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recies vijftig jaar geleden reed ik met mijn
vader naar Lviv en Kyiv. Direct na mijn
examen – met een auto vol spullen – eerst
naar de Hongaarse dominee die zelfs nog
een stuk verder woonde dan Debrecen, de
tweede stad van Hongarije, gelegen in het
oosten van dit land. Ik herinner me nog dat
we in de middag met deze predikant een stuk
grauw en verlaten land bezochten: dáár lag
de Russische grens. Het riep iets dreigends
op. Maar voor ons westerlingen had het ook
iets fascinerends, daarom gingen we dit keer
verder. Echt Rusland in, wat sinds 1991 dus
Oekraïne is.
Lviv is het oude Lemberg. Vóór de Tweede
Wereldoorlog telde de stad 45 synagogen,
die vrijwel allemaal verwoest werden.
Eenderde van de Lembergse bevolking
(meer dan 100.000 mensen) was joods.
Sinds 1582 stond hier de Gouden Roos
Synagoge, een van de oudste en beroemdste
joodse gebedshuizen van Europa.
In het begin van de oorlog in Oekraine, tijdens
een aanval op een televisietoren in Kyiv, werd
het Babi Jar Holocaust herdenkingsmonument
geraakt door Russische raketten.
Babi Jar, een ravijn toendertijd aan de rand van
Kyiv. Hier vond in 1941 een van de grootste
massa-executies in de geschiedenis plaats:
in twee dagen tijd werden meer dan 33.000
Joden door de nazi’s doodgeschoten.
Ik wist hier toen niets van. En mijn vader
kan ik het niet meer vragen.
Welke verhalen zullen onze (klein)kinderen
over pakweg twintig of zelfs vijftig jaar over
onze tijd vertellen?
Floor Barnhoorn
hoofdredacteur
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Ga en leer!
Jakobs emigratie naar Egypte

Voor een dichte deur

Franc de Ronde
interviewde filosofe
Liesbeth Levy, directeur
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van KC-R en kenner van
Buber en Levinas.

Ik heb een afspraak in Rotterdam met Liesbeth Levy. Ik zal
haar interviewen voor dit blad. Vanaf het station loop ik naar haar
kantoor. Het zijn de nadagen van een lockdown. Iedereen, mijzelf
incluis, is nog behoorlijk voorzichtig en houdt gepaste afstand.
En het is verkiezingstijd, ik zie posters van partijen die zich zoveel
mogelijk van elkaar distantiëren. Hoe komen mensen, stadgenoten,
ooit weer dichter bij elkaar? Van Liesbeth Levy hoop ik te horen hoe
cultuur en geloof daarin een rol kunnen spelen.
Ik bel aan bij het kantoor, maar er wordt niet open gedaan. Ik
probeer een intercom in te spreken, tevergeefs. Het zal toch niet
gebeuren dat ik hier voor een dichte deur kom te staan? Dit is nu
tegen een muur aanlopen. Stel je voor dat je dat te vaak meemaakt,
dan raak je vanzelf teleurgesteld in de samenleving. Ik bel een
telefoonnummer, geen gehoor. Bijna ten einde raad bel ik nog een
keer, en ja, er wordt opgenomen. “Doet de bel het niet? Wacht, ik
kom naar beneden.”
De deur gaat open.
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Liesbeth Levy (1964) is sinds
september 2020 directeur van
Kenniscentrum Cultuureducatie
Rotterdam (KC-R), een organisatie die
zich inspant voor cultuuronderwijs op
alle scholen in Rotterdam.
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Interview met filosofe Liesbeth Levy

“Cultuur is de basis
van alles”
Je faciliteert de ontmoeting
tussen mensen van diverse
achtergronden en overtuigingen.
Hoe doe je dat?
“In 1996 verhuisde ik van Amsterdam
naar Rotterdam om te gaan werken bij
de Rotterdamse Kunststichting. In 2001
werd ik gedetacheerd naar de organisatie
van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad
van Europa. In 2014 werd ik directeur bij
LOKAAL, centrum voor democratie, en
sinds 1 september 2020 ben ik directeur
van KC-R.

Getroffen worden door
de andersheid van de ander
Tijdens mijn studie wijsbegeerte werd
ik getroffen door het denken van de filosoof
Martin Buber. Voor hem is de ontmoeting met
de ander en niet het ‘Ik denk’ een primaire
kennisbron. De vertaling van deze filosofie
in de praktijk is de rode draad geweest in de
meer dan twintig jaar dat ik actief geweest
ben als organisator, docent en publicist op
het snijvlak van politiek, kunst, religie en het
publieke debat. Die vertaling vond ik in het
publieke gesprek. Denk daarbij niet direct
aan het klassieke debat, maar aan bijeen
komsten waarin luisteren naar de ander,

de ontmoeting, centraal stond. En dat in een stad die zeer divers
is, de jongste stad van Nederland qua gemiddelde leeftijd van de
inwoners, maar ook de armste stad qua gemiddeld inkomen.”

Hoe gaat dat in de praktijk als die Rotterdammers
elkaar tegenkomen?
“Mijn overtuiging is dat je een ontmoeting niet kunt regisseren.
Ik leer zelf het meest van de toevallige spontane ontmoetingen in
het alledaagse leven.
‘In de ontmoeting tussen twee wezens kan het gebeuren’, zegt
Martin Buber, ‘dat zij worden getroffen door de andersheid van de
ander.’ Dit geraakt worden duidt Buber aan als ‘liefde’, opgevat in
de zin van een ruimte-scheppende kracht. ‘Authentiek existeren’
is de term die hij gebruikt om te markeren wat er aan de hand is
wanneer ik reageer op de ander, in de ruimte die ontstaat tussen
Ik en Jij. Op dat moment is de ontmoeting niet te sturen en er valt
niet op te anticiperen, stelt Buber. De ontmoeting overkomt je. Het
is een krachtig moment, een moment dat – als een blikseminslag –
inbreuk maakt op onze alledaagse verwachtingen en gedragingen.
Bij Buber kom je de term ‘mismoeting’ tegen, mislukte
ontmoeting. Het waren namelijk een aantal mislukte ontmoetingen
die bepalend geweest zijn voor zijn ontwikkeling. Die openden hem
juist de ogen voor zijn eigen menselijk onvermogen en het belang
van dialoog en verantwoordelijkheid voor de medemens die op je
weg komt. Ook ik heb die drive van huis uit sterk meegekregen,
mijn grootouders waren anarcho-syndicalisten: zij wilden een
betere wereld van onderop opbouwen.
KC-R zet zich in voor relevant cultuuronderwijs voor alle scholen
en dus voor alle kinderen in Rotterdam. We luisteren naar wat
scholen vragen en brengen ze in contact met culturele instellingen.
Een schoolklas is een samenleving in het klein en kunst in al haar
vormen oefent de verbeeldingskracht en zorgt ervoor dat je je leert
inleven in een ander.”
nr. 4 • Mei 2022

6 • Interview

Hoe kijk je aan tegen de toenemende
polarisatie en verharding in de samenleving?
“Aan de ene kant is het een goede beweging dat
meningen botsen in de publieke omgeving. Dat is een teken
van emancipatie en er is bij jongeren veel idealisme. Op
straat merk ik meer openheid voor elkaar dan twintig jaar
geleden, de angst voor de islam is minder geworden. Maar
ik maak me wel zorgen over de politieke polarisatie, en
de discussie over Covid-19 is een splijtzwam gebleken.
Er is een teveel aan informatie, waarbij men nauwelijks
onderscheid maakt tussen feit en fictie. De samenleving
is instabieler en irrationeler geworden. En het miskennen
van de cultuursector is dan heel gevaarlijk, dat ondermijnt
de mentale weerbaarheid van mensen. Cultuur is een eerste
levensbehoefte, geen extra, maar de basis van alles.”

