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WAAR IS DE DOKWERKER? 

Opnieuw wendde Ester zich tot de koning en smeekte hem het verderfelijke plan te verijdelen. 

(Esther 8,3) 

Februaristaking 

Op zaterdag 22 februari 1941 hield de Duitse bezetter de eerste razzia in 

Amsterdam. Honderden joodse mannen werden opgepakt. Op dinsdagmorgen 

25 februari legden de eerste arbeiders uit protest het werk neer. Het begon bij 

de Dokmaatschappijen op noordelijke oever van het IJ. Maar ook 

trambestuurders in de stad waren stakers van het eerste uur. De staking breidde 

zich als een olievlek uit over de stad. Zelfs scholieren deden mee. En ook buiten 

Amsterdam werd de staking overgenomen. Het werd het enige collectieve 

protest tegen de Jodenvervolging.  

Lang duurde het niet. De Duitsers sloegen hard terug. Maar de staking staat in 

ons collectieve geheugen gegrift. Jaarlijks wordt ze herdacht: bij het standbeeld 

van de dokwerker, vóór de imposante synagoge in hartje Amsterdam. Het beeld 

straalt kracht en onverzettelijkheid uit. En inderdaad: het verzet was moedig en 

voorbeeldig. Het waren trouwens de communisten die de staking waren 

begonnen. Maar na de oorlog waren ze aanvankelijk niet eens welkom bij de 

herdenking. Ook dat was Nederland. 

‘Hebt u weleens antisemitische gevoelens?’ 

Waren het nu allemaal van die Jodenvrienden die staakten? Niet eens! Het 

verhaal gaat dat iemand tijdens die staking op een muur de volgende tekst 

gekalkt had: ‘Blijf met je poten van onze rotjoden af.’ Rotjoden – een fout woord. 

En toch wist die onbekende Amsterdammer twee dingen verrassend te 

combineren. Hij nam het, niet zonder gevaar, op voor Joden, want het waren wel 

onze Joden, en daar blijf je vanaf. Maar hij poetste zijn eigen schaduwzijde niet 

weg (‘rotjoden’).  

Het zijn misschien juist wel de mensen die hun eigen schaduwzijden ontkennen, 

voor wie je moet oppassen. Uitgerekend een joodse witz laat dat zien. En Joodse 
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man moest met de trein ergens naartoe. Hij had net een loodzware koffer naar 

het zesde perron gesleept toen hij nodig naar de WC moest. Omdat hij die koffer 

moeilijk weer helemaal mee kon sjouwen, klampte hij een medereiziger aan. 

‘Meneer, hebt u weleens antisemitische gevoelens?’ ‘Hoe komt u daarbij?!’ was 

het antwoord. De Joodse man liep naar een tweede reiziger. ‘Denk u weleens 

lelijk over Joden?’ ‘Geen kwestie van, man, ik ben een christenmens.’ De man 

vroeg het aan een derde reiziger. ‘Is Jodenhaat u vreemd?’ De aangesprokene 

aarzelde even en zei toen: ‘Ik zou liegen als ik het ontkende.’ Opgelucht haalde 

de Jood adem. ‘Zou u dan alstublieft even op mijn koffer willen passen, want u 

bent tenminste een eerlijke man.’ (ik vond de mop bij Nico ter Linden) 

Nescio 

Antisemitisme – het is van alle tijden. Het zit niet-joden dicht onder de huid. 

Wereldwijd. Ook hier. Laten we niet vergeten: ondanks de februari-staking is 

Nederland het land waar procentueel de meeste joden zijn weggehaald. En dat 

gebeurde meestal zónder spoor van verzet.  

Vorige week las ik een jeugdverhaal van Nescio van voor de oorlog. Deze 

schrijver was een keurig, humanistisch zakenman, afkomstig uit een 

remonstrants gezin. Spiritueel mens ook. Hij schreef de prachtigste dingen. Maar 

in dat verhaal, dat speelt op een kantoor, kwam ik ineens deze zin tegen: ‘Onder 

de bezoekers van zijn baas merkte Lodewijk vooral een Israëliet op met een 

krommen neus op zijn sluw gelaat, gehuld in een lange, wijde, harige jas.’ In één 

zin de karikatuur die door de eeuwen heen de motor was van Jodenhaat. 

