
Overweging 

Gemeente van de Pepergasthuiskerk in de coronaverstrooiing. 

'Koud, een voor een en ongeborgen', flarden uit het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', 

woorden die heel dichtbij komen in deze lockdown. 'Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en 

droevig als we zijn niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn'. Droevig om 

het verlies van een geliefde, om de angst voor het virus, waardoor de nabije ander een 

bedreiging kan zijn en andersom. Bedroefd om het gemis aan geborgenheid, nabijheid, een 

knuffel. 

Niet de fysieke ontmoeting hier in de kerk, niet samen zingen. Donker... 

En dwars daar tegen in: Licht, aanhoudend licht dat overwint. Dat geluid vertelt Johannes ons: 

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. In het Woord 

was leven en het leven was het licht voor de mensen. Lichtwoord, levenswoord.’ 

Dat licht voor de mensen schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen. 

Wat een krachtig geluid. We lazen psalm 27, een asielpsalm, gebeden door een mens op de 

vlucht, heel concreet, toen en nu. Een mensenkind in de steek gelaten op weg van Moria naar 

hier, niet aangekomen, opgesloten, uit Syrië, op weg naar vrijheid, maar vastgezet, licht van 

de hoop en verlangen gedoofd. Kijk maar naar die wanhopige gezichten in de journaals en in 

de documentaires. Horen we hun gebed: 'Jij mijn licht en bevrijding, verberg je niet voor mij, 

wees er voor mij. Mijn vader is weg, mijn moeder is weg, doe mij dat niet aan Jij' 

Ik zie die talloze vluchtelingenkinderen roepen. Tot wie? Tot de mensheid, tot God, Jij doe mij 

dat niet aan. Handen opgeheven naar de hemel, Jij Verberg je niet. Jullie medemensen, wees 

niet stil, kom in beweging. 

Zien we dat gebeuren? Ja dat zagen we gebeuren. In de Bethelkerk in Den Haag, een 

gemeente rondom een vluchtelingengezin. Ik las het recent in een berichtje in Trouw. Een 

Oostenrijke Jood Eric Schwam, die afgelopen eerste kerstdag op 90jarige leeftijd overleed, liet 

enkele miljoenen na aan het plaatsje Chambon sur Lignon in Frankrijk, een klein bergdorp dat 

in de oorlog duizenden Joden het leven redde door hen of in vrijheid te brengen of onder te 

laten duiken. Wat Trouw niet vermeldde was dat de predikant van dit dorp Ds. André Trocmé 

samen met zijn vrouw Magda leiding gaf aan een goed georganiseerd geweldloos netwerk in 

zijn gemeente. Dat mooie verhaal duurt te lang om nu te vertellen. Als u op Google: 'Nico Ter 

Linden Trouw Jodentreintje' invult kunt u het verhaal in 2 afleveringen lezen. Het is de moeite 

waard. Een dapper onderduikdorp, een toevluchtsoord voor duizenden bedreigde Joden. Die 

verhalen zijn er Goddank. Mensen die de naam God als Toevlucht/bescherming zó serieus 

nemen dat ze zelf als mens, als gemeente, als woonplaats een Toevluchtsoord zijn. Zomaar 

een dak boven wat hoofden, een tentdak waaronder je mag schuilen, gemeente als 

schuilplaats. Ik noem vanmorgen ook de Woongemeenschap de Wonne waar u voor 

collecteert. Een prachtig voorbeeld van een toevluchtsoord. 

 

Toevluchtsoord 

Toevlucht, beschutting, abri, even schuilen tegen de wind, soms ook tegen de harde rechtse 

politieke wind. Hier in deze gemeente zijn we op zoek naar beschutting. Hier is beschutting. 

Hier zijn wij met mensen die met de vluchtelingen geloven dat Gods naam 'Toevlucht' is.  



Hier zijn mensen die die naam serieus nemen en met elkaar proberen een plek van toevlucht 

te zijn, een stoet van mensen van waar uit een andere stem klinkt. Die stem is niet stil te 

krijgen in Europa, de stem van mensen die - soms nog uit eigen ervaring - weten wat vluchten 

is. Stemmen van mededogen. Stemmen die met elkaar een draagvlak en een vangnet 

vormen. Stemmen die je ook hoort in de politiek en in de journalistiek. Stevo Akkerman in 

Trouw is voor mij zo'n stem. In zijn laatste column van afgelopen vrijdag had hij het over 

'rechthebbendheid', mensen die rechten hebben. Het aantal mensen dat geen of nauwelijks 

rechten heeft, neemt toe. We weten van 'ongekend onrecht'. Juist dan moeten we spreken 

over de overheid als schild voor de zwakken. Hoe belangrijk zijn dan die plekken van 

mededogen die het onrecht aan de kaak stellen. 