Goed lezen en luisteren is
de essentie in de praktijk
Wat is je persoonlijke relatie met het Jodendom?
“Mijn vader is Joods, mijn moeder niet, dus formeel
ben ik het niet, maar ik voel me Joods. Mijn vader is
huisarts geweest in de Amsterdamse volkswijk De Pijp.
’s Ochtends zong hij een brooche (zegenbede) en dan
vroegen de gastarbeiders van de eerste generatie of dat
ook voor Allah was. Daarop antwoordde hij bevestigend.
Ik heb dus als kind veel van het Jodendom meegekregen,
maar mijn vader had niets met de gezamenlijke rituelen
en ik heb er mijn eigen weg in gevonden.
In eerste instantie was de Shoah bepalend voor mijn
betrokkenheid bij mijn Joodse achtergrond. Later ben
ik me door mijn studie filosofie ook gaan verdiepen in
Joodse denkers en hun teksten die geïnspireerd zijn door
een traditie van lernen en morele verantwoordelijkheid.
Ik ben betrokken bij de Liberaal Joodse Gemeente in
Rotterdam en ik ben actief bij het OJCM, een overlegorgaan
van Joden, moslims en christenen. Toen er bij Black Lives
Op weg - ontmoeting met het jodendom

Matter-demonstraties antisemitische uitingen werden
getolereerd, voelde ik me sterk geroepen om me daartegen
uit te spreken. Ik miste de wederzijdse solidariteit. Onder
de vlag van stichting RADAR1 heb ik toen het gesprek
gezocht met de BLM-beweging.”

In je proefschrift2 beschrijf je de verandering
van het politieke en culturele klimaat na de
aanslagen van 2001 en de opkomst van Pim
Fortuyn en Leefbaar Rotterdam en je verbindt
dat met de dialogische filosofie van Martin
Buber en Emmanuel Levinas. Wat heb je van
hen geleerd?
“Hoewel ze soms tegen elkaar worden afgezet is hun
beider denken gebaseerd op dialoog en een heen en weer
bewegen tussen verschillende standpunten, waarbij je
letterlijk de blik van de ander nodig hebt. Goed lezen en
luisteren is de essentie en dat geldt ook in de dagelijkse
praktijk, wil je elkaar werkelijk ontmoeten. In mijn boek
geef ik daarom de verschillende gezichtspunten weer die
na de aanslagen van 2001 en de opkomst van Pim Fortuyn
werden ingenomen in Rotterdam. Ik interviewde politici
en beleidsmakers van Leefbaar Rotterdam tot Groen
Links en van diverse culturele achtergrond. Zelf was ik
in die periode betrokken bij het project ‘Preken voor
andermans parochie’ dat ik mede organiseerde en dat in
2016-2017 plaatsvond. Daarvoor werden voorgangers van
synagogen, kerken, moskeeën uitgenodigd om te spreken
in het gebedshuis van een andere geloofsgemeenschap.
Het was spannend hoe dat uitpakte – hoe zouden de
aanwezigen reageren? Twee jaar voorbereiding ging eraan
vooraf en daardoor was het draagvlak groot. Het was
mooi om te zien dat zoveel religieuze gemeenschappen
en hun voorgangers bereid waren om mee te doen aan
een in wezen culturele manifestatie. Het heeft veel
onvergetelijke momenten opgeleverd en ik heb gezien
dat het kon. Het was mogelijk om het verschil tussen
verschillende religies in Rotterdam niet als een bron van
spanning te zien maar als een voorwaarde voor dialoog.
Voor mij was en is het project een hoogtepunt geweest.
Mijn rabbijn vroeg zich af waar ik gebleven was,
want ik ben daarvoor een jaar lang ieder weekend op pad
geweest. Het thema van de gastvrijheid werd daardoor
heel actueel, je wordt geconfronteerd met een ander.
Maar Levinas laat zien dat je juist voor die vreemde
verantwoordelijk bent.”
1

	Stichting RADAR bevordert gelijke behandeling en bestrijdt

2

	Dialoog, meer dan een pacificatie-instrument. Lessen uit Rotterdam.

discriminatie in 51 gemeenten in Zuid-Holland en Noord-Brabant.
De handelseditie van het proefschrift is uitgegeven door Trichis.
ISBN 978 94 92881 42 7.
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Tekst: Kick Bras Beeld: Natascha Libbert

Emeritus predikant Kick Bras bespreekt wat een kunstwerk ons te zeggen heeft.

Schoenen

I

n het Joods Museum te Amsterdam
was er dit voorjaar een tentoonstelling
van de Israëlische kunstenaar Sigalit
Landau. Zij had een tijdlang gewerkt aan
objecten die zij onderdompelde in de
Dode Zee. Daardoor groeide er een dikke
laag zoutkristallen omheen. Dat gaf een
bijzondere uitstraling aan objecten als
een rol prikkeldraad, een chassidische
trouwjurk, een serie borduurwerken die zij
tijdens de lockdown had laten maken door
oudere vrouwen. Maar ook schoenen.
Van twee van die schoenen heeft Sigalit
een videofilm gemaakt. Ze had de schoenen
geplaatst op bevroren water bij de Poolse
stad Gdansk, een stad die getekend is
door twee wereldoorlogen. In de film zie
je hoe de schoenen langzaam door het ijs
zakken en uiteindelijk twee donkere gaten
achterlaten. Sigalit Landau zegt daarbij:
“Schoenen zonder eigenaar roepen vragen
op: wie ontbreekt er?” Daarmee krijgt dit

filmpje een andere lading. Je beseft dat de
schoenen een symbool zijn van mensen die
ontbreken.
In deze maand mei wordt die vraag miljoen
voudig herhaald: “Wie ontbreekt er?”
In de twee minuten stilte op de avond
van 4 mei gaan onze gedachten uit naar
hen die ontbreken. Die de Bevrijding niet
meemaakten. Misschien koesteren wij
voorwerpen die aan hen herinneren: een
kledingstuk, een foto, een ring. Maar ze roepen
des te meer het feit van hun ontbreken op.
Sigalit Landau wil via haar objecten die
bedekt zijn met zoutkristallen laten zien
hoe de Dode Zee in staat is dingen te
transformeren. Misschien bevatten onze
rituelen om hen die ons ontbreken te
gedenken ook een transformatieve kracht.
Gedenken bepaalt ons immers niet alleen
bij het verleden, maar stelt ook vragen over
ons heden en onze toekomst.
Welke vragen? •

Sigalit Landau, Salted Lake, video, 2011

Meer informatie: sigalitlandau.com/salted-lake-2011
nr. 4 • Mei 2022
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De oecumene van Haaksbergen

‘Het Jeruzalem van Twente’
Vijf gebedshuizen op een paar vierkante meter. In het Twentse Haaksbergen
weten ze elkaar te vinden, zeker in coronatijd. “Het gaat uiteindelijk om mensen.”

“Van oudsher heeft dit dorp de naam van ‘het Jeruzalem van
Twente’. Binnen een straal van honderdvijftig meter bevinden
zich vijf gebedshuizen: de rooms-katholieke Pancratiuskerk, de
sjoel van de Liberaal Joodse Gemeente Twente, de voormalige
gereformeerde kerk (niet meer in gebruik), de voormalige
hervormde kerk (sinds 2016 het gebouw van de protestantse
gemeente) en daarenboven nog de moskee.”
Aan het woord is Job Stein, predikant van de Protestantse
Gemeente Haaksbergen. We spreken hem samen met Bert Oude
Engberink, voorzitter en chazan van de Liberaal Joodse Gemeente
Twente. “Voor de Tweede Wereldoorlog hadden veel mensen een
niet al te hoge scholing”, zo vult Oude Engberink aan, “maar dat
gold niet voor de dominee, de pastoor, de notaris en de chazan.
Zij hadden een vriendschappelijke band en bespraken klassieke
werken. Dat was in die tijd al bijzonder. Nog steeds is die sfeer
herkenbaar. Voor Twentenaren geldt: als ze in Amsterdam iets
verzinnen wat wij moeten doen, ga dan eerst zelf eens overwegen
of je dat ook vindt. Je bent dorpsgenoten met elkaar.”
Textielbaronnen
Stein: “De tijd voor en na de oorlog werd ook wel gedomineerd
door de textielindustrie en de textielbaronnen. Die waren keurig
verdeeld over de richtingen. Twente is een rooms-katholiek
bolwerk, maar protestanten hadden het voordeel van de staatskerk.
Niemand kon eromheen. Dat heeft geleid tot vermenging van
tradities en tegelijkertijd dat er met scheve ogen werd gekeken.”
“In elk geval kwam je in die tijd vooral voor je eigen club op”,
constateert Oude Engberink. “De onderlinge contacten zijn de
laatste vijfentwintig jaar wisselend geweest. Voor ons geldt dat
we een kleine joodse gemeente vormen en uit coulance doe je dan
mee. Dat gebeurt vooral vanuit menselijke betrokkenheid.”
Op weg - ontmoeting met het jodendom

Links Bert Oude Engberink, rechts Job Stein.

