de invloed van de VS er snel afneemt, streven de machtsblokken
Rusland, China en de EU naar meer invloed in de regio en vullen de ontstane
leemte op. Sinds de start van de Arabische lente heeft een bloedige oorlog in
Syrië het afgelopen decennium honderdduizenden slachtoffers geëist. Hetzelfde
geldt voor Yemen. De situatie in dat deel van de wereld ligt tevens aan de basis
van het immense vluchtelingenprobleem, waar Europa zo mee worstelt. De
migratieproblematiek is inmiddels al ingezet als politiek wapen bij geschillen. Het
opmerkelijke van die ontwikkeling is dat veel rijke islamitische olielanden en een

land als Rusland de grenzen gesloten houden voor vluchtelingen, veelal
geloofsgenoten. Nog opmerkelijker is het dat veel vluchtelingen niet naar die
landen willen, maar het vrije en welvarende Westen verkiezen boven andere
bestemmingen. Dat zou ons tenminste aan het denken moeten zetten.

Foto’s: De berg Massada bij de Dode Zee waar de Israëische soldaten worden beëdigd.
Plaquette 1940-1945 op het terrein van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, een kreet van
wanhoop met een ernstige waarschuwing voor de mensheid (foto Trees Kim)

NASCHRIFT
Door mijn relatie met Dieneke raakte ik meer betrokken bij het christelijk geloof,
waarvan ik als 17-jarige afstand had genomen. Ik ging mij verdiepen in Bijbel, de
Torah, de profeten en het Nieuwe Testament. Daardoor nam ook mijn interesse
voor Israël toe. Het Herinneringsboek van ’s-Heeren Loo was aanleiding om veel
erover te lezen en mij te abonneren op de Verzameling van De Oorlogskranten
1940, met een overvloed aan nieuws over de Tweede Wereldoorlog. In maart
1942 werd Auschwitz officieel geopend en begonnen de dodentreinen vanuit
Europa te rijden naar de vernietigingskampen. Er was veel angst, spanning en
wanhoop onder de Europese Joden. In de periode dat de verwoesting van de
tempel in Jeruzalem werd herdacht, verscheen in Het Joodsche Weekblad van
24 juli 1942 een Bijbelgedeelte uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 40. ‘Nachamoe,
nachamoe amie’ (‘Troost troost mijn volk’). Ik vind het een van de meest
aansprekende Bijbelgedeelten en tegelijk zo moeilijk. Hoe vind je troost in een
goederenwagon op weg naar Sobibor of tijdens een zondagse kerkdienst op een
instellingsterrein als je de dagen ervoor afscheid hebt moeten nemen van
kwetsbare patiënten waarvan je hield. Hoe vind je troost in een moderne
samenleving die dreigt door te slaan en waar, ondanks de lessen van de
geschiedenis, het antisemitisme alarmerende vormen aanneemt. Hoe vind je
troost in een wereld waarin je wordt overvoerd met informatie over de immense
uitdagingen die op de mensheid afkomen.
Boris Johnson tijdens de klimaattop: het is 1 minuut voor twaalf
Het is begin november 2021 en er liggen enerverende weken achter ons. De
wereld is onrustig en instabiel aan de oppervlakte en onder de aardkorst. Negen
grote uitdagingen (core global risks) voor de mensheid heb ik, in hun samenhang
becommentarieerd in 12 publicaties op mijn website ‘Het Kanteldecennium
2020-2030’. Wereldleiders kwamen bijeen tijdens de G20 top in Rome om de
wereldhandel en de wereldeconomie te bespreken. Aansluitend begon in het
Schotse Glasgow (VK) de Klimaatconferentie 2021 van de VN. De Britse premier
Johnson opende de bijeenkomst met een ernstige waarschuwing, de mededeling
dat het 1 minuut voor twaalf was op de wereldklok. Dan komt onvermijdelijk de
vraag aan de orde hoe groot de kans is dat de mensheid erin slaagt eigenbelang
en hebzucht te overwinnen om het tij te keren. Die kans acht ik gering. Het is nog
nooit gelukt in de geschiedenis. Als ik dit essay afrond is het de nacht van 9 op
10 november en wordt de Kristal nacht van 1938 herdacht. In heel Duitsland
werden toen Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagoges

in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield.
Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het
ontgelden. Het was de brandweer niet toegestaan de branden te blussen.
Zwaarden omsmeden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen
Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de VN op 22 september 2020,
sprak de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, de algemene
Vergadering toe. Guterres gebruikte een opmerkelijke en onverwachte parabel
om de ernst van de wereldsituatie te schetsen. Hij illustreerde zijn mondiale
zorgen met ‘the horsemen of the Apocalypse’ oftewel de ‘ruiters op paarden’
beschreven in het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 6. Het is opmerkelijk dat hij
deze gelijkenis gebruikte. In de seculiere wereld was er weinig aandacht voor.
Het staat ook op gespannen voet met atheïstische en seculiere opvattingen en
dat begrijp ik. Het Bijbelse voorbeeld dat Guterres schetste staat echter niet op
zich. Ook ‘de lijfspreuk’ van de VN dat ooit ‘de zwaarden zullen worden
omgesmeed tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen’, vindt zijn
oorsprong in de Bijbel. Het kan worden nagelezen in de profeten Jesaja waarmee
ik dit naschrift begon en Micha. Twee van de grote profeten die het Joodse volk
voortbracht, getuigen van die universele roeping van Israël. Het meest
bekritiseerde en veroordeelde land binnen diezelfde VN. Evenals premier
Johnson, VN baas Antonio Guterres en vele anderen, ben ik bezorgd over de
toekomst, maar tegelijk vol van hoop en toekomstverwachting. De bron daarvan
is mijn levensbeschouwing.

Foto Richard Hakvoort. In de beeldentuin van het VN-gebouw staat een beeld van een
krijger die zijn zwaard omsmeedt tot ploegschaar. Het beeld werd in 1958 door de Sovjet
Unie geschonken aan de VN en is ontleend aan Jesaja 2 en Micha 4, waarin wordt
aangekondigd dat ooit ‘de zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen en de
speren tot snoeimessen’. De spreuk van deze Joodse profeten wordt door velen beschouwd
als de hoopvolle ‘lijfspreuk’ van de VN.
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