'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd.' 

Een zin om als motto te hebben in de kerk. Hoe houden we in de samenleving, in de kerk, in 

onszelf, in elkaar het licht aan, het licht dat aan het woord komt in het Woord, het Licht dat een 

gezicht krijgt in Jezus van Nazareth. Hij werd gekruisigd, maar zijn Licht ging niet uit. Tot op 

vandaag brandt de Paaskaars als symbool van het licht van Christus in ons midden. Aan dat 

Licht warmen we ons, we geven het aan elkaar door op hoop van zegen. Moge dat Licht ons 

en onze wereld verlichten. 

Amen.  



Dankgebed 

In het recent verschenen boek 'Dat wonderlijke kerkasiel' over de nonstopviering in de 

Bethelkapel las ik dit dankgebed van de Armneense Hayarpi Tamrazyan: Bethel. We bidden 

het met haar: 

 

In deze moeilijke tijden  

van machteloosheid,  

angst en bedreigingen  

zocht ik mijn toevlucht  

in Uw heilig huis, Heer 

Ik sta er bij stil 

Dit is de enige plek op de aarde  

waar ik veilig ben 

 

Dankbaar ben ik  

dat U ons niet alleen laat  

dat U het werk  

van Uw handen niet loslaat  

dat U ons beschermt  

en behoedt voor onrecht  

op deze bijzondere wijze  

door de mensen om ons heen 

 

Dank U Heer  

voor al deze lieve mensen  

die durven op te staan tegen onrecht... 

Dank voor Uw kracht  

en Uw vrede 

voor Uw pure liefde voor ons. Amen 

 

Vanuit dit dankgebed bidden wij: 

Licht dat ons aanstoot in de morgen  

voortijdig licht waarin wij staan.  

Koud, één voor één, en ongeborgen,  

licht overdek mij, vuur mij aan.  

Dat ik niet uitval, dat wij allen  

zo zwaar en droevig als wij zijn,  

niet uit elkaars genade vallen  

en doelloos en onvindbaar zijn. 

Laat dat zo zijn God, voor mensen die onbehuisd zijn, daklozen, die leven in 

onherbergzaamheid, die het bestaan als genadeloos ervaren, niet gezien, geen recht gedaan, 

vertrapt tussen de raderen van een harteloze bureaucratie, aangejaagd door een 

meedogenloze politieke praktijk. 



Licht, van mijn stad de stedehouder,  

aanhoudend licht dat wenvint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder,  

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  

of ergens al de wereld daagt  

waar mensen waardig leven mogen  

en elk zijn naam in vrede draagt. 

Dat wij het visioen niet opgeven God, ons niet neerleggen bij wat is, dat we ons oog en ons 

hart niet sluiten voor de toename van dictaturen, voor het neerslaan van protesten daartegen 

in Belarus, in de Sovjet Unie, in Myanmar, in Soedan, op zoveel plekken waar mensen in 

opstand komen. Dat we de hoop niet opgeven, niet verstommen God als het in onszelf of in 

een nabije ander donker wordt, dat we blijven roepen God, dat we blijven geloven dat Gij het 

licht zijt dat steeds door het duister breekt, zo zingen wij : 

Alles zal zwichten en verwaaien  

wat op het licht niet is geijkt.  

Taal zal alleen verwoesting zaaien  

en van ons doen geen daad bekijft.  

Veelstemmig licht, om aan te horen  

zolang ons hart nog slagen geeft.  