Actiegroep
De Liberaal Joodse Gemeente telt 65 leden inclusief enige
niet-joodse partners. Oude Engberink: “De Joodse gemeenschap
van Haaksbergen is in verhouding redelijk uit de oorlog gekomen,
maar in de jaren zestig is de Joodse gemeente opgeheven. Mensen
trokken weg en de synagoge zou gesloopt worden. Een actiegroep
verhinderde dat echter en in 1982 werd die opnieuw in gebruik
genomen. Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op ons
eigen voortbestaan, op joods onderwijs, joodse feestdagen en
levensmomenten.”
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Eric Citroen is kerkelijk werker in Amstelveen en verhalenverteller (ericcitroen.nl)

De sjoel van de LJG Twente was in verband met de coronamaatregelen te klein

Vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente en vier religieuze stromingen

voor de Hoge Feestdagen. De LJG kon bij haar buren terecht, in de Protestantse

houden op het dorpsplein van Haaksbergen een interreligieus gedenkmoment

Kerk. Op deze foto worden net voor Jom Kipoer de Thorarollen overgebracht.

in coronatijd.

Tegelijkertijd wordt er ook meegedaan met een activiteit
als bomen planten over de grens in Duitsland. Oude Engberink:
“Uiteindelijk willen we bouwen aan de wereld. We merken ook dat
mensen in ons geïnteresseerd zijn en dan geef ik bijvoorbeeld graag
een lezing. Zo verzorgen we ook rondleidingen voor basisscholen.”

joden, protestanten, katholieken en humanisten stonden
op een oplegger op het dorpsplein. Oude Engberink:
“Een religieus gebeuren was het niet echt. Er is vooral
uitgesproken dat we naar betere tijden uitzien.” Stein:
“Interreligieus betekent dat iedereen voluit in zijn of
haar eigen traditie mag staan. Niet de grootste gemene
deler, maar doen wat bij je past.”
“Men vond het vooral bijzonder dát er zoiets
plaatsvond”, zegt Oude Engberink tot slot. “We stonden
er als ménsen, eigenlijk net zoals bij de 4 mei-viering. Het
past ook bij eerdere acties samen met vluchtelingen. In
Twente kunnen we zoals gezegd goed met elkaar overweg:
‘Ik heb er problemen mee, maar ik vind jou wel aardig …’”

Katalysator
Dat geeft zeker een basis voor oecumene, stelt Stein.
“Oecumene was altijd iets vrijblijvends. Je kon samen leuke dingen
doen zonder dat oecumene je eigenheid echt beïnvloedde. Maar we
komen langzamerhand in de ‘oecumene van de onvermijdelijkheid’.
Alles wat je doet raakt aan jezelf. De synagoge vormt een soort
katalysator. De traditionele tegenstelling is hier rooms-katholiek
– protestant en de contacten met de moskee zijn wisselend: wat
langer terug heel intensief en de laatste jaren bijna nul. Het was
mijn verlangen om als levensbeschouwelijke stromingen nog
een tandje verder te schakelen in deze oecumene en voort te
bouwen op bestaande relaties. Er loopt al langer een lijntje tussen
kerk en synagoge. Zo is er het joodse leerhuis waar van oudsher
protestantse gemeenteleden zich bij betrokken voelen. Ook is het
protestantse kerkgebouw beschikbaar gesteld als grote feesten niet
in de sjoel konden en kunnen worden gevierd.”
Gedenkmoment in coronatijd
Na een eerdere impuls van classispredikant Klaas van der
Kamp is er vorig jaar met diverse levensbeschouwelijke stromingen
hard gewerkt aan een ‘dorpsbreed interreligieus gedenkmoment
in coronatijd’. Vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente,

Over de grens
Haaksbergen heeft een stedenband met de
Duitse grensstad Ahaus. Zo werden stekjes van
de Anne Frankboom uit Amsterdam geplant in
Haaksbergen en in Ahaus door scholieren van de
Anne Frank Realschule. Ook is sinds lange tijd het
gemeentebestuur van Ahaus bij de herdenking
op 4 mei aanwezig. Een band om trots op te zijn,
beamen Job Stein en Bert Oude Engberink.
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Geraakt door het jodendom

Tekst: Janet van Dijk

Tekst: Leo Mock
Veel mensen worden geraakt door het jodendom. Door de geschiedenis van het
Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg

Joodse volk, door het joodse geloof, door hun band met Israël, door de ontmoeting

University, adviseur en columnist.

met Joden in hun omgeving of door de kennismaking met de rijke joodse cultuur.
Hoe is dat voor Lukas de Groote (78), voormalig huisarts in Veenendaal en publicist

Hoe denk je over
christenen die seidermaaltijden vieren?
De seideravond is onderdeel van de
joodse traditie – als christenen deze vieren
zal dat per definitie anders zijn. Tenzij de
rituelen geheel volgens de joodse traditie
uitgevoerd worden en ook de joodse theo
logische betekenis ervan onderschreven wordt.
Waarom zouden christenen dat doen als de
eigen traditie deze thematiek (deels) ook
adresseert, maar met christelijke invulling?
Oorspronkelijk gaat Pesach over de
herinnering aan een onfortuinlijk slavenverleden in Egypte dat God met sterke
hand beëindigt. Hij redt zijn verbondsvolk
en leidt het naar het Beloofde Land. Het
vieren van Pesach is dankbaarheid voor het
land en zijn overvloed in het heden, gevierd
rond het Heiligdom met het Pesachoffer als
belangrijkste ritueel.
Na de verwoesting van de Tempel1 wordt
de seidermaaltijd het belangrijkste ritueel.
Daarbij hoort dat het Exodusverhaal aan
de jongere generaties wordt verteld en met
overige aanwezigen besproken – samen met
het eten van de matze, het bitterkruid en een
feestmaaltijd, maar zonder offer. Nu wordt
Pesach de herinnering aan verlossing die
zich in het heden opnieuw moet voltrekken.
Het feest is gericht op een messiaanse toekomst met een terugkeer van de Tempel en
het Davidisch koningshuis.
Hoewel iedereen elk ritueel kan vieren als
hij of zij daar behoefte aan heeft – rekening
houdend met religieuze sensitiviteit van
anderen (toe-eigening?) – is mogelijk een
betere optie: als gast een Joodse seideravond
bij te wonen.

op het gebied van medische onderwerpen in het Oude Testament?

“Ik zoek de betekenis

van de oude verhalen voor nu”
“Van jongs af ben ik geïnteresseerd in de Bijbel, met name
het Oude Testament boeit me. Om de brontekst te kunnen lezen
heb ik me het Hebreeuws eigen gemaakt. Dat heeft me best
moeite gekost, het is geen makkelijke taal.
Er gaat geen dag voorbij of ik studeer in de
Tenach. Ik lees er Joodse commentaren bij.
Dat vergt inzet en doorzettingsvermogen.
Ik zoek de betekenis van die oude verhalen
voor onze tijd. Welk licht kunnen ze werpen
op wat er nu in de wereld omgaat? Een pas
klaar antwoord krijg ik nooit, maar het zoeken
Lukas de Groote
naar de betekenis helpt me om de wereld
een beetje beter te begrijpen. Het geeft me houvast in mijn leven.
Ik leg de brontekst naast de vertaling en vind dan opvallende
dingen. De opvallendste publiceer ik op de website joods-christelijkedialoog.nl. Vooral medische onderwerpen hebben mijn belang
stelling. Het afgelopen jaar heb ik voordrachten gehouden voor het
Trefpunt, het Museum voor Medische Geschiedenis in Nederland.*
Het gaat dan over medische zaken in het Oude Testament die in
mijn ogen fout vertaald zijn. Ik geef bijvoorbeeld uitleg over de
hersentumor van Goliath en de hartstilstand van Nabal. Vertalers
hebben vaak weinig idee van medische zaken; ik kom vaak slordig
heden tegen. De schrijvers hebben deze zaken vaak veel nauwkeuriger weergegeven. De oorspronkelijke tekst is dan ook mijn
uitgangspunt.
Het publiceren komt vanuit een innerlijke drive om anderen
te laten delen in mijn ontdekkingen. Ook denk ik graag mee
met anderen. Kritiek krijgen hoort daarbij; je hebt in je eentje de
wijsheid niet in pacht.
Ik krijg overigens maar weinig reacties, er zijn niet zo veel mensen
die zich hiervoor interesseren. Voor veel mensen is het Oude
Testament ook niet zo relevant meer. Het weerhoudt me er niet
van om door te gaan. Het is de grote hobby in mijn leven geworden.”
Reageren naar Lukas de Groote kan via e-mail: ladegroote@kpnmail.nl
	Zie voor de bijdragen van Lukas de Groote: joods-christelijke-dialoog.nl en

*

voor de voordrachten: tmgn.nl
	In het jaar 70 van de gewone jaartelling.
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Tekst: Kees Schakel Beeld: © Jin Yamada | Dreamstime.com
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Een schets van personen of situaties
uit de Bijbel vanuit joods perspectief.

