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• Wiesenthalcentrum boos na brief

Oproep aan
Joden tot
boycot PKN
Emiel Hakkenes
redactie religie & filosofie
amsterdam – Nederlandse Joden
zouden alle contacten met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moeten verbreken, omdat de kerk het bestaansrecht van de staat Israël ondermijnt. Die oproep doet het Simon
Wiesenthalcentrum in een brief aan
het bestuur van de PKN.
Het Wiesenthalcentrum, een in
Los Angeles gevestigde internationale Joodse mensenrechtenorganisatie, reageert op de recente stellingname van de PKN in het PalestijnsIsraëlische conflict. In een brief aan
de Israëlische ambassadeur in Nederland vroeg de kerk om meer aandacht voor de Palestijnen.
Die brief viel slecht bij pro-Israëlische kerkleden en bij het Centraal
Joods Overleg. Zij vinden dat de kerk
partij kiest in het conflict, terwijl ze
volgens haar eigen beginselen ’onopgeefbaar verbonden’ is met Israël.
Het Wiesenthalcentrum vindt dat
de PKN haar verbondenheid met Israël heeft verbroken. Dat zou blijken
uit de verwijzing in de brief naar het
document ’Uur der waarheid’, waarin Palestijnse christenen zich uitspreken over de wijze waarop de

Israëlische overheid hen bejegent.
Dat Palestijnse document, vindt
het Wiesenthalcentrum, is ’niets
minder dan een aanval op het bestaansrecht van de staat Israël’. Nu
de PKN dat document omarmt, legitimeert ze zelfmoordaanslagen en
terrorisme, stelt het Wiesenthalcentrum. „De dood van Anne Frank,
haar familie en driekwart van de
Nederlandse Joden in de Tweede Wereldoorlog duizelt de wereldwijde
Joodse gemeenschap nog steeds. De
weinige overlevenden en hun nabestaanden zijn geschokt dat de
kerk haar morele kompas is kwijtgeraakt.”
Het centrum roept de PKN op haar
brief aan de Israëlische ambassadeur
terug te trekken. De Nederlandse Joden zouden ondertussen alle contacten met de kerk moeten verbreken.
„Er is geen ruimte voor dialoog met
degenen die geen oog hebben voor
de veiligheid, het geloof en de diepste wensen van het Joodse volk.”
De woordvoerder van de PKN kan
desgevraagd niet ingaan op de brief.
„Die heb ik nog niet gezien.”
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Lees de brief van het Simon
Wiesenthalcentrum aan de
PKN op www.trouw.nl/rf

