VERZOENING
De christelijke “Stichting voor Boete en Verzoening
met Israël en anderen” (B&V) heeft als doel om
mensen en volken die terecht verwijten hebben tegen
christenen of ‘christelijk’ Nederland, recht te doen en
te verzoenen. Om dit doel te bereiken probeert B&V
christenen te laten beseffen dat fouten die christenen
in het verleden hebben begaan, met woord en daad
erkend moeten worden. De mensen die B&V een warm
hart toedragen komen uit de reformatorische kerken,
evangelische gemeenten en de R.K. kerk.

bestuursleden van B&V schuld beleden voor het
Nederlandse aandeel in de slavenhandel.
Verder is er in 2007 in Amerika een ontmoeting met
Indianen geweest, de oorspronkelijke bewoners van
Amerika, om het Nederlandse aandeel in het hun
aangedane leed in het verleden te belijden.

Israël
Ten opzichte van volken tegenover wie christenen
grote fouten hebben gemaakt, neemt het Joodse volk
(Israël) een allereerste en unieke plaats in. Hierbij gaat
het niet om een aantal incidentele fouten maar om
een algemene opvatting die Joden beschouwt als
tweederangs mensen. Al heel vroeg in de
kerkgeschiedenis begon de beschuldiging van
godsmoord en werden ze door “de Kerk” gezien als
door God verworpen en daarom zonder toekomst. Van
veel rampen die steden en landen troffen kregen zij de
schuld, waardoor ze altijd weer verbannen, beroofd en
zelfs vermoord werden. En vaak ging dit uit van de
Kerk, die beweerde het enige volk van God te zijn.

Afrika
Aan de oorspronkelijke inwoners van Afrika is ook door
Nederlanders onnoemelijk veel leed aangedaan door
de onmenselijke slavenhandel vanuit Afrika naar
Noord- en Latijns-Amerika. Namens de stichting is een
aantal keren een bezoek gebracht aan de Antillen en
Suriname om onze schuld hiervoor te belijden. Verder
hebben in 2006 twee bestuursleden van de stichting in
de binnenlanden van Suriname een bootreis langs
twee rivieren gemaakt, om in de aanliggende
Marrondorpen te spreken over wat hun voorouders in
het verleden, ook op de plantages, is aangedaan en
hen om vergeving te vragen.
Ook is in 2006 in West-Afrika (Ghana, Togo en Benin)
tijdens een gezamenlijke actie met andere christenen
uit Europa, Afrika en het Caribisch gebied, door twee

schip van de VOC vanuit zee een fort, waarin
35.000 Japanse christenen een toevlucht hadden
gezocht, zwaar beschoten. Daarna konden de
Japanse troepen dit fort veroveren en alle
christenen doden. Hierdoor verkreeg de VOC een
handelsmonopolie (Decima) dat twee eeuwen
zou duren.
B&V heeft hierover in 1992 bij de Japanse roomskatholieke aartsbisschop spijt betuigd. De
bisschop toonde zijn waardering voor het feit dat
deze gebeurtenis uit het verleden niet vergeten
was en er verzoening voor gevraagd werd.

Moslims

Indonesië
In het koloniale tijdperk zijn onder de bewoners van
het toenmalige Nederlands-Indië tienduizenden
doden gevallen door Nederlandse strafexpedities.
Veel dorpen zijn afgebrand en uitgeroeid, omdat
men zich niet gehouden had aan de opdracht om
hun specerijen alleen maar te verkopen aan
Nederlanders
(de
“Vereenigde
Oostindische
Compagnie”, VOC). Zo werd in 1621 o.l.v. Jan
Pieterszn. Coen (met de lijfspreuk "Dispereert niet,
ontziet uw vijanden niet, want God is met ons") bijna
de hele bevolking van de Banda-eilanden (15.000
mensen) vermoord en 1.000 tot slaaf gemaakt.
Ook de Atjeh-oorlog (1873-1880) is nog niet
vergeten. Naar schatting zijn toen 100.000 doden
gevallen. En na de Tweede Wereldoorlog zijn bij de
politionele acties van het Nederlandse leger meer
dan 100.000 doden gevallen.
B&V probeert o.a. door persoonlijke contacten met
mensen uit Indonesië deze zaken bespreekbaar te
maken en in 1999 is door één van de bestuursleden
ook in Indonesië schuld beleden, zowel naar
christenen als moslims.