Liefste der mensen, eerstgeboren,  

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

> 

> 

> 

 

Op de volgende pagina het artikel in Trouw  

  



Het jodentreintje 

Nico ter Linden, 19 augustus 1996 

Deel 1 

Deze zomer bezocht Nico ter Linden in de Haute-Loire het dorpje Le Chambon-sur-

Lignon, een protestantse enclave waar in de oorlog duizenden joodse kinderen een 

veilige plek vonden. Ds. André Trocmé, zijn vrouw Magda en zijn collega Theis 

vormden de ziel van dit werk. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Om één uur 's middags kwam het treintje in Le Chambon aan, een dorpje in de 

Haute-Loire, ten noorden van de Ardeche, op zo'n 1 200 meter. De kinderen wisten 

waar ze naar toe moesten, dat stond op een briefje. Ze moesten naar de pastorie in 

de Rue de la Grande Fontaine, aan de oever van de Lignon. Daar woonde dominee 

André Trocmé, en die wist wel een plekje voor ze. 

Drieduizend inwoners telde het dorp, en vijfduizend joden werden er korte of lange tijd 

gehuisvest, voor ze elders onderdak vonden, in Zwitserland of ergens anders. Een 

eenvoudige gedenksteen tegenover de kerk, geschonken door de geredden, getuigt 

ervan: Eerbetoon aan de protestantse gemeenschap, die in verzet tegen het 

misdadige nazibewind met gevaar voor eigen leven duizenden vervolgden heeft 

verborgen, beschermd en van de dood gered. 

Erboven staan woorden uit psalm 112, in het Hebreeuws en in het Frans: Le 

souvernir du juste restera pour toujours. De rechtvaardige zal tot eeuwige 

gedachtenis zijn. 

Wie was André Trocmé? 

Hij werd geboren in 1901 in St Quentin, zijn moeder was een Duitse, zijn vader een 

Fransman, kantfabrikant uit een oud Hugenotengeslacht. De kleine André werd 

beschermd opgevoed, achter de hoge muren van hun villa, waar gouverneurs en 

gouvernantes de kinderen privé onderricht gaven. Op een keer had de tuinman 

verzuimd het poortje van de grote tuin op slot te doen, André was er oorlogje aan het 

spelen met zijn broer, toen de poort plotseling openging en een magere, bleke, 

haveloze man in de opening verscheen, een sigaret bungelend aan zijn lippen. 

Hoe lang stond die vreemde kerel daar wel niet naar die twee rijkeluiskindertjes te 

kijken? Toen schudde hij langzaam zijn magere kop, “tas de cons”, zei hij, met een 

mengeling van woede en verdriet in zijn stem, 'stelletje tuig', en sloot de deur. 

André Trocmé zou deze pâle voyou nooit meer vergeten, de korte ontmoeting met de 

bleke man maakte een diepe indruk op hem en was er mede de oorzaak van, dat hij 

er later voor koos 'zijn vaders huis' te verlaten, predikant te worden en zijn leven te 

wijden aan mensen in nood, mensen 'aan de andere kant van de muur'. 



Daar droeg ook toe bij dat hij als jongen met eigen ogen aanschouwde waar het 

'oorlogje spelen' van twee broedervolkeren toe leidde: in juli 1916 woedde op luttele 

kilometers van hun huis de slag aan de Somme, hij zag de verminkte strijders door de 

stad strompelen en hij zag ook hoe Duitse soldaten, landgenoten van zijn lieve 

moeder, hun krijgsgevangenen door de straten schopten. 

Vijf jaren daarvoor, juni 1911, kort na zijn tiende verjaardag, was er nog iets gebeurd 

dat van beslissende betekenis voor zijn leven zou zijn: in de auto onderweg naar hun 

buitenverblijf - André zat achterin - had zijn vader zich in zijn ongeduld tot een 

onverantwoorde inhaalmanoeuvre laten verleiden, bij de botsing die volgde kwam 

André's moeder om het leven. “Ik heb haar gedood, ik heb haar gedood”, riep zijn 

vader in wanhoop. André omhelsde hem. Het was zijn eerste ontmoeting met de 

dood, maar de man die zijn moeder doodde kon hij slechts liefhebben. Hij wist voor 

altijd hoe kostbaar een mensenleven is, om het even of het nu het leven van het 

slachtoffer is of het leven van de moordenaar. 

Trocmé ging theologie studeren in Parijs, meldde zich aan als lid van een 

internationale pacifistische organisatie en werd actief in de vakbonden van de Parijse 

banlieue. Tijdens een studiejaar aan het Union Theological Seminary in New York 

ontmoette hij in de eetzaal van het International House de Italiaanse Magda Grilli, die 

zich in het maatschappelijk werk bekwaamde. Zij was van katholieke huize, maar de 

nonnen van een Florentijnse kostschool hadden haar de kerk de rug doen toekeren. 

