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1. INLEIDING 
 
Volgens haar statuten is de christelijke ‘Stichting voor Boete en Verzoening met betrekking tot Israël en 
anderen' (B&V) opgericht met de bedoeling om mensen en volken die terecht verwijten hebben tegen 
christenen of ‘christelijk’ Nederland, recht te doen, hen vergeving te vragen voor aangedaan onrecht in 
het verleden of het heden en hen te bewegen tot verzoening. 
 
 
 

2. MISSIE EN DOELSTELLINGEN 
 
2.1. Missie 
De christelijke ‘Stichting voor Boete en Verzoening met betrekking tot Israël en anderen' (B&V) probeert 
mensen en volken die terecht verwijten hebben tegen christenen of ‘christelijk’ Nederland, recht te doen en 
te verzoenen. 
 
2.2. Doelstelling 
Om dit doel te bereiken probeert B&V de christenheid in en buiten Nederland bewust te maken van haar 
schuld tegenover Israël en andere volken en dat te erkennen en te belijden in woord en waar mogelijk in 
daad. 
 
B&V roept kerken en christenen op om betrokken te zijn bij activiteiten van Boete & Verzoening.  Deze 
activiteiten laten zich het beste omschrijven met het begrip 'boete'.  
Dit komt tot uitdrukking in ‘verootmoediging met de handen’ (herstel Joodse begraafplaatsen), maar ook 
middels het maken van verzoeningsreizen. Daartoe wordt  contact gezocht met die groepen of volken, die 
zulke verwijten tegen ‘christelijk’ Nederland hebben. 
 
2.3. Toekomst 
Naarmate de betrokkenheid vanuit de christenheid breder wordt, streven we ernaar om ons werkgebied uit 
te breiden naar die gebieden waarvoor we vanuit de historie verantwoordelijkheid dragen en waar we door 
God in gebed bij bepaald worden. 
 
 
 

3. AANDACHTSGEBIEDEN 
 
ISRAEL 
Ten opzichte van volken tegenover wie christenen grote fouten hebben gemaakt, neemt het Joodse 
volk (Israël) een allereerste en unieke plaats in. Al vanaf de 4

e
 eeuw zijn ze beschuldigd van 

Godsmoord, en werden ze gezien als door God verworpen en daarom zonder toekomst. Van veel 
rampen die steden en landen troffen kregen zij steeds de schuld, met als gevolg dat ze altijd weer 
verbannen, beroofd, gemarteld en zelfs vermoord werden. En vaak ging dit uit van de Kerk, die 
beweerde het enige volk van God te zijn. 
 
ANDEREN 
3.1. Het zwarte ras 
Het zwarte ras is ook door ‘christelijke’ Nederlanders veel leed aangedaan. Onder onmenselijke 
omstandigheden zijn duizenden Afrikanen in slavenschepen naar Noord- en Latijns Amerika gebracht, 
waar ze als handelswaar werden verkocht aan plantagebezitters. 
 
3.2. 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 het ‘contract' om hun specerijen alleen maar te verkopen aan 
Nederlanders van de “Vereenigde Oostindische Compagnie” (VOC). Daarbij vielen o.a. op de Banda-
eilanden 15.000 doden; in Atjeh 100.000. 
In de vorige eeuw werden bij politionele acties meer dan 100.000 mensen gedood. 



3.3. Suriname en de Nederlandse Antillen 
Ook na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is Nederland in belangrijke zaken steeds als een 
soort voogd opgetreden. Zelfs die Surinamers die in Nederland een universitaire studie hadden 
afgerond, om daar het Surinaamse land en volk mee te dienen, werden als dom en onwetend aan de 
kant gezet door lager opgeleide Nederlandse ambtenaren. 
Voor de Antillen gold hetzelfde en de aversie tegen het Nederlandse autoritaire gezag werkt door tot 
op deze dag. 
 
3.4. Zuid-Afrika en andere landen 
Tenslotte is B&V zich ook bewust van schulden uit het 'koloniale' verleden in landen zoals bijvoorbeeld 
Amerika (Indianen), Zuid-Afrika (kleurlingen), Japan (Decima) etc. etc.. 
 