Hoe de oude Jakob, die zo broos is dat
zijn zonen hem moeten dragen, bij zijn
emigratie naar Egypte cederbomen
meeneemt (Genesis Rabba 94:4).

Jakobs emigratie
naar Egypte

Wie kent het niet, het verhaal van Jozef en zijn broers (Genesis 37-50)? Wat een verdriet, bij Jakob (Genesis 37:35), Jozef
(Genesis 42:14)¹, Benjamin (Genesis 45:14) en de Egyptenaren
(Genesis 50:3)! Er zijn ook blijde momenten, bijvoorbeeld als
tot Jakob doordringt dat zijn dood gewaande zoon Jozef na 22
jaar nog leeft. “Ik wil naar hem toe. Ik wil hem zien voordat ik
sterf” (Genesis 45:28).
Jakob gaat naar Egypte
Als Jakob dan vanuit Hebron naar Egypte gaat, stopt hij
onderweg in Berseba (Genesis 46:1), een grensstad in het
zuiden van Israël. De stad roept veel herinneringen bij hem op
(Genesis 28:10) vanwege zijn noodgedwongen verhuizing naar
Charan, en hij houdt er een afscheidsmaal. Volgens de midrasj
had Jakob nóg een doel om via Berseba te reizen. Hij ging de
ceders omhakken die zijn grootvader Abraham in Berseba
geplant had (Genesis 21:33). Jakob had een vooruitziende blik.
Hij voorzag door de Heilige Geest, dat Israël eenmaal een
‘Woning’ zou bouwen in de woestijn, en bracht daarom ceders
naar Egypte en – hoe bestaat het! – hij plantte ze (!), en toen
hij stierf gebood hij zijn zonen om ze met zich mee te nemen,
wanneer zij zouden uittrekken uit Egypte.
Een Hebreeuws gedicht
Hoe moeten we ons voorstellen wat er gebeurt? In een
Hebreeuws gedicht verwoordt Salomo ben Juda, een tiendeeeuwse dichter uit Italië, hoog geacht om zijn raadselachtige
gedichten, het zo: “het geplante door de volijverige [zonen]
schoot op tot cederplanken voor ons huis”. Wat bedoelt hij?
Bleven de cederbomen eeuwenlang in het bezit van Jakobs
nakomelingen, als stille getuigen dat er nog een ander land
was dan het land waar zij werden geslagen en geschopt? Een
levende herinnering dat God hen ooit zou bevrijden uit de
slavernij en hen naar het hun vanouds vertrouwde Kanaän zou
brengen? En o wonder, stonden daartoe ook de cederplanken
bij de uittocht uit Egypte van tevoren gereed?

	Jozef huilt acht keer: Genesis 42:14; 43:30; 45:2,14,15; 46:29; 50:1,17.

1

De planken
Hoe het ook zij, als in het boek van de uittocht de tabernakel wordt beschreven (Exodus 25-40), heeft de Tora het niet
over ‘kerasjiem’, planken, maar over ‘hakerasjiem, de planken
voor de ‘Woning’ (Exodus 26:15 / vertaling: I. Dasberg). Het
lijkt niet te gaan om ergens in de woestijn opgeduikeld hout,
maar om specifieke planken, en wel die uit Egypte. Planken
van cederbomen die Jakob als een bemoedigend teken voor
zijn nakomelingen naar Egypte had gebracht, planken die
diezelfde nakomelingen eeuwen later oppakken voor het
maken van een heiligdom, zodat God ‘te midden van hen kan
wonen’ (Exodus 25:8). •
nr. 4 • Mei 2022
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Tekst: Jehoeda Amichai (Israëlisch dichter, 1924-2000) Vertaling: Tamir Herzberg en Tsafrira Levy Beeld: © Arteria Lab | Dreamstime.com

Instructies voor de serveerster
Haal de glazen en de borden
niet van tafel, veeg
de vlek niet van het tafelkleed! Het is goed dat ik weet:
anderen gingen mij voor in de wereld.
Ik koop schoenen die een ander heeft gedragen.
Mijn vriend heeft zijn eigen gedachten.
Mijn geliefde is de vrouw van een man.
Mijn nacht wordt gebruikt door dromen.
Op mijn raam staan regendruppels getekend,
andermans krabbels in de kantlijn van mijn boek.
Op de tekening van het huis waar ik wil wonen,
heeft de architect vreemden getekend bij de deur.
Op mijn bed ligt een kussen met een kuil erin
van een hoofd dat er niet is.
Daarom, haal niets
van tafel.
Het is goed, want ik weet:
anderen gingen mij voor in de wereld.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Bron: Jehoeda Amichai – Gedichten deel I, uitgeverij Van Maaskant Haun, Zorgvlied 2021. ISBN 978 90 830 9593 3. In juni verschijnt Gedichten deel II bij dezelfde uitgeverij.

13

nr. 4 • Mei 2022

14 • Een echo uit de synagoge

Tekst: Kees Schakel

Uitgelicht

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

Tekst: Bart Gijsbertsen

 it leesrooster is in geheel te vinden op
D
protestantsekerk.nl/leesroosters

Bart Gijsbertsen is emeritus predikant,
consultant en schrijver. bartgijsbertsen.nl

A p r il 2 0 2 2
30 april	Acharee Mot - Na de dood.
Leviticus 16:1 - 18:30; 1 Samuël 20:18-42

Mei 2022

Sidra Behaälotcha
Vanuit de donkerte boven het verzoendeksel
(Numeri 7:89) klinkt een stem tot Mozes. De menora moet
door Aäron worden ontstoken. Laat er licht opgaan!

7 mei	Kedosjiem - Heilig.
Leviticus 19:1 - 20:27; Amos 9:7-15

14 mei 	Emor - Zeg.
Leviticus 21:1 - 24:23; Ezechiël 44:15-31

21 mei 	Behar - Op de berg.
Leviticus 25:1 - 26:2; Jeremia 32:6-27

28 mei	Bechoekotai - In mijn inzettingen.
Leviticus 26:3 - 27:34; Jeremia 16:19 - 17:14

Juni 2022
4 juni	Bemidbar - In de woestijn.
Numeri 1:1 - 4:20; Hosea 2:1-22

5 juni 	Sjavoeot eerste dag
Exodus 19:1 - 20:23; Numeri 28:26-31
Wekenfeest. Ezechiël 1:1-28; 3:12

Wat is hiervan de bedoeling? Heeft God licht van
een lamp nodig? Nee, de specifieke opdracht luidt om
de zeven lampen dusdanig te ontsteken dat het licht
naar voren valt, dus richting Mozes en Aäron, richting
het volk Israël en heel de wereld. Het is de bedoeling
dat voor het aangezicht van God de mensen in en aan
het licht komen. De menora straalt als het ware vanuit
de Troon, opdat het volk, opdat Adam, de mensheid,
voor God gestalte krijgt en kleur, mens wordt naar zijn
bedoeling. Zoals het opgaan van de zon het donker
verdrijft en alles zijn eigen vorm en kleur geeft.
De menora ziet eruit als een gestileerde stralende
boom, een stam met zijtakken. In Psalm 1 wordt de
rechtvaardige vergeleken met zo’n boom. In Zacharia 4,
de haftara bij Behaälotcha, wordt heel Israël beschouwd
als zo’n boom en geroepen om vrucht te dragen.
Opdat de volkeren Israëls God gaan loven!
Psalm 67, als een menora geschreven – vers 5 de
stam, daar omheen de congruerende takken (4 en 6;
3 en 7; 2 en 8) –, spreekt dat expliciet uit.

6 juni 	Sjavoeot tweede dag
Deuteronomium 15:19 - 16:17; Numeri 28:26-31
Wekenfeest. Habakuk 3:1-19

11 juni	Naso - Neem op.
Numeri 4:21 - 7:89; Rechters 13:2-25

18 juni 	Behaälotcha - Wanneer je ontsteekt.
Numeri 8:1 - 12:16; Zacharia 2:14 – 4:7

Laat er licht zijn! En laat de mens ver-schijnen als
een wezen geschapen naar Gods bedoeling.
In Lucas 8:26-39, de lezing op de eerste zondag na
Trinitatis, valt het licht van de levende menora over
een man met vele namen. Alle duister wordt verdreven.
We zullen zien hoe hij bedoeld was.

