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In de rij van ernstige zonden in Openbaring 21:8 
komen ook de ‘lafhartigen’ voor. Dat woord kwam 
direct bij mij naar boven toen ik een artikel las 
over de zeer laffe houding van de Nederlandse 
Spoorwegen en de Nederlandse regering destijds 
in Londen, ten aanzien van de gruwelijke trans-
porten van Nederlandse Joden via Westerbork 
naar Auschwitz
 
‘Pact met de duivel’, dit stond als kop boven het artikel 
vanwege de lugubere relatie tussen de NS en de nazi’s 
tijdens de oorlog. Op 21 juni 1940, luttele weken na 
de Duitse inval, tekende de directie van de NS een 
verdrag met de nazi’s en werd beloofd dat er loyaal 
met hen zou worden samengewerkt. In ruil mocht het 
bestuur van de NS aanblijven. Notabene zonder dat de 
Duitsers daarom gevraagd hadden, begon de NS direct 
met een heksenjacht op NS-personeel met Joods bloed, 
die daarna allemaal werden ontslagen. Toen de massale 
deportaties van Nederlandse Joden in de zomer van 1942 
begonnen, liet de NS de rails tot in het hart van Kamp 
Westerbork verlengen, ook weer zonder dat de Duitsers 
daarvoor een opdracht hadden gegeven. Later bleek dat 
dit verbijsterende NS-optreden gebeurde in opdracht van 
de Nederlandse regering in ballingschap, dus inclusief 
Koningin Wilhelmina en Prins Bernard. Dit werd later 
allemaal duidelijk uit notulen van de Parlementaire 
Enquêtecommisie Regeringsbeleid 1942-1943.
 
Het verzet mocht de spoorlijn niet saboteren
Maar het wordt nog gekker. De onder ede verhoorde 
verzetsman G.F.H. Giesberger vertelde in 1955 dat hij via 
een geheime zender regelmatig contact had met Londen 
en dat hij herhaaldelijk heeft gevraagd wat er moest 
gebeuren met de spoorlijn naar Westerbork, want het 
verzet in Drenthe had zonder veel problemen het spoor 
kunnen opblazen. ‘Wat moeten we doen in verband met 
de deportaties via het spoor?’ vroeg Giesberger. ‘Niets, 
doorgaan!’ was het bizarre antwoord uit Londen. Op 17 
september 1945, amper vier maanden na de bevrijding, 
zou minister Josef van Schaik (Verkeer) hetzelfde 
verklaren. Professor Lou de Jong, die tijdens de oorlog 
directeur was van Radio Oranje, vroeg meerdere malen 
aan koningin Wilhelmina om het lijden van de Joden 

specifiek te benoemen in haar toespraken via Radio 
Oranje, maar zij weigerde dat. En de gerenommeerde 
historicus Bart Wallet  schreef in de meest recente uitgave 
van het Nieuw Israëlitisch Weekblad dat na de oorlog 
Joodse oorlogspleegkinderen op de Nieuwe Baarnsche 
School werden overgeplaatst naar een andere school toen 
de prinsesjes Irene en Margriet daar onderwijs gingen 
volgen. Ook schreef hij dat Koningin Wilhelmina voor de 
oorlog de vestiging van een Joods vluchtelingenkamp in 
Elspeet blokkeerde ‘omdat het te dicht bij paleis Het Loo 
lag’. Het kamp werd vervolgens in Westerbork gevestigd 
en later dus gebruikt als doorgangskamp naar Auschwitz. 
 
Geert Wilders
Als tegenpool van dit zeer beschamende gedrag wil ik 
toch een lans breken voor Geert Wilders die met gevaar 
voor eigen leven, en tegen de huidige antisemitische 
stroom in, regelmatig waarschuwt voor de eigentijdse 
jodenhaters en een van de weinigen is die het in het 
Parlement regelmatig opneemt voor Israël en het Joodse 
volk. Dus bij deze wil ik u oproepen om te bidden dat hij 
de God van Abraham, Izaak en Jacob mag leren kennen 
en Jezus zal aannemen als zijn Verlosser. Tien jaar geleden 
kwam ik hem tegen bij een kasteel in Limburg, waar wij 
met het worship-team Blessing een televisieprogramma 
maakten met kerstmuziek. Het was net bekend geworden 
dat Wilders ernstig werd bedreigd en er liepen een aantal 
bodyguards om hem heen. Ik sprak met hem en beloofde 
dat we regelmatig voor hem zouden bidden dat hij niet 
gedood zou worden. Ik zag direct tranen in zijn ogen. 
Toen ik hem mijn kaartje gaf, van TBN-televisie, zei hij: 
‘Daar kijk ik vaak naar als ik in Amerika ben.’ Dus hij staat 
open voor het evangelie. 
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