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N AL DIE TWEEËNTWINTIG JAREN DAT WE IN FRANKRIJK WONEN EN WERKEN, was het er nog nooit 
van gekomen om Chambon-sur-Lignon te bezoeken, een van de belangwekkendste plaatsen in dit 
land, althans vanuit het gezichtspunt van de geestelijke en historische zaken die ons na aan het 

hart liggen. Dit stadje heeft een hoofdrol gespeeld in de protestantse en de Joodse geschiedenis van 
Frankrijk. Het ligt aan de Lignon, een van de rivieren die een meanderend dal hebben getrokken in de 
hoogvlakte van het Centraal Massief, een bergachtig gebied dat qua oppervlakte groter is dan de hele 
Benelux. De bergen zijn gedoofde vulkanen, ze reiken hier en daar tot 1800 meter hoog. Daartussen 
liggen heuvelachtige hoogvlakten, op gemiddeld 1000 meter hoogte. Een daarvan is het zogenaamde 
‘plateau’, daarop ligt Chambon, te midden van een schitterend groen en glooiend landschap van bos-
sen en weidegronden, dorpjes en eenzame boerderijen, vakantiehuizen en pensions, gemarkeerd door 
enkele uitspringende bergtoppen her en der. 
 

 
Deze streek ziet er zo vredig uit, maar als de oude bo-
men konden spreken, dan zouden ze vertellen van 
worsteling, verdriet, conflict, verdrukking, vervol-
ging, door de eeuwen heen.  

Protestants eiland 
Chambon en omgeving vormen van oudsher een pro-
testants eiland in een rooms-katholieke zee. De eer-
ste ‘hervormde’ gemeenten dateren al van rond 1530. 
Sindsdien heeft het protestantisme hier altijd stand 
weten te houden, ondanks alle repressie en vervol-
gingen. Op de rest van het uitgestrekte Centraal Mas-
sief is het protestantse geloof altijd hardhandig ge-
weerd. Alleen hier werd het getolereerd, omdat het 
te vast verankerd bleek.  

 

 
 

Temple (kerk) van Chambon, exterieur en interieur  

 

Standhouden en vasthouden aan je geloofsovertuiging, 
tegen de verdrukking in, dat heeft de bevolking van 
Chambon en omgeving gestempeld. Met diezelfde hou-
ding heeft zij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
zet tegen het regime van generaal Pétain in de zoge-
naamde vrije zone van Frankrijk, met als hoofdstad 
Vichy. Dit regime collaboreerde met Nazi-Duitsland. 
Meteen na de Duitse overwinning in juni 1940 werden 
Joodse en andere vluchtelingen uit Duitsland, Oosten-
rijk, Italië en Spanje die in Frankrijk een veilig heenko-
men hadden gezocht, in interneringskampen opgeslo-
ten. In totaal meer dan 30.000 personen.  

Een van de hervormde predikanten van Chambon, An-
dré Trocmé, had aan een studieperiode in de Verenigde 
Staten contacten overgehouden met Amerikaanse ker-
ken die tijdens de oorlog hulp boden aan Joodse en an-
dere vluchtelingen in Europa. De samenwerking met 
een vertegenwoordiger van die kerken in Frankrijk 
leidde ertoe dat tal van ‘buitenlandse’ Joden in de in-
terneringskampen worden opgevangen bij particulie-
ren en in de vele internaten en gezondheidskolonies op 



het ‘plateau’ – in de vooroorlogse jaren was dit een 
geliefde vakantiebestemming. Deze opvang werd ge-
doogd door het regime van Vichy, zij werd mede be-
kostigd door de steun van Amerikaanse kerken, het 
Zwitserse Rode Kruis en de Zweedse regering.  

Tegelijkertijd kregen de Franse Joden het steeds 
moeilijker. Al meteen in 1940 werden ze uit alle over-
heidsambten geweerd en gestigmatiseerd. Velen 
brachten uit voorzorg hun kinderen onder op veilige 
adressen in afgelegen dorpen. 

De situatie verslechterde dramatisch in augustus 
1942, toen Duitse troepen de ‘vrije zone’ van Frank-
rijk bezetten. Overal in het land werden razzia’s ge-
houden om Joden te arresteren en aan de Duitsers 
uit te leveren voor transport naar de concentratie-
kampen.  

