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Alle christenen antisemiet? 
 
In het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW), nr. 42 van 26 augustus 2016, 
werd door een panel de stelling van de week besproken. De stelling van 
die week luidde: In iedere niet-Jood schuilt een antisemiet? Het panellid 
Aaron de Haas richtte zich voornamelijk tot de christenen en stelde onder 
meer: “De kerk heeft de Europese cultuur door de eeuwen heen vergiftigd. 
Dankzij de ‘fantasie-religie’ christendom en zijn vervangingstheologie zijn 
niet wij, maar zij het uitverkoren volk en moesten wij bestraft worden 
omdat we Jezus zouden hebben vermoord. Behalve het Nieuwe 
Testament is er geen bewijs voor de geschiedenis van Jezus en de 
kruisiging. Antisemitisme is een uitvinding van de kerk.”    
 

Een erg boude stelling? 
Laten we ervan uitgaan dat de stelling provocerend bedoeld was. 
Want het is nogal wat om te veronderstellen dat in iedere niet-Jood 
een antisemiet schuil gaat. Alleen al voor Nederland komt dat erop 
neer dat er ruim 16 miljoen antisemieten zouden zijn. Terwijl 
wereldwijd de Joden te maken zouden hebben met 7 miljard 
antisemieten. Een zeer benauwende situatie voor iedere Jood 
persoonlijk. Het panellid Aaron de Haas komt dan ook tot de 
conclusie: “Mijn vrouw en ik willen niet meer in zo’n smerige 
omgeving leven. We verhuizen naar ons land Israël.” Aan zijn 
conclusie kunnen we de vraag verbinden: Is behalve de staat Israël de 
hele wereld een smerige omgeving voor Joden? 
Wie oprecht stil staat bij die vraag zal moeten antwoorden dat er 
inderdaad nogal wat landen zijn die zich openlijk vijandig opstellen 
jegens Joden. En in veel gevallen heeft dat te maken met religie. 
Zowel het christendom als de islam kennen radicale stromingen die 
zonder schaamte ervoor uitkomen het Jodendom te zien als een valse 
godsdienst die ‘uitgeroeid’ dient te worden. Wat de islam betreft geldt 
dit uitroeien echter ook de christenen en alle andere religies. En het 
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christendom doet zeker niet onder voor de islam, want voor haar 
geldt de ‘bekering’ ook de islam en alle andere religies. Het komt er 
dus op neer dat niet alleen Joden te lijden hebben van vervolging, 
onderdrukking en de dreiging van uitroeiing. In feite leven alle 
gelovigen of mensen met een afwijkende levensovertuiging, van welke 
richting ook, meer of minder onder de bedreiging van andere religies 
en antireligieuze machten. Wat boud is aan de stelling in het NIW, is 
de suggestie dat alleen Joden te lijden zouden hebben van mensen die 
hen ‘antireligieus’ gezind zijn. 
 
 

 