Oplaaiend antisemitisme.  

En opnieuw steekt het de kop op. In Engeland stapte deze week een aantal 

politici uit de Labour-partij. Twee ervan noemden als reden ‘het institutionele 

antisemitisme’ binnen de socialistische partij. Partijleider Jeremy Corban ligt al 

langer onder vuur vanwege zijn houding in dezen. Ook in Frankrijk breidt het 

antisemitisme (dat trouwens nooit is weggeweest) zich gestadig uit. Vorig jaar 

kwamen vier joden om door antisemitisch geweld. Onder de gele hesjes 

bevinden zich ter rechter- en ter linkerzijde mensen die hun Jodenhaat niet 

onder stoelen of banken steken. Deze week werden In Parijs Joodse graven 

besmeurd met hakenkruizen. In Polen is het antisemitisme een al jaren durende 
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veenbrand die één keer in de zoveel tijd bovengronds komt. In Duitsland en 

Hongarije…afijn, ik kan nog wel even doorgaan. 

Laten we kijken naar Nederland. Het lijkt er vrij rustig. Maar uitgerekend in de 

stad waar het standbeeld van de Dokwerker staat, durven veel joden niet met 

een keppeltje op over straat. Ook hier zijn er joodse mensen die, net als in veel 

andere landen van Europa, overwegen te emigreren.  

Palestina 

Maar geen spoor van verontrusting in onze samenleving. In Frankrijk wel. Daar 

wordt men langzaam wakker. Maar in Nederland niet. Ook kerkmensen niet. Ja, 

onder de diehard-fans van de staat Israël. Maar verder niet. Soms het 

omgekeerde. Ook onder ons sluimeren bedenkelijke vooroordelen. Soms ook 

vanwege die zojuist genoemde staat Israël. Ik kan me niet aan de indruk 

onttrekken dat het antisemitisme soms wordt toegedekt of zelfs goedgepraat 

vanuit een betrokkenheid met de Palestijnse zaak. Die – overigens terechte - 

betrokkenheid bij Palestijnen veroorzaakt vaak een onterecht gebrek aan 

verontwaardiging over de wijd verbreide antisemitische gevoelens bij pro-

Palestijnse activisten.  

De Franse Joodse filosoof Alain Finkelkraut, zoon van een vader die Auschwitz 

overleefde, werd op straat beschimpt en belasterd door zulke activisten. De in 

het nauw gebrachte Finkelkraut kon maar net wegkomen. Volgens de filosoof 

zelf zijn zijn belagers niet afkomstig uit radicaal rechtse kringen maar uit de 

wereld van pro-Palestijnse activisten.  

Een granieten fundament 

Wat is dat toch – die antisemitische schaduw die Europa maar blijft vergezellen? 

Ik roep twee getuigen op uit een vervlogen verleden. De eerste is de Joodse 

advocaat en schrijver Abel Herzberg. Hij overleefde Bergen-Belsen en schreef er 

een boekje over. Daarin schrijft hij het volgende: ‘Als Hitler de joden de 

gelegenheid gelaten had om mee te zingen (met Heil, Sieg Heil! PvD) hadden 

velen dat gedaan. Maar hij liet hun de gelegenheid niet, omdat hij hen niet 

vertrouwde. Hij stelde zich voor, dat de mens, als hij maar diep genoeg zou 

graven in zijn ziel, wel zou stuiten op de heiden, die zijn oervader was. Maar de 

jood, die diep zou graven in zijn ziel, zou moeten stuiten op een granieten 

fundament van profeten, van wetten, en normen. En daar Hitler alles wilde doen, 
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wat door deze profeten, wetten en normen verboden was, heeft hij de heiden tot 

koning over de wereld gekroond.’ 

Mijn tweede getuige is de hervormde theoloog Arnold van Ruler die tijdens de 

oorlog min of meer hetzelfde zei. Hij schreef: ‘Wij zien meer van God als wij op 

straat een Jood tegenkomen dan wanneer wij ons inkeren in onze germaanse 

rasziel.’ Ook hij bedoelde: in onze ziel leeft een heiden. De God van Israël, de 

Vader van Jezus Christus, is hem naar zijn aard vreemd.  