Solidariteit vanuit verwantschap 
Vele Joden slaagden erin onder te duiken in dezelfde 
afgelegen bergachtige streken waar in vroeger eeu-
wen de vervolgde protestanten, ook wel hugenoten 
genoemd, een veilig heenkomen hadden gevonden. 
Voor de bevolking was het bijna een vanzelfspre-
kendheid om hen hulp te bieden. Er is(was) een heel 
netwerk van predikanten die een coördinerende rol 
speelden in het vinden van vluchtwegen en onder-
duikadressen helpen. Historicus Philippe Joutard 
schrijft: ‘In een door de vijand bezet land, waar sa-
menwerking met de bezetter een officiële verplich-
ting was geworden, gaven de inwoners van deze re-
gio’s er de voorkeur aan trouw te blijven aan hun 
principes en hun godsdienstige overtuigingen. Ze 
dachten daarbij aan de vervolgingen waarvan ze drie 
eeuwen lang het slachtoffer waren geweest. Toen de 
Jodenvervolgingen begonnen, zagen de protestanten 
overeenkomsten met hun geschiedenis, dus was het 
niet meer dan normaal dat ze hen hielpen. Boven-
dien waren ze gehecht aan de Bijbel, waardoor ze 
zich verwant wisten met de Joden en op grond waar-
van ze hen beschouwden als Gods verbondsvolk.’  

Zeker, ook katholieken en buitenkerkelijken hebben 
Joden geholpen om aan de greep van de nazi’s te ont-
komen, maar de solidariteit van protestanten springt 
er toch uit als bijzonder. 

Geen verklikkers, wel duizend kinderen 
In Chambon en omgeving zwol de vluchtelingen-
stroom aan tot vele duizenden, waaronder vele kin-
deren die hun ouders hadden verloren of ergens 
moesten achterlaten. Ze werden nu verstopt bij par-
ticulieren. Velen werden geholpen om te ontkomen 
naar Zwitserland. De vluchtroutes gingen van pasto-
rie naar pastorie en andere wijkplaatsen, ongeveer 
langs dezelfde wegen waarlangs in de 17e en 18e eeuw 
zoveel hugenoten aan de Franse soldaten wisten te 
ontkomen naar Genève en Lausanne. Wie op het 
‘plateau’ achterbleef, kon rekenen op de solidariteit 
van de hele bevolking. Doordat niemand onderdui-
kers verklikte, en doordat ze bij invallen van de ene 
schuilplek naar de andere werden gebracht, waren ze 

onvindbaar voor de Franse milities en de Duitse Ges-
tapo. Slechts bij één inval, in de protestantse middel-
bare school van Chambon, werden er 18 leerlingen ge-
arresteerd. Vijf van hen werden geïdentificeerd als Jo-
den en op transport gezet naar Auschwitz gestuurd, 
hetgeen ze niet zullen overleven. 

Veel van wat er in Chambon gebeurde, is verborgen 
voor het nageslacht, juist vanwege de zwijgzaamheid 
van de bevolking die de dingen doelbewust zoveel mo-
gelijk geheimhield. Zoveel is wel zeker dat duizenden 
Joden van de ondergang zijn gered. Daaronder opval-
lend veel ouderloze kinderen, volgens historici meer 
dan 1000. Vandaar de titel van een film die aan deze 
geschiedenis is gewijd: ‘de heuvels van 1000 kinderen’. 

 

 

 

 
 

 
 

Terre de justes – land van rechtvaardigen 

Collectief rechtvaardig 
Voldoende reden dus voor Yad Vashem, het museum 
en documentatiecentrum in Jeruzalem dat is gewijd 
aan de gedachtenis van de Sjoa, om de bewoners van 
Chambon te erkennen als ‘rechtvaardigen onder de vol-
ken’. Volgens de Israëlische wet kan deze titel echter al-
leen worden toegekend aan individuele personen die 
bij name bekend zijn. De commissie van Yad Vashem 
die onderzoekt wie voor deze titel in aanmerking komt, 
zag zich genoodzaakt om in dit geval een uitzondering 
te maken en een Diploma van Rechtvaardige toe te 
kennen aan de hele bevolking, want iedereen had mee-
geholpen. Velen van hen zijn anoniem gebleven. 