Begripsverwarring 
In feite is er met betrekking tot de Joden sprake van een 
begripsverwarring. Wie zich om religieuze of theologische redenen 
uitspreekt tegen het judaïsme (de Joodse instellingen en godsdienst) 
is daarom echter nog geen antisemiet. Ook binnen het Jodendom zijn 
er diverse en soms fanatieke stromingen die er niet tegenop zien 
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elkaar te verketteren. In dit verband is het probleem dat niet-Joden, 
niet beter wetend, ervan uitgaan dat een Jood een aanhanger is van 
één van de godsdienstige richtingen binnen het Judaïsme. Net zoals 
een christen een aanhanger is van een bepaalde christelijke richting en 
een islamiet dat is van een mohammedaanse richting.  
Joden zelf zien dat echter anders. Zij beschouwen zichzelf, gelovig of 
niet, meer als een Joodse natie en niet slechts als een 
geloofsgemeenschap met een rijke religieuze cultuur. Joden uit 
Midden- en Oost-Europa (Askenaziem) zien zich dan ook als een 
religieuze, etnische en raciale gemeenschap.  
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Verder kan iemand zich alleen Joods noemen als hij of zij geboren is 
uit een Joodse moeder. Het Joods zijn is namelijk afhankelijk van het 
geboren zijn uit een Joodse moeder, zelfs als de vader niet Joods is. 
In tegenspraak met de erfelijke afstamming in het Verbondsboek is 
wie alleen een Joodse vader heeft echter niet Joods. Ook niet als hij 
of zij zich zou houden aan alle voorschriften die deel uitmaken van 
de leer van het judaïsme. Hieruit blijkt duidelijk dat het Joods zijn 
kennelijk niets te maken heeft met het behoren tot een bepaalde 
volksstam of ras, bepaald door afstamming. Hetgeen de duiding van 
Joden als  Semieten echter wel suggereert.  
Dat het Joods zijn niet alleen door afstamming (Semieten) wordt 
bepaald blijkt ook uit het feit dat niet-Joden (vreemdelingen) wel 
degelijk Joods kunnen worden. Het merkwaardige daarbij is dat 
‘vreemdelingen’ echter alleen als Jood kunnen uitkomen door het 
aannemen van de Joodse leer (van één van de vele richtingen) en het 
zich stellen onder het gezag van de rabbijnen. Daarmee kenmerkt het 
Jodendom zich uiteindelijk toch meer als een in wezen religieuze 
gemeenschap bestaande uit vele stromingen. Desondanks 
beschouwen de meeste Joden zich als gemeenschap toch meer als een 
‘eigen’ volk, als een natie verspreid onder de natiën.  
Het panellid Aaron de Haas sloeg in dit verband de spijker op zijn 
kop: ‘Mijn vrouw en ik willen niet meer in zo’n smerige omgeving 
leven. We verhuizen naar ons land Israël’. Het land overigens 
waarover de hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad 
nota bene moet vaststellen: ‘We moeten helaas concluderen dat Israël 
de enige westerse staat is waar niet alle Joden in vrijheid hun religie 
kunnen belijden’ (NIW, 2016, nr. 9, pag. 13). Maar dit terzijde.  
Als het land Israël de Joodse Staat is, en een inwoner van deze staat 
een Israëliër is, dan zou een Jood in Nederland, als hij zich (gelovig 
of niet) zou rekenen tot het Joodse volk, dus een Israëlische 
Nederlander zijn.    
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Scheiding van Kerk en Staat 
Maar om terug te komen op ons onderwerp. Laten we ons bepalen 
bij de situatie in Nederland. De staat Nederland is een parlementaire 
(vertegenwoordigende) democratie. Dat houdt in dat zij een scheiding 
der machten kent. Eén van de verworvenheden van de democratie is 
ook een scheiding tussen Kerk en Staat. Deze scheiding beperkt ‘de 
Kerk’ in haar macht. De kerk kan de staat niet meer voor haar 
‘karretje’ spannen. En dat is maar goed ook. Want de christelijke 
Nederlandse Geloofsbelijdenis zou het voor Joden in Nederland niet 
gemakkelijk maken. Artikel 36 van deze geloofsbelijdenis maakt dat 
overduidelijk.  
 

36. Van het ambt der overheid  
Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des 
menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft; 
willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de 
ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede 
ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de overheid het 
zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. 
En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, 
maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst; om te weren 
en uit te roeien alle afGoderij en valsen Godsdienst, om het rijk van den 
antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te 
doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat 
God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord 
gebiedt. . . . 

 
Veronderstel dat er geen scheiding zou zijn tussen Kerk en Staat, en 
het judaïsme zou door de Kerk in Nederland worden beschouwd als 
afgoderij of een valse godsdienst, dan zou het de Joden heel lastig 
kunnen worden gemaakt. Het schrijnende aan artikel 36 is, dat het 
‘uitroeien uit zijn volksgenoten’ van degenen die verantwoordelijk 
zijn voor  afgoderij en valse godsdienst ontleend is aan de Tora.  
Maar niet alleen Joden zouden zich dan zorgen moeten maken. Ook 
de islamieten en alle andere ‘christelijke’ gelovigen (bijv. liberalen en 
unitariërs), die afwijken van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, 
zouden in de verdrukking komen. 