In ‘Een echo uit de synagoge’ legt Kees Schakel het leesrooster van de
kerk naast dat van de synagoge. Eerst worden de datum en de naam
van de sabbat genoemd (plus vertaling), voorafgaand aan de zondag.


25 juni	Sjelach Lecha - Zend jij.
Numeri 13:1 - 15:41; Jozua 2:1-24

Daaronder staat de doorgaande lezing uit de boeken van Mozes
(de sidra van de week), gevolgd door de aansluitende profetenlezing
(de haftara). In ‘Uitgelicht’ kiest Bart Gijsbertsen één van de zondagen
uit waarbij hij het verband met de synagogale lezingen verheldert.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Leon Eigenhuis

Leon Eigenhuis is als predikant verbonden
aan de Protestantse Gemeente te Lemele.

Leon Eigenhuis toont de tekening van een
rabbijn met een Thorarol in de hand - vreugde
der Wet. Leon kreeg deze tekening bij zijn

Wat doen predikanten met de lezingen uit de synagoge? • 15

Wat doen predikanten met
de lezingen uit de synagoge?
’s Avonds na de maaltijd aan tafel lezen
Paulineke, mijn vrouw, en ik een gedeelte
van de Toralezing die aan het einde van
de week in de synagoge aan de orde is.
We lezen dan ook een toelichting op wat
we hebben gelezen, op dit moment uit de
dagboeken van collega Bart Trouwborst1.
Een paar keer per jaar mag ik voorgaan
in een leerdienst Tora en Evangelie. Dan
staan we in de dienst op zondag stil bij de
rabbijnse uitleg van de Toralezing die de
dag daarvoor in de synagoge centraal stond.
Een aantal jaren ging ik samen met mijn
collega Bart Gijsbertsen om de beurt voor
in zo’n dienst2.

In de reguliere morgendienst op zondag
volg ik meestal de lezingen die door het
protestantse leesrooster worden aangereikt.
Leidraad voor de ontmoeting met het
Jodendom is voor mij een regel uit Der Stern
der Erlösung van Franz Rosenzweig: ‘Het
Christendom is een bundel stralen uit de
vurige kern van Israëls ster over de volkeren
gegoten, om hen den eeuwigen weg te wijzen.’
Ik las deze woorden voor het eerst bij de
theoloog K.H. Miskotte3. •
	Zie sifron.nl

1

	Zie Gijsbertsens boek van zilveren sporen,

2

uitgegeven bij Van Warven, Kampen
3

	Verzameld werk, pag. 341 van deel 6, ‘Het wezen
der Joodsche religie’

afscheid van Open Hof in Kampen.

Kort bericht

Zorgen bij Tent of Nations
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met
het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. De
familie Nassar heeft eigendomsdocumenten, maar is al dertig jaar
in een uitputtende strijd verwikkeld met de staat Israël over het
eigenaarschap van de grond.
Sinds anderhalf jaar zijn er daarnaast ernstige aanvallen en
vernielingen door enkele Palestijnen uit het buurdorp. Eind januari
was het dieptepunt, toen de broers Daoud en Daher werden afgetuigd
en ernstig gewond raakten. Er is goede hoop dat zij volledig zullen
herstellen, maar er zijn grote zorgen over de veiligheid en de toekomst
van Tent of Nations.
Lezers kunnen zich hiervoor inzetten door een brief te schrijven
aan de Palestijnse president Abbas, post te sturen naar de broers
Nassar, voorbede te doen of als vrijwilliger af te reizen.
Meer informatie (inclusief een voorbeeldbrief) op tentofnations.nl
De broers Nassar. Links Daher, rechts Daoud.
nr. 4 • Mei 2022
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Noach en de Grote Vloed

Zuiver gevoelsleven

Het verhaal over de ark van Noach is een onuitputtelijke
bron voor het maken van de mooiste kinderboeken ter wereld.
Tegelijk is het een ijzingwekkend verhaal. Wat moet je met
een God die de aarde op vernietigende wijze straft vanwege
de puinhoop die mensen ervan maken? Dan lees ik liever hoe
mens en dier in een ark gespaard worden door een liefdevolle
Schepper die zich om zijn schepping bekommert. Hoe lezen wij
dit monsterlijk mooie verhaal?
Verrassend hoe actueel het verhaal over Noach kan zijn.
Door me te verdiepen in een enkel Hebreeuws woordje of in
een rabbijnse gedachtegang ging er een wereld voor me open.
Daarvoor moest ik ook letterlijk een boekje opendoen, het
boekje van Afke Maas-Smilde. Het biedt verrassende gedachten
bij veelgestelde vragen. Wat is er aan de hand in de wereld vóór
de Grote Vloed? Wie is de God die besluit tot vernietiging van
de wereld? Welke rol speelt Noach eigenlijk? Komt er nooit
meer een Grote Vloed? En wat is er nodig voor de opbouw van
een menswaardige samenleving?
In de traditie van het Joodse leerhuis heeft Afke Maas een
prachtige handleiding geschreven voor een ontdekkingstocht door
dit eeuwenoude verhaal. Het boekje bestaat uit vier hoofdstukken,
die elk vier vragen op tafel leggen waarmee de lezer, liefst groepsgewijs, zelfstandig aan het werk kan gaan. Je hoeft er niet geleerd
voor te zijn, maar wel bereid om je hersens te breken. Wie van
lernen houdt mag dit boekje niet missen. Het is schools van
opzet en verdient het om school te maken in en buiten de kerk!

Als Jacques Presser (1899-1970), de bekende Nederlandse
historicus die als jood de Tweede Wereldoorlog overleefde
door onder te duiken, en Annie Otten-Wolff (1907-1945)
elkaar in 1942 leren kennen, zijn beiden docent aan het Joods
Lyceum in Amsterdam. Annie, lerares Frans, is weduwe, met een
vierjarig zoontje; Jacques is leraar geschiedenis, getrouwd met
Debora Appel, een oud-leerlinge van het Vossius Gymnasium.
Annie woont, sinds de plotselinge dood – in 1938 – van haar
man Daan, met ’kleine Daan’ bij haar ouders in Rotterdam. Er
ontstaat een briefwisseling tussen Annie en Jacques, die sinds
18 maart 1943 in onzekerheid verkeert of zijn vrouw nog leeft.
Daniël Otten (1938) legde in 2002 als concertviolist zijn viool
neer. Daarna maakte hij een proces door van uitgestelde rouw over
zijn moeder en andere vermoorde familieleden. Hij onderzocht
hun geschiedenis, wat leidde tot de publicatie van ‘Annie’ (2012).
In Annie & Jacques (2021) belicht Otten opnieuw het leven
van zijn moeder, nu vanuit haar brieven die in 2006 opdoken
uit de nalatenschap van Jacques Presser. Annie komt erin naar
voren als een sympathieke vrouw met een zuiver gevoelsleven.
Toen ze in 1944 op de Veluwe ging wonen werd haar identiteit
ontdekt. ‘Kleine Daan’ ging als kind van een niet-joodse vader
vrijuit, Annie bezweek in februari 1945 in Bergen-Belsen.
Het waardig geschreven boek bevat prachtige foto's en
aangrijpende documenten. Het wordt afgesloten met de namen:
Annie Emilie Otten-Wolff (1907-1945), Paul Wolff (1873-1942),
Salomon Delmonte (1880-1942), Debora Suzanna Presser-Appel
(1913-1943). Zichronam livracha – hun aandenken zij tot zegen.

Tekst: Reinier Gosker
Tekst: Kees Schakel
Titel: Noach en de Grote Vloed. Een ontdekkingstocht in een oeroud
Bijbelverhaal naar betekenis voor het hier en nu. Auteur: Afke Maas-Smilde.

Titel: Annie & Jacques. Hartstochtelijke brieven van Annie Otten-Wolff aan

Uitgever: Stichting LEV, Amsterdam 2021, stichtinglev.nl. Omvang: 95 blz.

Jacques Presser. Auteur: Daniël Otten. Uitgever: Walburg Pers, Zutphen, 2021.

ISBN 978 90 7762 103 5. Prijs: € 12,50 (excl. verzendkosten).