De heiden 

De ergernis daarover is misschien wel de wortel van het antisemitisme. Was dat 

ook niet de wrok van Haman in het boek Ester? Die wrok begon bij de ergernis 

over de Jood Mordechai die niet voor hem wenste te buigen. Je buigt alleen voor 

de Eeuwige, had deze Jood geleerd. Niet voor een mens. Die zou je dan tot afgod 

maken. Maar afgoden eisen vroeg of laat je bloed. En inderdaad, de weigering 

om het spel van de heiden Haman mee te spelen, was olie op het vuur.  

De heiden botst in de Jood op God zelf. Dat wekt ergernis. Die ergernis kent ook 

het christendom. Daarom werd God geannexeerd. Van zijn vreemdheid ontdaan. 

Een christelijk gezicht gegeven. Ontjoodst. En de Joden zelf vervolgd. Maar al die 

tijd leefden Joden onder ons. Ze waren en zijn het levende symbool dat God 

begonnen is als hun God. Wie dat vergeet of ontkracht, is al op een bedenkelijke 

weg. En nu de christelijke traditie zelf wordt onttakeld, lijkt die weg nog meer 

begaanbaar.  

Religiekritiek 

Donkere wolken pakken zich samen boven Europa. Overal duiken weer de 

complottheorieën op waarin joden kwade bedoelingen worden toegeschreven. 

Ook jongeren blijken er gevoelig voor. In Amstelveen, Amsterdam en in Den Haag 

is al jaren scherpe bewaking bij Joodse basisscholen. En dat is niet voor niets, 

hoorde ik een bewaker zeggen. Er is een dagelijkse, reële dreiging - ook voor 

Joodse kinderen. Maar de meerderheid van de Nederlandse bevolking lijkt 

onverschillig of het gevaar te bagatelliseren.  

Bang om kritiek op de islam te hebben en in PVV-vaarwater te komen? Dat zo 

wel heel slecht zijn. Als onder moslims minstens zoveel antisemitisme voorkomt 

als in onze eigen christelijke traditie, moet het beestje óók bij zijn naam genoemd 
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worden. Er is één ding dat boven alle religie, welke dan ook, uitgaat: religie-

kritiek. Daarvoor heb je het Oude Testament nodig. Want dat is niet zozeer een 

religieus boek, als wel een religie-kritisch boek. Het is kritisch tegenover alle 

religie die ontspoort en de menselijkheid aantast – óók de eigen religie! 

Bekering 

In de vensterbank van mijn werkkamer liggen allemaal voorwerpen die een 

symbolische waarde voor me hebben. Daaronder deze ratel en sambabal. Ik 

kocht ze in een synagoge. Ze worden gebruikt bij het poerimfeest, het feest 

waarvan het boek Ester de oorsprong is. Het boek wordt dan in de synagoge 

gelezen. Elke keer als dan de naam van Haman klinkt, mag iedereen lawaai 

maken: met hamertjes, sambaballen of ratels. Zo wordt de naam van Haman 

overstemd, vergeten, weggedaan. Het is feest. Het Poerimfeest lijkt op ons 

carnaval. Er wordt lekker gegeten en je mag voor één keer ruim alcohol innemen. 

Omdat het leven goed is.  

In een donkere wereld zou de kerk kunnen zijn als deze ratel. Zo’n ratel maakt 

attent op het kwaad. Het is een soort alarm. Maar tegelijk probeert het de macht 

van het kwaad te overstemmen met een geest van bevrijding. Met een Geest 

van hoop dat het mogelijk is: een wereld waarin iedereen – jood of islamiet, 

christen of atheïst – zijn of haar naam in vrede draagt.  

In heel het boek Ester komt de naam van God niet één keer voor. Soms heeft 

God geen andere naam dan die van mensen. Mensen die opstaan tegen onrecht. 

Soms heet God gewoon ‘Esther’ of gewoon ‘dokwerker’. Nou ja, ‘gewoon’ is het 

natuurlijk niet.  