 

 
 

Het officiële Diploma van Yad Vashem  



De enige andere plaats waarvoor deze uitzondering 
is gemaakt, vanwege diezelfde collectieve solidari-
teit, is Nieuwlande in Drenthe 

Gedenk de ene kant van de geschiedenis 
We maken de stap van wat destijds is gebeurd, voor-
dat onze babyboomgeneratie werd geboren, naar ons 
en onze kinderen vandaag de dag. Het verhaal van 
Chambon is een positief getuigenis dat schijnt als een 
lichtende ster in een duistere context. Wanneer het 
gaat over de Joods-christelijke verhoudingen in het 
verleden, denken we meestal meteen aan het nega-
tieve beeld dat de kerk altijd van het jodendom heeft 
geschilderd, aan de vervangingsleer volgens welke 
het Joodse volk heeft afgedaan in Gods heilsplan, 
aan de discriminatie en vervolging van Joden in het 
gechristianiseerde Europa, aan het zwijgen van zo-
veel kerkleiders toen de nazi’s hun gruwelen aankon-
digden en uitvoerden. Zo heeft de kerk het antisemi-
tisme gevoed. Dat alles is zeker waar en moeten we 
beslist gedenken.  

Vergeet niet de ander kant 
Er is echter ook een andere kant, namelijk de lange 
geschiedenis van christelijke solidariteit. Die ge-
schiedenis begint niet pas na de Sjoa en de stichting 
van de staat Israël kort daarna, die veel christenen 
tot bezinning brachten en waardoor zij een andere 
houding gingen aannemen tegenover het Joodse 
volk. Zij was er ook tijdens de donkere jaren van de 
Sjoa – Chambon is in zekere zin uniek maar in feite 
geen uitzondering. 

 

  

 
 

In 2013 werd in de voormalige protestantse school 
van Chambon een Lieu de mémoire ingericht, met 

een zeer boeiende tentoonstelling ter nagedachtenis 
aan de ‘rechtvaardigen onder de volken’ in heel Europa, 
en aan allen die dat ook waren maar niet die onder-
scheiden hebben verkregen. Hun werkelijke aantal is 
bij mensen onbekend. Velen van hen handelden op 
grond van hun christelijke geloofsovertuiging. Som-
mige kerkleiders waren zo moedig openlijk stelling te 
nemen tegen de Jodenvervolging. Zij riepen op tot 
‘geestelijk en daadwerkelijk verzet’, zoals André 
Trocmé, pasteur van Chambon, het uitdrukte. Velen 
van hen hebben dat met de dood moeten bekopen. Dit 
centrum is beslist de moeite van een bezoek waard 
wanneer u weer eens in Frankrijk komt voor vakantie 
of op doorreis naar vakantie nog zuidelijker. Dan zult u 
zien dat er in alle Europese landen helpers van Joden 
waren – al viel het ons op dat Corrie ten Boom niet 
wordt vermeld, ondanks haar internationale faam. De 
lijn gaat nog verder terug, naar Johannes de Heer en de 
Maranathabeweging in het begin van de 20e eeuw die 
het herstel van Israël voorzagen. Naar de familie van 
Corrie ten Boom die al vanaf 1848 in haar geboortehuis 
in Haarlem regelmatig bidstonden voor en Bijbelstu-
dies over Israël hielden. Naar de evangelische politici in 
Engeland die zich hebben ingezet voor de terugkeer van 
Joden naar wat toen nog Palestina heette, hetgeen heeft 
geleid tot de beroemde Balfour-verklaring in 1917 
waarbij Palestina werd bestemd tot toekomstige Joodse 
staat. Naar de calvinistische bestuurders van Amster-
dam die in de zestiende en zeventiende eeuw die deze 
stad openzetten voor zoveel verdreven Spaanse en Por-
tugese Joden (en verdreven Franse hugenoten!). Naar 
de protestantse theologen in diezelfde tijd die spraken 
over een toekomstig herstel van Israël, die bij rabbijnen 
in de leer gingen om Hebreeuws te leren en zodoende 
de Bijbel beter te kunnen begrijpen en uitleggen. Naar 
pausen en bisschoppen in de middeleeuwen die de 
Joodse gemeenschap beschermden tegen het geweld 
van de anti-Joodse, ‘christelijke’ bevolking. 

Er zijn in alle eeuwen vrienden van Israël geweest, naar 
het voorbeeld van Cornelius in de tijd van de apostelen 
die een weldoener van het Joodse volk was. 
 