Omvang: 200 blz. ISBN 978 94 6249 766 5. Prijs: € 22,50.
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Lezersactie
Wil je kans maken op een exemplaar
van Verdriet en boterkoek? Mail dan
naar kerkenisrael@protestantsekerk.nl
of schrijf naar Redactie Op Weg,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.
Uiterste datum: 1 juni. Alleen de
winnaars ontvangen bericht.

Vier bijzondere boeken

Menselijke waardigheid

In mei herdenken we in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog en
de Shoah. De volgende boeken worden van harte aanbevolen, omdat ze
uitzonderlijk goed zijn.

Ik wist het niet, maar er bestaat een Nationaal
Actieplan mensenrechten 2020 van het kabinet
Rutte-III. Daarin wordt beschreven hoe de regering
de mensenrechten in Nederland wil beschermen
en bevorderen. Voor de Raad van Kerken in Nederland en In Vrijheid Verbonden (IVV) was dit reden
om een bundel te maken over mensenrechten en
levensbeschouwelijke tradities. IVV is het landelijk
samenwerkingsverband van zes religieuze en
levensbeschouwelijke stromingen: jodendom,
christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en
humanisme. Ook het Overlegorgaan Joden en
Christenen (OJEC) heeft eraan meegewerkt. Welke
visie hebben deze stromingen op mensenrechten
en hoe vertalen zij die concreet? Naast mooie
inkijkjes in de religieuze en levensbeschouwelijke
bronnen is het praktische commitment van belang.
Wat zijn mensenrechten precies? Waar kun je ze
vinden? Naast de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is er bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hoe
verhouden deze zich tot mensvisies in de grote
tradities? Waar worden ze verstevigd en waar zijn
er spanningen te ontdekken? Een rijke en soms
ook wat vermoeiende bundel.

De roman Victor is gebaseerd op de Weens-Joodse familiegeschiedenis
van auteur Judith Fanto. Een aangrijpend verhaal waarin de lezer heen en
weer gaat tussen het nu van de ik-persoon in Nijmegen en het verleden van
haar oom Victor.
Uitgever: Ambo/Anthos. Amsterdam 2020.
ISBN 978 90 263 5076 4. Prijs: € 15,- (paperback).

Margalith Kleijwegt schrijft in Verdriet en boterkoek over de impact van
de Shoah op haar hele familie. Omdat Jood-zijn gevaar betekende wilde haar
moeder eigenlijk helemaal geen Jood zijn. “Ik ben Joods geworden door die
oorlog, zei ze.” Een persoonlijk, indringend verhaal, ook over de derde generatie.
Uitgever: Atlas Contact. Amsterdam 2021.
ISBN 978 90 450 4210 7. Prijs: € 20,-.

Hoe verging het de mensen die de concentratiekampen overleefden?
Robbie Waisman is De jongen uit Buchenwald die op hoge leeftijd zijn
verhaal laat optekenen door een journalist. Een aangrijpende geschiedenis,
met een hoopvol einde.
Uitgever: Meulenhoff. Amsterdam 2022.
ISBN 978 90 225 9106 2. Prijs: € 21,-.

Shula Tas noemt het zelf 'autofictie'. Waar gezongen wordt is een
fijnzinnig literair boekje dat je met aandacht, rustig moet lezen. De jonge
ik-persoon Shula (1987) ontdekt – min of meer tegen wil en dank – haar
Joodse identiteit. Ontroerend mooi.

Titel: Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland.

Uitgever: Podium. Amsterdam 2022.

De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland.

ISBN 978 94 6381 001 2. Prijs: € 21,- (hardcover).

Auteur: Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing. Uitgever:

Tekst: Eeuwout Klootwijk

Parthenon Uitgeverij. Omvang: 186 blz. ISBN 978 90 828323 0 3
Tekst: Floor Barnhoorn

(zonder jaartal). Prijs: € 22,90.
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Tekst: Marjolein Hekman

Marjolein Hekman is voorganger bij De Binnenwaai op IJburg.
debinnenwaai.nl

Vele gezichten
Vijf jaar geleden mocht ik mijn allereerste preek
houden tijdens een zondagse viering in de Lebuïnuskerk
in Deventer. Met vele medestudenten boog ik mij
die week over twee teksten uit Ezechiël en Marcus.
Tijdens de voorbereidingen vroeg een medestudent mij
welke van ‘de twee exegeses’ ik koos. Ik keek hem wat
verdwaasd aan, want ik vond zijn beide exegeses niet
heel inspirerend en zocht naar ruimte voor een derde.
Dat neemt niet weg dat ik die gedachte herkende, de
zoektocht naar dé betekenis van een tekst.
Later kwam ik in aanraking met rabbijnse
commentaren op de Thora en raakte ik onder de indruk
van de veelheid aan mogelijke betekenissen. Ook kocht
ik een boek met chassidische vertellingen en werd ik
steeds opnieuw verrast door de wending in een verhaal.
Het onverwachte werd tot een kunst verheven en
de veelzijdigheid van een tekst kreeg de ruimte. Een
hedendaags voorbeeld van deze veelzijdige interpretatie
geeft de onlangs overleden rabbijn Jonathan Sacks.
Zijn boek Exodus was voor mij een openbaring van
verfrissende en vernieuwende exegeses van dit voor mij
zo bekende boek. Sacks liet mij zien wat het betekent
dat elke tekst vele gezichten heeft.
In mijn werk als voorganger van een protestantse
gemeente en als medewerker van Samen Kerk in
Nederland (SKIN) kom ik veel verschillende mensen
tegen met allemaal hun eigen visie. Wat een rijkdom
is het dan te kunnen terugvallen op de veelzijdigheid
van deze Joodse wijsheid om met deze open blik al die
gezichten te blijven zien.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Bert Oude Engberink

Lechajim! Over de Joodse feesten • 19

Beeld: © Photosimysia | Dreamstime.com

Bert Oude Engberink (Hengelo, 1960) is in het dagelijks leven onderwijzer in Enschede. Hij is voorzitter en voorganger
van de Liberaal Joodse Gemeente Twente (synagoge Haaksbergen) en voorganger in de synagoge van Weesp.
Hoe beleeft een jood de Joodse feesten? Verhalen van binnenuit.

Sjavoe’ot
Sjavoe’ot of het Wekenfeest: tussen de
beide pelgrimsfeesten die een hele week
duren, Pesach en Soekot, is dit ingetogen
een- of tweedaagse feest gewoonlijk het
minst opvallende. Kort van duur, geen
grootse voorbereidingen zoals voor Pesach
of voor Soekot, maar met alle aandacht
gericht op de inhoud: het schenken van de
Thora aan Gods volk bij de berg Sinai, direct
aan het begin van de Uittocht. Dit schenken
dat tot op heden doorgaat, want elke generatie, ieder op zich, ontvangt die Thora
telkens weer opnieuw. Vanaf Pesach hebben
we zeven weken lang de dagen geteld; deze
tussenliggende 49-dagenperiode noemen
we de Omer-tijd. Een onderwerp op zich.
We versieren onze woningen en sjoels
met bloemen. Prachtige diensten met het
lezen van de Tien Woorden en het Bijbelboek
Ruth. Want ook Ruth nam de Thora aan, niet
bij de Sinai, maar toen zij besloot met haar
schoonmoeder Naomi mee terug te gaan
naar Bethlehem. Ze verklaarde: “Uw volk is
mijn volk en uw God is mijn God.”1 Zo werd
ze Jodin. Niet afstamming maar trouw bepaalt
de relatie tussen God en een mens. Koning
David werd haar achterkleinzoon.
De eerste nacht van Sjavoe’ot proberen
we in sjoel wakend en lernend, met veel koffie
en nasjerij, door te brengen om ons verslapen
bij de Sinai goed te maken. ’s Avonds en
’s ochtends na de diensten maken we uiteraard
kidoesj met wijn. We eten melkse maaltijden.
Want de Thora voedt ons als zuivel – liefdevol, druppel na druppel. Blintzes (gevulde
pannenkoekjes), käsekuchen, kwarktaart

met zomerfruit, gefrituurde kaassigaartjes –
dan heb je een idee. Uiteraard zijn er voor
carnivoren ook vleesmaaltijden, maar aan
zuivel geen gebrek, al is het bij de borrel of
bij de koffie. Want toen we in de wildernis
de Thora ontvingen bleek dat we onze
voorzieningen voor de vleesbereiding niet
op orde hadden. En voor melk was dat
minder moeilijk. Daarbij valt dit midden in
het seizoen dat het kleinvee volop gejongd
heeft, dus is er melk. In die dagen was verse
melk nog een seizoensproduct, dus werd er
kaas gemaakt. En zoals druivenplukkers bij
de druivenoogst in de herfst de jonge wijn
ruimschoots voorproeven, doen we dat met
Sjavoe’ot met zuivel.
Als deel van een kleine religieus-culturele
doch sinds eeuwen zeer goed geïntegreerde
minderheid in dit bijna volledig seculiere land
zijn het de eigen feestdagen die kleur geven
aan ons joodse bewustzijn. Ieder vult die
meer of minder naar eigen believen in en
verbindt zich zo met onze voorouders, met
elkaar, met onze geschiedenis en toekomstverwachting. Een gezegde luidt: “Meer dan
dat de Joden de Sjabbat (en de feestdagen)
hielden, hield de Sjabbat de Joden bij elkaar.”
Lechajim – op het leven. En bete’avon –
eet smakelijk!
Dit jaar begint Sjavoe’ot op zaterdagavond 4 juni;
het feest duurt een of twee dagen.