Zijn alle christenen antisemieten?                              No.1031 
 

8 
 

 
In het huidige Nederland regelt de wet op de kerkgenootschappen de 
wettige erkenning van alle geloofsgroeperingen. Voor het Jodendom 
betekent dat, dat de Joodse gemeenschap gezien wordt als een 
kerkgenootschap, of naar gelang der diverse stromingen binnen het 
Jodendom als verschillende Joodse kerkgenootschappen (bijv. 
orthodox en liberaal). Van discriminatie van Joodse mensen of van 
antisemitisme mag dus in Nederland geen sprake zijn. Joodse mensen 
die daarvan te lijden zouden hebben vinden in Nederland de wet (het 
recht) aan hun kant. 
 
Vrijheid van meningsuiting 
Een andere verworvenheid van de democratie is de vrijheid van 
meningsuiting. Die vrijheid geldt ook voor de religies. Men kan dus, 
wanneer men daartoe redenen heeft, ‘vrijelijk’ kritiek uitoefenen op 
bijvoorbeeld het christelijk geloof of de islam, maar ook op de Joodse 
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leer. Die vrijheid beperkt zich echter wel tot het gesproken en 
geschreven woord. En zelfs daarop rusten beperkingen. Men mag 
namelijk niet aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. 
Die vrijheid van meningsuiting heeft ook betrekking op het uiterlijke, 
‘demonstratieve’ vertoon van de levensovertuiging, zoals het dragen 
van kruisjes, davidssterren, keppeltjes, hoofddoekjes en het dragen 
van bijzondere kleding (bijv. moslim vrouwen) of uniformen (bijv. 
het Leger des Heils). Mensen die op deze manier hun ‘geloof’ 
demonstreren vestigen natuurlijk wel heel nadrukkelijk de aandacht 
op zichzelf. Onverlaten kunnen daarin aanleiding zien tot onbeschoft 
en schandalig gedrag. Dat zou niet zo moeten zijn. Dit onfatsoenlijk 
gedrag is strafbaar, maar zeer moeilijk uit te roeien en helaas van alle 
eeuwen. De oplossing ligt vooral bij de opvoeding en het onderwijs. 
Dat juist Joden dikwijls het mikpunt zijn van antisemitisch gedrag is, 
zoals NIW-panellid Aaron de Haas al opmerkte, inderdaad te wijten 
aan vergiftigende gedachten jegens Joden, die leven bij veel gelovigen 
binnen het christendom en de islam. 
 
De status van Jeruzalem 
Sinds 1948 hebben de Joden, met goedkeuring van de Verenigde 
Naties, een eigen staat. De staat Israël is gevestigd in het land der 
vaderen Kanaän ook wel genoemd Palestina. De keuze van dat gebied 
is echter zeer omstreden.  De geschiedenis toont aan dat het gebied 
Palestina met Jeruzalem als centrum, niet alleen ‘heilige’ grond is voor 
de Joden maar ook voor christenen en islamieten. Gezien hun geloof 
kunnen christenen noch islamieten zich ooit ontdoen van de 
‘bestaansgrond’ van hun overtuiging. Net als de Joden maken ook 
christenen en islamieten aanspraak op Jeruzalem als hun ‘heilige’ stad. 
De eeuwenoude verdeling van de ‘oude’ stad in een Joodse, 
christelijke en mohammedaanse sector is dan ook tekenend voor deze 
aanspraken. Een exclusief Joods gezag over de oude stad zal altijd 
worden betwist. Geloofshalve zijn christenen en islamieten in feite 
antizionistisch. Joden ervaren het antizionisme echter als een verkapte 
vorm van antisemitisme. 
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Als antisemitisme inderdaad geïnspireerd is door de opstelling van 
christendom en islam jegens het Jodendom, dan zou de oplossing van 
dit afschuwelijke probleem weleens gelegen kunnen zijn in de 
oplossing van de religieuze status van de ‘Oude Stad’ Jeruzalem.  
 