Deze lijn mogen we niet vergeten wanneer we het ver-
leden gedenken. Zij is belangrijk in deze tijd waarin de 
vervangingsleer nog welig tiert in vele (ook evangeli-
sche) kringen, waarin oude anti-Joodse vooroordelen 
opnieuw de kop opsteken zodra het gaat over de staat 
Israël. Dan mogen we ons laten inspireren door al die 
gelovigen die in hun tijd en situatie de weg van Ruth 
zijn gegaan, een rechtvaardige uit de volken die tegen 
haar Joodse schoonmoeder zei: ‘uw God is mijn God, 
dus is uw volk ook mijn volk.’ 

Nieuwsflitsen 
Na dit uitgebreide verhaal over Chambon en wat die 
ons nu te zeggen heeft, enkele nieuwsflitsen van ons be-
zigzijn in Frankrijk en elders op de wereld. In juli ver-
bleven we enkele weken in Nederland voor ontmoetin-
gen met kinderen, kleinkinderen en vrienden. Ook be-
zochten we het graf van ‘mem’, Janna’s moeder, die tij-
dens de periode van corona-huisarrest is overleden en 



begraven. Dat was een belangrijk moment van afron-
ding en afscheid nemen. We hadden de begrafenis in 
april namelijk alleen via een videoverbinding kun-
nen meemaken.  

Gelukkig herneemt hier en daar het leven van activi-
teiten zijn gang, ondanks de restricties in verband 
met corona. Kleine commissies vergaderen weer. 
Janna bezoekt weer met regelmaat haar vaste con-
tacten van alleen levende ouderen. Ook pakt ze het 
werk voor de lokale radio weer op. Een van de op-
drachten is het voorbereiden en opnemen van een di-
gitale kerkdienst, waarin een van ons de liturgie en 
de verkondiging verzorgt. Begin september verzorgt 
zij de startdienst van het nieuwe seizoen in ‘onze’ 
Vrije Evangelische Gemeente in Nîmes. 

 

 

 

Logo van de lokale radio – en in de studio  

 

We maken plannen voor het najaar ‘zo de Here wil 
en wij leven’. De Evangelische Theologische Faculteit 
in Leuven heeft Evert gevraagd in het komende aca-
demisch jaar opnieuw een volledig programma te 
verzorgen – drie residentiële en twee open universi-
teit cursussen, naast het begeleiden van enkele Ma-
ster thesissen en een doctoraal onderzoek.  

Ook staan er weer colleges gepland aan de Evangeli-
sche Theologische Faculteit in Vaux sur-Seine 
(dichtbij Parijs) in het Masterprogramma missiolo-
gie en gemeentestichting.  

Eind oktober hoopt hij een studieweek te verzorgen 
over ‘christelijk geloof in de huidige Europese context’ 
aan het theologische seminarie in de Finse stad Tam-
pere.  

Nieuwe Europaboek inzien en bestellen 
Begin augustus, tijdens de zomerschool van Europese 
studies in Amsterdam, verzorgd door Jeff Fountain sa-
men met Evert, werd ook het nieuwe boek over christe-
lijke geloof in Europa gepresenteerd: Christian Fait 
hand the Making of Europe, Yesterday and Today. 

 

 

 

In de vorige Gaandeweg kondigden we de verschijning 
van dit boek al aan. Voor meer informatie, waaronder 
de inhoudspagina en het inleidende hoofdstuk met een 
samenvatting van de hoofdstukken, zie de website  

https://evertvandepoll.com/books-e-fr-nl/ 

De prijs is ondanks de omvang van 402 bladzijden be-
perkt tot een aantrekkelijke 25 €. Sinds kort biedt Ama-
zon het boek zelfs aan voor 22,97 € inclusief gratis be-
zorging. Bestellen via  

https://www.amazon.nl/Christian-Faith-Making-Eu-
rope-Yesterday/dp/3957761026/  

 

Lieve vrienden, via deze Gaandeweg willen we van onze 
kant de band met jullie bevestigen en verstevigen. We 
zijn dankbaar voor jullie allen, als een trouwe kring van 
broeders en zusters die ons volgen. Moge de inhoud van 
dit bulletin jullie bemoedigen in het volgen van de 
Heer, ieder als een ‘rechtvaardige onder de volken’, in 
het doen van wat je hand vindt om te doen, en in het 
dragen van wat Hij je te dragen geeft.  

 

                                                   Evert en Janna 
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