1

Ruth 2:16-17
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20 • Historische achtergronden van de staat Israël, deel IV (slot)
In een serie van vier afleveringen verdiepen Bart Wallet en vertellend tekenaar
Karel Kindermans zich in de historische achtergronden van de staat Israël.

Geopolitiek en het
Arabisch-Israëlisch conflict
Waarom kwam het na de eerste Arabisch-Israëlische
oorlog in 1948 niet tot vrede tussen Israël en de
buurlanden? Dat lijkt met de blik van nu misschien
een rare vraag, maar destijds was het dat niet.

Achter de schermen werden allerlei besprekingen gevoerd,
soms leek de vrede daar binnen handbereik. Met Jordanië was
zelfs regelmatig op hoog niveau contact. Met landen als
Turkije en Iran werden wel degelijk diplomatieke betrekkingen
aangeknoopt.
Een belangrijke reden dat een duurzame oplossing voor
het conflict uitbleef, was dat het conflict niet meer op zichzelf
stond. Inmiddels was de Koude Oorlog begonnen, waarin
Amerika en bondgenoten scherp tegenover de Sovjet-Unie en
bondgenoten stonden. Het Arabisch-Israëlisch conflict werd
hier een proxy-conflict van. Israël werd de westerse bondgenoot
in de regio, evenals Turkije en (aanvankelijk) Iran, terwijl de
meeste Arabische buurlanden hun heil bij de Sovjet-Unie zochten.
Iedere verschuiving in de balans tussen Israël en de buurlanden
werd daarmee een verschuiving in het machtsevenwicht tussen
Westen en Oosten.
Proxy-conflicten
Tijdens de Koude Oorlog waren beide partijen vooral
bezig om de eigen invloedssferen te handhaven. Grootschalige
confrontaties konden vermeden worden, maar aan de randen,
daar waar beide sferen elkaar raakten, konden kleinschalige
proxy-conflicten uitbreken. Vietnam en Afghanistan waren
daar twee van – de verschillende Arabisch-Israëlische oorlogen
(1967, 1973) behoorden daar ook bij. Dat betekende dat deze
oorlogen slechts konden uitbreken met toestemming en soms
op instigatie van Moskou en Washington en dat deze grootmachten ook bepaalden wanneer het weer mooi was geweest.
Op weg - ontmoeting met het jodendom

De speelruimte voor de Israëli’s en de Arabische buurlanden om
hun eigen politieke en militaire koers uit te zetten werd hierdoor
aanzienlijk ingeperkt.
De Koude Oorlog had zo een bevriezende werking op het
Arabisch-Israëlisch conflict. Niemand had baat bij een oplossing
ervan. Veranderingen konden slechts optreden als een land van het
ene naar het andere kamp overstapte. Dat was precies wat Egypte
deed. Na de verloren oorlog van 1973 en ontevreden over de steun
van de Sovjet-Unie besloot Egypte naar het Westen over te stappen.
Dit betekende automatisch dat het tot een vrede tussen Egypte en
Israël kwam, in 1979. Beide landen stonden nu aan dezelfde kant.
Moord op Rabin
Het einde van de Koude Oorlog in 1989 had vergaande gevolgen.
Nu werd het Arabisch-Israëlisch conflict eindelijk een klein regionaal
conflict, dat met goede wil en compromisbereidheid best opgelost
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Tekst: Bart Wallet Beeld: Karel Kindermans
Bart Wallet is historicus en antisemitisme-expert. Hij is als hoogleraar Joodse studies verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam. Karel Kindermans is vertellend tekenaar. Hij verzorgde eerder voor Museum Sjoel
Elburg ontwerp en tekeningen voor de expositie ‘Christendom en antisemitisme’.

kon worden. In 1991 zaten alle Arabische landen én Israël in Madrid
samen rond de vergadertafel. Twee jaar later sloten Israël en Jordanië
vrede, evenals de PLO en Israël. Het waren de hoogtijdagen van het
vredesproces en de start van de daadwerkelijke opbouw van een
Palestijnse staat naast Israël. Tot ongenoegen van extreme flanken
aan beide zijden: Hamas probeerde door terreuraanslagen tegen
Israëlische burgers het vredesproces te laten ontsporen. Israëlische
extremisten verzetten zich eveneens heftig, wat escaleerde in de
moord op premier Jitschak Rabin.

Blijvende oplossing?
Toch kwam het vredesproces pas echt tot stilstand aan het
begin van de nieuwe eeuw. Na 9/11 kaapte een nieuw groot geopolitiek conflict het Arabisch-Israëlisch conflict: de War on Terror
tussen het Westen en extreme islamistische groeperingen. In de
regio voegde zich daar de ‘Koude Oorlog van het Midden-Oosten’
bij, de oplopende spanningen tussen het soennietische SaoediArabië, bondgenoot van het Westen, en het sji’ietische Iran. Israël
bevond zich in het westerse kamp en ontwikkelde nauwe relaties
met het soennietische kamp, uitlopend in een nieuwe reeks
akkoorden met niet minder dan zes Arabische landen. De Palestijnse
beweging Hamas, inmiddels heer en meester in Gaza, positioneerde
zich in het Iran-kamp. Vanaf dat moment was het lokale conflict
weer gekaapt en is het moeilijk in te zien dat er een blijvende
oplossing komt zonder dat eveneens het grote conflict tot
verzoening heeft geleid.
nr. 4 • Mei 2022
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Tekst: Niek de Wilde

In deze rubriek bespreken medewerkers van
stichting LEV het Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
als joods gebed. Ze lichten de tekst toe aan de
hand van de rabbijnse literatuur.
Dit is de laatste bijdrage in deze reeks.
Met ingang van het volgende nummer gaat

Onze

deze rubriek over ‘van herder tot messias’.

Onze Vader in de hemel
Uw Naam worde geheiligd
kome Uw koningschap
geschiede Uw wil
als in hemel ook op aarde;
ons brood het toekomende
geef ons het heden
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
ieder die ons schuldig is
en leid ons niet in beproeving,
maar ontruk ons aan het boze.
(Matteüs 6:9-13)

Bij onze eerste column over het Onze
Vader1 zijn we ingegaan op het woord ‘Vader’.
Daarmee hebben we het woord ‘Onze’ overgeslagen. Een woord dat een aantal keer
voorkomt in het gebed. In deze bijdrage
besteden we aandacht aan de betekenis van
dit voornaamwoord in de eerste persoon
meervoud. Wat kan ons dat als biddende
mens leren?

Hoewel de context een andere is, wijst
dit citaat wel op het gebruik van het ‘ons’.
Het gebed roept empathie op. Ik heb niet
alleen noden, maar ik herken ook de noden
van de ander.