 
 
Daaruit volgend zou men ook regelingen moeten treffen voor de 
andere heilige plaatsen waar alle drie de religies aanspraak op maken. 
Joden zullen er rekening mee moeten houden dat een paar miljard 
christenen en islamieten zich nimmer zullen neerleggen bij een 
ongedeeld Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Het is begrijpelijk dat 
dit standpunt zich ook vertaald naar de politiek. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat dit een aangelegenheid is waar ook de Verenigde 
Naties bij betrokken zullen zijn. Jeruzalem als hoofdstad van Israël, 
prima, maar dan alleen de ‘nieuwe’ stad. Men ziet voor de oude stad 
liever een internationale status, zodat de drie monotheïstische religies 
zich er vrijelijk kunnen ophouden. 
Hoewel het antizionisme behoort tot het politieke speelveld kan het 
wel degelijk ontaarden in een af te wijzen vorm van antisemitisme. 
Het is de hoogste tijd dat Joden, christenen en islamieten rond de tafel 
gaan zitten om een oplossing te vinden voor de aanspraken die zij 
maken op de door hen aan zichzelf toegerekende heilige plaatsen. Na 
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eeuwenlange strijd, verbittering en vervolging moet het eindelijk eens 
tijd worden om te erkennen dat een vreedzaam naast elkaar bestaan 
toch tenminste de voor de hand liggende oplossing is.  
 
Een finale heroriëntatie 
De uiteindelijke oplossing van de ‘geloofsonenigheid’ tussen Joden, 
christenen en islamieten is te vinden in een fundamentele 
heroriëntatie van deze religies op hun geloofsgrondslagen. Alle drie 
genoemde religies beroepen zich erop dat zij letterlijk dan wel 
overdrachtelijk de ‘geloofsnazaten’ zijn van aartsvader Avrahám.  Het 
geloofsvertrouwen van Avrahám was gevestigd op de almacht 
Jehoewá. Het Verbondsboek vermeldt dat Avrahám gehoorzaam was 
aan de almacht Jehoewá. De Almacht sloot een verbond met 
Avrahám. 
 
 Dit verbond met Avrahám werd ruim drieduizend jaar geleden 
bevestigd aan het volk Israël. In dit verbond maakt de Almacht zijn 
goede voornemen met het volk Israël en de wereld bekend. Het 
dienen van de almacht Jehoewá is afhankelijk van het gehoorzaam zijn 
aan zijn goede wil voor zijn volk en de mensheid. De voorwaarden 
voor dit verbond zijn door de Almacht zelf geschreven op twee 
stenen tabletten en door Mosjè opgeschreven in het Verbondsboek. 
De twee stenen tafelen (dus ook het Verbondsboek) zijn voor de 
gelovigen, die hun vertrouwen stellen in de almacht Jehoewá, dus de 
hoogste gezagsbron. Alles wat de religieuze betweters er in de loop 
der eeuwen aan hebben toegevoegd of afgedaan zij anathema (SB 612, 
639; Deut. 4:2; 12:32).  
 
De conclusie ligt voor de hand. Elke religie die aanspraak maakt op 
het verbond van de almacht Jehoewá met Avrahám zou zich met 
hart,ziel, kracht en verstand moeten bekennen tot de Almacht en 
alleen luisteren naar alles wat hij gebiedt (SB 690; Deut. 30:1-3). Dan 
pas zal de angel uit het antisemitisme en alle bittere, en dikwijls 
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bloedige onderlinge strijd zijn weggenomen en zou de wereldvrede 
een heel stuk dichterbij zijn. 
Een utopie? Voor degenen die hun vertrouwen stellen in de Almacht 
is het een beantwoorden aan de werkelijkheid. 
 
N. Kooren.   
 
 

                      
 
 
 


