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Samenvatting 
De hand van oprechte vriendschap. 

De reactie van Baptisten in de Verenigde Staten op Nazi antisemitisme 
en de vervolging van Joodse mensen, 1933-1948 

 
Vanuit een grondige bestudering en vergelijking van primaire teksten opgesteld door Baptisten 

denominaties en analyse van hun kerkbladen, wordt in dit proefschrift de volgende historische 
onderzoekvraag gesteld: Hoe hebben Baptisten in de Verenigde Staten zich tot Joden verhouden en hoe 
hebben zij gereageerd op het antisemitisme van Nazi-Duitsland en de vervolging van Joodse mensen in de 
turbulente periode van 1933 tot 1948 (vanaf Hitlers opkomst tot de vestiging van de staat Israël). Hielden 
Baptisten zich stil in de Verenigde Staten toen de Nazi’s Joden vervolgden en miljoenen mensen 
vermoordden ten tijde van de Holocaust? 

Het onderzoek laat zien dat Baptisten kerkgenootschappen in de Verenigde Staten op diverse wijzen 
tegenstand en protest aantekenden tegen antisemitisme in het algemeen en tegen Nazi-acties tegen Joden 
in het bijzonder. Baptisten organisaties namen tal van resoluties en verklaringen aan die met duizenden 
gemeenten werden gedeeld, vervolgens werden gepubliceerd in kranten en doorgespeeld aan politici. Een 
uitgebreid onderzoek naar artikelen gepubliceerd in vijf Baptistenkranten en –periodieken maakt duidelijk 
dat Baptisten in de Verenigde Staten toegang hadden tot bijna alle informatie over de Nazi-vervolging 
van de Joden in Europa. Overal in de Verenigde Staten namen landelijke en plaatselijke Baptistenorganen 
resoluties aan, hielden zij protestacties en droegen zij theologisch gedachtegoed aan om het Nazi 
totalitarisme en antisemitisme tegen te gaan. De historische verslaglegging van de grootste 
Baptistendenominaties in de Verenigde Staten wordt hierop nauwkeurig doorzocht (de ‘Northern Baptist 
Convention’, de ‘Southern Baptist Convention’ en de ‘National Baptist Convention’). 

Dit onderzoek plaatst de reactie van de Afro-Amerikaanse Baptisten binnen het brede verband van de 
strijd om burgerrechten in deze kerken. Kleinere Baptisten denominaties en verbanden, zoals die van de 
Duitse Baptisten, de Zweedse Baptisten, de Lott Carey Baptist Foreign Mission Convention en de 
Zevende Dag Baptisten worden ook onderzocht. Baptisten in de Verenigde Staten drukten hun 
overtuigingen ook uit via een mondiaal verband, de Baptist Word Alliance. Ook deze reactie op het 
antisemitisme, de opkomst van Hitler en de Holocaust wordt bestudeerd. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar Baptisten bedieningen en profetische missies van enkele vrouwenleiders naar de Joodse 
gemeenschap toe, incluis de ‘Christian Friendliness missionaries of the Woman's American Baptist Home 
Mission Society’ en de ‘Woman's Auxiliary of the National Baptist Convention’. De bediening van Jacob 
Gartenhaus wordt tegenover die van andere invloedrijke Southern Baptist leiders gesteld die gradueel 
trekken van antisemitisme vertoonden. 

Baptisten reageerden op de Nazi-vervolging van Joden in het licht van het klassieke theologische 
gedachtegoed van Baptisten. Baptisten kernovertuigingen zoals gewetensvrijheid en scheiding van kerk 
en staat, in combinatie met twee aanvullende theologische inzichten – de persoonlijkheid (de oneindige 
waarde van alle mensen, omdat zij een geestelijke natuur hebben: een veronderstelling ontkend door 
totalitaire regiems) en de rassentheorie (een aanduiding voor de kwestie van raciale verhoudingen en in 
het bijzonder die van discriminatie van Joden, Afro-Amerikanen en Amerikanen van Japanse afkomst) 
werden tegen het Nazi antisemitisme in stelling gebracht. Tenslotte draagt deze studie bij tot de 
bestudering van Baptisten reacties op de Zionistische beweging en de totstandkoming van de staat Israël. 