Ik en de ander
Maimonides (12e eeuw, Spanje en Egypte)
gaat nader in op de verhouding tussen individu en gemeenschap:

“ De woorden van het gebed richten
zich niet alleen tot God, zij richten zich
ook tot de mens, tot ons. Want wat aan
God gevraagd wordt is tegelijk opdracht
voor de mens. Het Birkat haMazon (het
tafelgebed) begint als volgt:
Gezegend bent U, Heer onze God, Koning
der wereld, die in zijn goedheid, in genade,
trouw en erbarmen de gehele wereld voedt.
Hij geeft brood aan alle vlees, want zijn
trouw is tot in eeuwigheid (…) Gezegend
zijt Gij, Heer, die allen voedt.
In deze woorden klinken lof en dank
aan God, dat Hij ons en de hele wereld
van voedsel voorziet (…). Maar dat is
nog niet alles. Het gebed is (…) ook
een les voor de mens. God voedt in zijn
goedheid de gehele wereld en wij moeten
zorgen dat dat waar is. Het is onze
opdracht om zichtbaar te maken, dat
God inderdaad voor de gehele wereld
voedsel bereidt.” (Elke morgen nieuw,
pag. 4-5).

 e mens moet zich verbinden met de
D
gemeenschap en hij mag niet alléén
bidden als hij in de gelegenheid is
samen met de gemeenschap te bidden.
(Misjnee Tora, Hilchot Tefila 8,1)

Opdracht:
Het Onze Vader is een
formuliergebed dat we wellicht
vaak onbedoeld onbedachtzaam
uitspreken. Hoe heb je het
'onze' altijd verstaan?
Helpen de afgelopen columns
je om opnieuw naar het Onze
Vader te kijken, en zo ja, op
welke manier?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Bidden wordt vaak gezien als een individuele activiteit. Volgens Maimonides is het
gebed eerder iets gemeenschappelijks dan
iets individueels. Een nadere invulling hiervan vinden we in een chassidisch verhaal:
 abbi Boenam legde uit: Er staat geR
schreven dat Israël bij de Sinai zei: “Wij
zullen doen en horen” (Exodus 24:7).
Had dat eigenlijk niet moeten zijn: “Ik
zal doen en horen?” Want ieder spreekt
toch voor zichzelf. Maar het was alsof
op een gloeiende hete dag een groep
mensen in de gevangenis zit, smachtend
van dorst. Als er dan iemand binnenkomt en vraagt of ze willen drinken,
antwoordt ieder: ”Ja, wij willen drinken”,
want ieder weet hoe dorstig de anderen
zijn. Zo smachtten ze aan de Sinai
allen naar de drank van Tora en ieder
bemerkte de dorst van de anderen. En
toen het woord kwam, riep ieder ‘wij’.
(M. Buber, Die Erzählungen der Chassidim,
pag. 762).

God, ik en de ander
Bidden in de eerste persoon meervoud
roept nog iets anders op:

De biddende mens die zich tot God
wendt, zegt ‘ons’. Bidden is niet alleen de
woorden van het gebed spreken, het is ook
ons door de woorden van het gebed laten
aanspreken, zodat ze gaan werken in ons
leven, met aandacht voor onze omgeving.

1

november 2018 (stichtinglev.nl/column/
Onze%20Vader%201%20Vader.pdf)

Column uit Jeruzalem • 23

Colofon
Uitgave van de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland. Op Weg ontmoeting met het jodendom wil belangstelling
wekken voor de joodse wortels van het christelijk
geloof en deze verkennen, invulling geven aan hun

Chaya Brasz is historicus en publicist. Ze woont sinds 1985 in Israël. In Jeruzalem werkte ze

betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze tijd,

zestien jaar aan de Hebreeuwse Universiteit bij het Center for Research on Dutch Jewry,

en inspireren tot de joods-christelijke dialoog.

waarvan ze negen jaar directeur was. Chaya is bestuurlijk actief in haar politiek en

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar;

maatschappelijk complexe omgeving, onder meer als lid van de lokale masorti-sjoel.

een nieuwe jaargang begint in september.
e-mailadres: kerkenisrael@protestantsekerk.nl
website: protestantsekerk.nl/kerkenisrael
Hoofdredacteur: Floor Barnhoorn
Eindredacteur: Anja de Zeeuw
Redactie: Anne-Marie van Briemen,

Janet van Dijk, Franc de Ronde, Kees Schakel
Vormgeving: Ladenius Communicatie, Utrecht
Coverfoto: Rick Keus
Druk: Habo DaCosta, Vianen
Abonnementen
Vraag via het e-mailadres van de
redactie een gratis abonnement aan
of via tel. (030) 880 1880.

Een
abonnement
is gratis!

Op Weg - ontmoeting met het jodendom is voor
mensen met een leesbeperking verkrijgbaar in
gesproken vorm op cd-rom (voor de daisyspeler).
Nadere informatie bij de CBB, telefoon:
(0341) 56 54 77, e-mail: klantenservice@cbb.nl
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding.
ISSN 2772-6185
Het verpakkingsfolie
kan weggegooid
worden in de biobak.

Westerborkpad

Lezersreactie

Als kind, in 1964 geboren en opgegroeid in Assen, ging ik met ons gezin
vaak naar het bos bij Hooghalen. We
liepen graag langs het Planetenpad en
Natuurpad naar de telescopen. Niets
wees er toen op dat dit de locatie van
Kamp Westerbork was. Het monument
(stootblok en rails) kreeg voor mij pas
betekenis toen onze speelplek en het
kamp bleken samen te vallen. Het is
wenselijk om met verhalen locaties
als deze tot leven te laten komen, om
te weten wat er is gebeurd. Is het een
idee om lezers hun verhalen te laten
vertellen bij etappes van het traject
Amsterdam-Hooghalen? Vanuit mijn
familie kan ik een verhaal inbrengen van
het traject Meppel-Hoogeveen.
Roel Knijff, Amstelveen

Joods en multicultureel
Hoe kan een Joodse staat multicultureel zijn? Het antwoord is dat zo’n land
alleen maar in meerderheid Joods is en net als een overwegend christelijk
land rekening moet houden met minderheden, wat meer betekent dan gelijke
burgerrechten alleen. Wie in onze Jeruzalemse tram stapt, belandt in een
bont gezelschap, en elektronische teksten duiden de haltes aan in Hebreeuws,
Arabisch en Engels. Zo is dat ook met plaatsnamen en verkeersborden.
Officiële aankondigingen zijn hier doorgaans in drie talen.
Ik koop ieder jaar een kleine zakagenda. Daar staan onze feest- en treurdagen in. Minimaal de Joodse en islamitische, maar ook vaak de christelijke
op de dagelijkse pagina’s. Achterin ontwaar ik nog andere overzichten, feesten
van druzen bijvoorbeeld. Bij christenen is onderscheid aangegeven tussen
katholieken en orthodoxen. Onze buren zijn gemengd gehuwd, want zij is
katholiek en hij groeide op in de orthodoxe traditie. Kerstmis viert zij op
25 december en hij op 7 januari.
In het hele Midden-Oosten daalt de christelijke aanwezigheid snel door
oorlogen en vervolging. Mensen zijn gevlucht, ook uit de Palestijnse gebieden
als extreme moslimautoriteiten daar de overhand kregen, zoals Hamas in
Gaza. Alleen binnen Israël zelf groeien de christelijke gemeenschappen met
1,4 procent per jaar. Het aantal christenen bedraagt 182.000 zielen, bijna
77 procent van hen is Arabisch, 84 procent is tevreden en ze behoren tot onze
meest welvarende en hoogst opgeleide burgers.1
Merk je de verscheidenheid hier dagelijks? Het ligt eraan waar je woont.
Van onze totale bevolking is 74 procent Joods, in sommige plaatsen is dat
zelfs 95 procent of meer. Omgekeerd zijn er ook vrijwel homogene Arabische
plaatsen, overwegend islamitisch. In Jeruzalem is 40 procent van de bevolking
niet Joods. Als Jom Kipoer tijdens ramadan valt, beëindigen wij Joden onze
vastendag met het blazen van de sjofar (ramshoorn) en iets later horen we de
knal van een klein kanon in het moslim-buurdorp: ook zij gaan dan aan hun
maaltijd om het vasten van die dag af te sluiten.
En dan is er nog onze gevarieerde jaartelling. Moslims leven in 1443,
Joden in 5782, maar de ‘gewone’ jaartelling is van de westerse – christelijke –
wereld overgenomen. We noemen dat ook wel het ‘boekhoudkundige jaar’,
gericht als we zijn op de westerse financiële wereld. Vieren deden we dat niet,
maar sinds de aankomst van een miljoen Joden uit de voormalige Sovjet-Unie
zo’n dertig jaar geleden worden ‘Sylvester’ en ‘Novy God’ (Oudejaarsavond
en Nieuwjaar) steeds populairder, al dan niet opgetuigd met wodka en een
klein sparreboompje als herinnering aan seculiere familiegezelligheid in Moskouse winters: oud-en-nieuw van het ‘burgerlijke jaar’, het sjana haëzrachiet.
1

Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.
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