Japan
In 1638 woedde er in Japan een zware vervolging
van (rooms-katholieke) christenen. Op verzoek van
de Japanse overheid heeft toen een Nederlands

Tijdens diverse oorlogen hebben christenen als
vergelding meer dan eens vreselijke bloedbaden
aangericht onder moslims. Berucht zijn daarbij de
Kruistochten, die de moslims ook nú nog niet
vergeten zijn. Exact 900 jaar later heeft er in 1996
een verzoeningsmars plaatsgevonden in het
spoor van de Kruistochten. Hier hebben twee
bestuursleden van B&V aan deelgenomen. Ook in
meer recente gebeurtenissen heeft het bestuur
van B&V verzoeningsacties opgezet en om
vergeving gevraagd.

Aansprakelijk voor wat
anderen deden?
Vergoten bloed blijft ‘roepen’ van de aarde, zo zei
God tot Kaïn (Genesis 4:10). David merkte dit op
een ernstige manier, doordat God Israël niet meer
kon zegenen omdat door Saul tientallen jaren
tevoren onschuldig bloed vergoten was.
(2 Samuel 21:1-3)
Bloedschulden verjaren dus niet!
Wij, christenen van nu, hoeven geen persoonlijke
schuldgevoelens te hebben om wat ons
voorgeslacht deed. Maar als leden van ‘de Kerk van
alle tijden en plaatsen’ dragen wij wel de
verantwoordelijkheid. (Lukas 11:50, 51)
Daarom hebben wij de taak de goede relatie met
God en met alle betrokkenen te herstellen.

Activiteiten

Boete

De stichting kent op dit moment één werkgroep, de
werkgroep voor het onderhoud aan Joodse
begraafplaatsen, die al ouder is dan de stichting zelf
(1979). Inmiddels is door teams van 15 tot soms meer
dan 130 vrijwilligers aan bijna 100 begraafplaatsen zorg
besteed, zowel in Polen, Oekraïne, Portugal als in
Nederland. Ook aan de synagoge in Utrecht en aan het
Cheider (een Joodse school) in Amsterdam is werk
verricht.
“Een spijker aan de brug” vertelt over de motivatie en
geschiedenis van dit werk.

B&V beseft dat spijtbetuigingen die alleen uit woorden
bestaan, vaak niet serieus worden genomen. Ook
worden er niet heel veel mensen mee bereikt. Terecht
is er bij mensen uit de groepen of volken die in het
verleden veel van christenen of Nederlanders te lijden
hebben gehad, de vraag naar dáden.
B&V roept alle kerken en christenen op om vrijwillig
werkzaamheden te gaan doen die de benadeelden of
hun nageslacht ten goede komen. Dit gebeurt om te
laten zien dat de spijt ernstig gemeend is.
Deze activiteiten laten zich het beste omschrijven met
het begrip 'boete'. Door het geven van tijd en
inspanning wordt uiting gegeven aan onze afschuw en
verdriet over de begane misdaden. Daarom betekent
dit werk een ‘verootmoediging met de handen’.
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Daarnaast was er de werkgroep Nederlandse Antillen,
die naast de verzoeningsreizen naar de Antillen ook
enkele gebedsdagen voor de Antillen in Nederland heeft
georganiseerd.
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Ook is er enkele jaren een werkgroep Suriname
geweest. Naast verzoeningsreizen naar Suriname zocht
deze werkgroep ook verzoening met Surinamers in
Nederland.
Het door Kees Sybrandi geschreven boekje “Mek’ den
Sabi!” vertelt over de verzoeningsreis van 2006 in
Suriname.
‘Een spijker aan de brug’ en ‘Mek’ den sabi!’
zijn via de website te bestellen.
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