Op 18 april 1926, terwijl ze 's morgens ergens ter hoogte van de 125ste straat 

zwijgend op de pont stonden te wachten, vroeg André haar ten huwelijk: “Ik zal een 

protestantse dominee zijn, ik wil in armoede leven, ik ben een dienstweigeraar en 

pacifist, en dat kan mij in de gevangenis brengen en ik weet niet in wat voor ellende 

nog meer.” Magda zei ja. 

Maubeuge was hun eerste gemeente, daarna werkten ze in de mijnstreek van Sin-le-

Noble, vlakbij de Belgische grens, totdat ze in 1934 verhuisden naar Le Chambon, 

een protestantse enclave niet ver van Le Puy. Wie in Frankijk Triviant wil spelen, 

onthoude de naam van het aan Le Chambon grenzende Le Mazet, want dat gat is 

erom beroemd dat er alléén maar protestanten wonen. 

Een afgelegen dorp in een afgelegen streek, wat moest zo'n dynamische man als 

Trocmé daar, met zijn al even energieke vrouw? Neuf mois d'hiver, trois mois de 

misères, dat was het zo'n beetje. Negen maanden winterse kou, drie maanden 

geploeter en gesjouw: berglandbouw, melkvee en toeristen. 

Zou het niet wat zijn, bedacht Trocmé, om een internationale school in Le Chambon 

te stichten? Leerlingen uit vele landen konden hier als broeders en zusters in vrede 

samenleven, docenten van allerlei tong en taal zouden er elkaar, hun leerlingen en de 

gemeenschap van Le Chambon verrijken. Trocmé vroeg Edouard Theis, een oude 

studievriend uit Parijs, de leiding van de school, het Collège Cévenol, op zich te 



nemen. In 1938 telde de school 18 leerlingen, in 1943 was dit aantal gegroeid tot 350. 

Er waren wat joodse leerlingen uit West- en Oosteuropa bijgekomen . . . 

In de winter van 1940-1941 was het allemaal begonnen: een Duitse jodin, naar 

Frankrijk gevlucht, had ergens in het noorden gehoord dat ze bij ene dominee Trocmé 

en zijn vrouw in Le Chambon veilig zou zijn. Het zuiden was nog niet door de Duitsers 

bezet, de oude maarschalk Pétain zwaaide er Duitsgezind de scepter. “Mag ik 

binnenkomen?”, had de vrouw gevraagd. “Natuurlijk”, zei Magda, “natuurlijk, kom 

binnen.” 

De vrouw had geen papieren en dat kon natuurlijk niet. Magda liep snel naar het 

gemeentehuis en vroeg de burgemeester valse papieren te maken. De man 

weigerde. “Dat mens moet hier zo snel mogelijk weg, zij brengt het hele dorp in 

gevaar.” 

Inderdaad, de vrouw moest nu zo snel mogelijk weg. De pastorie uit. Maar niet uit het 

dorp. Magda had 'kom binnen' gezegd, en dat zou ze blijven zeggen. Zo kwamen ze 

bij tientallen, honderdtallen, want samen met Magda, Edouard Theis en samen met 

zijn dappere gemeenteleden en gefinancierd door Quakers en Amerikaanse 

Congregationalisten en door instanties uit Zweden en Zwitserland had Trocmé Le 

Chambon weldra tot een toevluchtsoord gemaakt voor een vloedgolf verweesde 

joodse kinderen. 

De pastoor van het kleine koppeltje katholieken deed helaas niet mee, maar verder 

was bijna het hele dorp van de partij, niet-gelovigen en supergelovige Darbisten 

incluis. Overal zaten joodse kinderen: in de internationale school, in de 

landbouwschool, in de pastorie en in pensions, op zolders, in kelders en tot in de 

verre omtrek op de boerderijen. Zodra een auto van de politie het afgelegen Le 

Chambon naderde, werkte de dorpstamtam op volle toeren en vluchtten de kinderen 

de bossen in. Soms kwam er ook een telefoontje uit Le Puy. “Morgen komen ze.” Dan 

werd de hoorn er weer opgelegd. Tot op de dag van vandaag weten ze niet wie het 

was, die dan belde. 

