Door A.B. Goedhart te Leerbroek

De duidelijke theologie van Helmut Hesse leidde
tot een verantwoorde politieke stellingname

PREDIKANT WERD
BLOEDGETUIGE
Helmut Hesse (1916-1943) was nog maar zevenentwintig
jaar, toen hij op 8 juni 1943 in Wuppertal-Elberfeld werd
gearresteerd. Hij kwam niet meer vrij, want op 24 november
1943 stierf hij in het concentratiekamp Dachau om het Woord
van God en het getuigenis van Jezus Christus.

Het domineesechtpaar voedde hun
kinderen op in een tijd die werd
gekenmerkt door de nood van de
Eerste Wereldoorlog en ook van de
moeilijke tijd erna.
In het gezin van dominee Hesse heerste een streng, maar ook
vrolijk opvoedingsklimaat. Dit klimaat werd gestempeld door, zowel
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Ds. Helmut Hesse (1916-1943)
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Deze verkondiging van de kansel

Onbeschermd

was in 1941 zeer riskant. Waarom?

In april 1943 werd met positief ge-
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de opdracht van de kerk om iedere

se jr. een proces te beginnen. Tegen
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overheid had hij toch voor vervolgde

aantal evangelische christenen als

dat zij, zowel in schuld als in belof-

christenen gebeden, onder andere.
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onalisering van het gehele publieke
leven. Wij willen geen katholieke of
protestantse ambtenaar. Wij willen
een Duitse ambtenaar. Wij willen
geen katholieke of protestantse
dagbladpers, maar een Duitse. Weg
met alle confessionele verenigingen,
clubs of organisaties. We willen alleen maar Duitse verenigingen. Om
de ziel van de Duitsers heeft Hitler
15 jaar gestreden, eveneens om de
Duitse volksgemeenschap te bouwen. Door niemand laten wij ons
die winst afnemen.” Tegen deze an-

Barakken in Dachau voorjaar 1945

tichristelijke tijdgeest proclameerde
Helmut Hesse Gods Woord.
Het is de taak van de kerk om iedere

In Dachau weigerde men de tot

De kerkhistoricus H.Vorländer

uiting van antisemitisme tegen te

op het bot vermagerde gevangene

oordeelt, dat het dominee Hesse zijn

gaan.

medicijnen te geven. Door deze oor-

eigen schuld is wat hij heeft moeten

zaak werd al in twaalf dagen, naast

meemaken. Maar dit beeld is niet

lijkheid om zich te verzetten tegen

het ondergaan van een acute bloed-

correct. Zijn duidelijke theologie

iedere poging om het Jodendom te

vergiftiging, zijn leven beëindigd.

leidde tot een verantwoorde politie-

vernietigen. Iedere niet-Ariër, het-

Twee van zijn oudste broers waren

ke stellingname.

zij Jood of christen, is vandaag in

al eerder gestorven: Friedrich Wil-

Duitsland te vergelijken met hem

helm in 1941. Een jaar later sneu-

of iemand die zich als held wilde

die onder de moordenaars is geval-

velde Theodor als soldaat voor de

proileren. Integendeel, in wat hij

len(Luk.10:30m).’

‘verdediging’ van een staat die zijn

deed, volgde hij zijn geweten dat

broer Helmut zou vermoorden.

op Gods Woord was gefundeerd.

Tevens heeft zij de verantwoorde-

Toen moeder Martha van Hel-

Hesse was geen ‘stoere’ predikant

Helmut Hesse was een getuige van

Vermoord

muts dood hoorde, reageerde zij

Jezus Christus en een broeder van

Op dinsdag 8 juni 1943 werd Hesse

door van zijn lievelingspsalm 124

de Joden. Is hij ook voor ons een

tegelijk met zijn vader gearresteerd.

het derde vers te zingen: ‘Gelobt

voorbeeld tot navolging?

In de gevangenis werd hij, net als

sei Gott; Er fasst uns mächtig an;

zijn vader eenzaam opgesloten. Tot

und riss uns los aus unsrer Feinde

12 november werd hij een aantal

Zahn…‘( ‘Geloofd zij God; Hij heeft

malen scherp verhoord.

een machtige hand, en rukt ons los

En omdat men geen opzienbarend proces wilde tegen de bekende

zelfs uit des vijands tand…’)3.
Ter herinnering aan deze bloed-

predikanten Hesse, beval het hoofd

getuige voor Christus heeft men in

van de Binnenlandse Veiligheids-

Elberfeld zijn naam gegeven aan een

dienst, dr. E.Kaltenbrunner, op ad-

verzorgingshuis van de diaconie.

vies van zijn ambtenaren, om vader
en zoon in ‘Schutzhaft’ te nemen.
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Men transporteerde hen naar het

Uitleiding

concentratiekamp Dachau. Een

De minister van Binnenlandse za-
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Gedenkmuur in Dachau met de oproep

lange tijd pijn bezorgd en verzwakt.

naalsocialisten eisen de deconfessi-

‘Nooit meer’ in vijf talen
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