3.5. Moslims 
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. 
Maar ook meer recent, gedurende de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië (1991-1999), zijn 
duizenden moslim-vrouwen en -meisjes bruut verkracht door vijandelijke ‘christelijke’ soldaten.  
 
 
 

4. ACTIVITEITEN 
 
4.1. Werkgroepen 
De stichting kent op dit moment twee werkgroepen, waarvan de werkgroep voor het onderhoud aan 
Joodse begraafplaatsen al ouder is dan de stichting zelf (1979). Inmiddels zijn tientallen begraafplaatsen 
hersteld, voornamelijk in Nederland, maar ook in Polen, Oekraïne, en Portugal. Ook op andere wijze wordt 
de Joodse gemeenschap ondersteund door het meewerken aan onderhoud van gebouwen. 
 
Als tweede is sinds een aantal jaren de werkgroep Molukken/Indonesië in het leven geroepen. Deze 
werkgroep heeft ook contacten met een werkgroep Verzoening op de Molukken en er wordt over een 
verzoeningsreis gesproken. Deze werkgroep tracht ook in Nederland verzoening te bewerken tussen 
Nederlanders en in Nederland wonende Molukkers. 
 
Ook participeert B&V in de Nederlandse Verzoeningscoalitie. 
 
4.2. Verzoeningsreizen 
Vanaf 1996 zijn er diverse verzoeningsreizen gemaakt naar de voormalige Nederlandse koloniën 
(Suriname en Indonesië) en de Nederlandse Antillen, maar ook naar Amerika (New York en Virginia) en 
Afrika (Ghana, Togo en Benin). 
 
 
4.3 Boekenfonds 
B&V heeft in de loop van de tijd verschillende boekwerken en brochures uitgegeven die het 
verzoeningswerk onderbouwen of beschrijven. Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit het 
‘Boekenfonds”. 
 

• Een Spijker aan de Brug’ is in 2005 uitgekomen. Dit boek is een beschrijving van de 
geschiedenis van het herstelwerk op Joodse begraafplaatsen. Een Hebreeuwse vertaling 
kwam uit in 2011 en een Russische vertaling in 2012. Deze vertalingen worden in Israël 
verspreid. 

 

• de verzoeningsreis Suriname in 2006 is in een jeugdboek beschreven: ‘Mek’ den Sabi!”.       
Daar zijn 20.000 exemplaren van gedrukt en 15.000 naar Suriname verscheept, waardoor 
alle lagere scholen in Suriname het boekje in hun lespakket hebben kunnen opnemen. 

 



5. ORGANISATIE STICHTING 
 
5.1.  Bestuur 
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal, doch tenminste 3 leden. 
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.  
 
5.2.  Inkomsten 
De inkomsten van de stichting komen uitsluitend van giften van particulieren en kerkelijke instellingen. 
 
5.3.  Beheer vermogen 
De penningmeester is verantwoordelijk voor een goed beheer van deze giften. Hij/zij heeft daarvoor de 
beschikking over twee bankrekeningen en twee daaraan verbonden spaarrekeningen. 
De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door een financieel deskundige en een overzicht 
daarvan wordt opgenomen in het jaarlijks uitkomend Jaarverslag.  
 
 
 

6. COMMUNICATIE 
 
6.1. Jaarverslag en Nieuwsbrief  
Jaarlijks wordt in juni/juli een Jaarverslag van het voorgaande jaar aan alle adressen van het bestand 
verstuurd. In december volgt de jaarlijkse Nieuwsbrief met o.a. een verslag van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. 
 
6.2.  Website 
Sinds 2011 is de website van B&V in de lucht. Daarin kan iedereen lezen wat B&V is en wat ze doet. 
 
6.3.  Informatiemateriaal 
Er zijn verschillende folders waarin het doel van B&V wordt vermeld en de uitwerking daarvan wordt 
beschreven: 
 
- een Algemene folder over B&V 
- een folder van de Werkgroep Joodse Begraafplaatsen 
- een speciale folder voor Joodse mensen 
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