 

Deel 2 

Hier liep dus het jodentreintje. Dwars door het bos volg ik het spoor langs de 

verroeste rails, de brem bloeit tussen de bielzen. Er is nu al sinds jaar en dag een 

busdienst tussen  

St ütienne en Le Chambon-sur-Lignon, maar in de oorlog reed hier nog eenmaal 

daags een hakkehakkepufpuf, het jodentreintje, waarin duizenden joden, voor het 

merendeel kinderen, nee, niet hun ondergang tegemoet reden maar hun vrijheid. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 



Midden in het dorp staat de Temple, een sober bankenpakhuisje zonder gedaante of 

heerlijkheid. Aimez-vous les uns les autres staat er boven de grote deur - hebt 

elkander lief. Ik klim even de kansel op, de kansel van André Trocmé. Heilige grond. 

Deze preekstoel in deze Temple is de haard van het geweldloos verzet geweest, in 

hetzelfde dorp en in de zelfde streek waar eeuwen geleden de protestanten door de 

katholieken heftig werden vervolgd. Trocmé hoefde hun nazaten over de 

verschrikkingen van die tijd niet veel te vertellen, de gruwelijke verhalen daarover 

deden nog dikwijls de ronde. Zouden zij, de vervolgden om des geloofswille van toen, 

de vervolgden om des geloofs wille van nu niet gastvrij in hun midden opnemen? 

Hier, vanaf deze kansel, hebben Trocmé en Theis de mensen van Le Chambon 

opgeroepen tot verzet en hen bemoedigd in hun angsten. Hier zocht en vond een 

gemeente inspiratie om de goede strijd des geloofs te strijden, in woorden uit de 

bergrede of in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan of in het gebod uit 

Deuteronomium 19 om vrijsteden te stichten, toevluchtsoorden, waar onschuldigen 

een veilig heenkomen konden vinden, opdat geen onschuldig bloed vergoten worde. 

En het was allemaal zo kleintjes en simpeltjes begonnen. Dan stonden er twee joodse 

kinderen op de stoep, waarvan de ouders gedeporteerd waren. 'Kom binnen.' En dan 

belde Trocmé een van zijn gemeenteleden op, een boer in de bergen: 'Kun je even 

naar de pastorie komen, ik heb een boek voor je. Twee boeken, om precies te zijn.' 

'Wat voor boeken, dominee?' 

'Twee Oude Testamenten.' 

Met paard en wagen kwam hij ze dan halen. 

Onverzettelijk waren ze. De kinderen moesten van maarschalk Pétain bij het hijsen 

van de vlag op het schoolplein de Hitlergroet brengen, maar dat vonden ze in Le 

Chambon geen goed idee. 

De burgemeester gaf opdracht op een zekere gedenkdag ter ere van de maarschalk 

een kwartier lang de klokken te luiden. 'Ik zou het niet doen', adviseerde Trocmé 

Amélie, de kosteres. Alleen het katholieke klepeltje klepte die dag. 

's Anderen daags kwam Trocmé Amélie tegen. Ze zei niets. Het is een zwijgzaam 

volkje, daar in de Haute-Loire, tot op de dag van vandaag krijg je ze niet over de 

oorlog aan de praat. Amélie zei niets. Maar Trocmé wilde toch wel even weten hoe en 

wat. 

“Ging alles goed, Amélie?” 

“Ja, alles ging goed.” 

Stilte. 

“Niemand bij je gekomen?” 

“Nee, niemand. Alleen die twee dames uit de grote stad, u weet wel, die beschilderde 

dames die zo netjes praten.” 

“En?” 



“Ze vroegen waarom ik de klok niet luidde. 'Geen opdracht van Monsieur le Pasteur', 

zei ik. Toen vroegen ze om de sleutel, dan zouden zij de klok wel even luiden.” 

“En?” 

“Ik zei: 'die klokken luiden niet voor de maarschalk, die klokken luiden alleen voor 

God.” 

Waarom hebben de Duitsers niet ingegrepen? Ze wisten van dit 'jodennest' in deze 

protestantse gemeenschap, en Trocmé maakte er desgevraagd ook geen geheim 

van, want liegen mag niet, had hij thuis geleerd. Waarom hebben de bezetters er niet 

één groot Putten van gemaakt? 

Niemand die het precies weet. Er is wel opdracht toe gegeven, maar tot uitvoering is 

het nooit gekomen. De geweldloze, weerloze Trocmé en zijn zwijgzaam volkje in de 

bergen maakten natuurlijk wel het beste in mensen wakker en door hun stille werk 

deden zij een krachtig beroep op het geweten van de bezetter, en kennelijk zaten 

daar op cruciale momenten en op cruciale posten mensen met net genoeg geweten 

om de joden en christenen van Le Chambon-sur-Lignon ongemoeid te laten. 

Trocmé is wel gearresteerd geweest. Op de avond van de 13e februari kwam de 

politie hem halen. Er werd aan de buitenpoort geklopt. Magda schrok. Joden konden 

het niet zijn, die kwamen met het treintje van één uur. Dorpelingen konden het niet 

zijn, die wisten dat ze door konden lopen. Het was majoor Silvani, politiechef van het 

departement Haute-Loire. Trocmé was niet thuis, hij kwam even later. “We zouden 

net aan tafel gaan”, zei Magda. “Wilt u niet ook wat eten?” 

Silvani kreeg geen hap door zijn keel. Trocmé wel. Het bericht van zijn arrestatie 

verspreidde zich intussen razendsnel. Terwijl Trocmé zat te eten verscheen de ene 

dorpeling na de andere in de grote keuken van de pastorie, met goede woorden en 

velerlei geschenken: blikjes, potjes, kaarsen, chocola. En een rol wc-papier, ook iets 

kostbaars in die dagen. 

Silvani wist zich geen raad. Hij had hele toestanden in dit dorp verwacht, verklaarde 

hij na de oorlog, uit voorzorg had hij alle telefoon- en telegraafverbindingen laten 

doorsnijden en het hele gebied omsingeld. Hij vond er slechts vriendelijke mensen en 

vrede. Toen hij na het eten met zijn gevangene door de besneeuwde Rue de la 

Grande Fontaine naar de arrestantenwagen op het marktplein liep, hadden Trocmé's 

gemeenteleden zich aan weerskanten van de weg opgesteld. Zwijgend stonden ze 

daar in het duister, als een laatste groet aan hun predikant. Eén hunner zette het 

Lutherlied in, en zo deden zij hem zingend uitgeleide: Een vaste burcht is onze God, 

een toevlucht voor de zijnen. 

Trocmé en de met hem gearresteerde Theis werden naar een kamp in Limoges 

gebracht. Ze deelden de potjes en blikjes met hun medegevangenen. Trocmé wilde 

ook de rol wc-papier verdelen. Wie was daar ook maar weer mee komen aangezet? 

Hij wist het niet meer. Tot hij ineens zag dat de buitenste velletjes beschreven waren, 



er stonden bijbelteksten op. Toen wist hij weer van wie het was: van een vrome 

Darbist. Glimlachend rolde hij de rol weer op. 

Na een paar weken werden ze vrijgelaten. Wie had daar opdracht toe gegeven? Wie 

had het niet over zijn hart kunnen verkrijgen deze weerlozen de dood in te sturen? 

Wie had zich door deze geweldloze mannen laten ontwapenen? Het is nooit 

opgehelderd. 

Samen met mijn Nederlandse gastvrouw loop ik door Le Chambon. We komen langs 

het huis van Héritier. Er staat een hele rij bijenkorven op het land. Net als in de 

oorlog. Maar toen zat er niet alleen honing in. Héritier, die de valse papieren maakte, 

verstopte er de papieren van de joden in. Konden ze die terugkrijgen, als alles voorbij 

was. George Colin heette dan weer Samuël Cohen. Niemand in Le Chambon heeft 

getracht een joods kind te bekeren. 

Voor het huis van de buren staat een oude Peugeot. “Wist je dat dat een protestants 

merk is?”, vraagt mijn gastvrouw. Nee, dat wist ik niet. Vandaar al die Peugeots in het 

dorp. 

De buren moeten binnenkort een nieuwe auto kopen, deze is te krakkemikkig. Ze 

hebben net een proefritje gemaakt met de Citroën van mijn gastvrouw. Het lijkt ze een 

prima auto. Maar ze zitten wel met een probleem: “Is het wel een protestantse firma?” 

“Nee, een joodse.” 

Het gezicht van de buurman klaart op. Katholieken moeten ze niet in Le Chambon. 

Maar joden, dat is goed volk. 

 

 

 


