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leving zonder antisemitisme
ndrukwekkend, maar ook een beetje
beangstigend, is de beveiliging van de
Joodse Liberale Gemeente in Amsterdam.
In veel West-Europese landen worden
Joodse objecten (synagogen, scholen, musea)
en personen beveiligd. In mijn reisgids staat
zelfs dat de beveiligers van de synagoge op
de Jakobsplatz in München voormalige
elitesoldaten zijn van het Israëlische leger.
Zijn die bedreigingen een teken van toenemend
antisemitisme? Of hebben ze meer te maken
met het conflict in Israël/Palestina? Of krijgen
Joden overal en altijd de schuld van?
Kerkmensen doen doorgaans
geen Jood kwaad. We kennen
onze beladen geschiedenis die
het gevolg was van deze gedachtegang: Jezus is de vervulling van
de wet (of het Oude Testament)
en daarmee zou het verbond
van God overgegaan zijn naar de
kerk. De kerk is het nieuwe volk
van God. Deze ‘vervangingstheologie’ was eeuwenlang een
vruchtbare voedingsbodem voor
antisemitisme.
In de kerk weten we nu beter.
Of ... woekert het antisemitisme onder ons
nog steeds onder de oppervlakte voort?
Er zijn veel alarmerende berichten dat het
antisemitisme (de Jodenhaat) in onze tijd
toeneemt. En dat Joden in ons land beveiligd
moeten worden is te gek voor woorden.
Goed dat er een nationaal coördinator
antisemitismebestrijding is.
Floor Barnhoorn
hoofdredacteur

Op de foto het beeld ‘Synagoga’ aan de westfaçade van de Notre-Dame in
Parijs. In de kunst wordt de synagoge alle eeuwen door afgebeeld als een
vrouw met een blinddoek voor. Ze is blind voor de Waarheid (Christus).
De verblinde synagoge is een voorbeeld van christelijk antisemitisme.
Beeld: Wikimedia
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Ga en leer!
Lamech: brute moordenaar of tragische figuur?

Antisemitisme is altijd fout

Janet van Dijk
interviewde coördinator
antisemitismebestrijding
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Eddo Verdoner.

Eddo Verdoner is sinds anderhalf jaar nationaal coördinator
antisemitismebestrijding, en zijn functie is hard nodig in een
samenleving als die van ons waar mensen veel op sociale media
zitten. COVID-19 en de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld wakkeren
antisemitisme alleen maar aan. Het gaat samen met maatschappelijke onrust, vertelt Verdoner in het interview op pag. 4-6.
Hij is stellig: antisemitisme is altijd fout. Ook als jongeren het
scheldwoord 'Jood' gebruiken. Het lijkt misschien onschuldig, maar
het verlaagt de drempel naar meer Jodenhaat. Online gaat dat snel.
Het maakt voor Verdoner duidelijk waarom hij er is. "Elke keer
dat ik het zie denk ik weer: ik heb vanuit de overheid gezicht gekregen
om hier iets aan te doen."
En ook als kerk kunnen we iets doen, vindt hij.
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Sinds 1 april 2021 is Eddo Verdoner nationaal
coördinator antisemitismebestrijding binnen
het ministerie van Justitie en Veiligheid.
“Een positief beeld neerzetten van Joden en
jodendom is onderdeel van de bestrijding
van antisemitisme.”
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Rick Keus

Interview met coördinator antisemitismebestrijding Eddo Verdoner

“Antisemitisme begint
vaak als grapje”
Hoe kijkt u terug op het eerste
jaar in deze functie?
“Het was intensief. Ik voerde allerlei
introductiegesprekken, en moest tegelijker
tijd reageren op wat er in de samenleving
speelde. In mei vorig jaar waren er bijvoor
beeld spanningen in Israël. Binnen de
overheid trof ik versnipperd beleid aan en
vaak weinig kennis over antisemitisme.
Daarnaast werd antisemitisme vaak op één
hoop gegooid met racisme. Daar kan ik als
coördinator iets aan doen. Fijn is dat ik een
aantal medewerkers heb gekregen. Binnen de
overheid en maatschappelijke organisaties
weet men ons nu te vinden, men vraagt
om advies. Ik overleg ook met koepels van
kerken hoe we elkaar kunnen versterken.”

Antisemitisme heeft verschillende
gedaanten. Wat is de gradatie in
kwalijkheid?
“De intentie van de ene uiting is sterker
dan die van de andere. Hierbij speelt dat
beelden beginnen in een vorm waarvan
soms gezegd wordt dat het niet als antisemitisme bedoeld is, zoals jongeren die het
scheldwoord ‘Jood’ gebruiken. Maar het
is wel antisemitisme. En het verlaagt de
drempel naar meer Jodenhaat. Online gaat
dat snel. Mensen brengen antisemitisme
vaak eerst als grapje, en ontkennen dat het
antisemitisme is. Op die manier breng je

antisemitisme naar binnen zonder veel tegenstand. Wat mij betreft
stellen we een duidelijke grens: antisemitisme is altijd fout.”

Begint antisemitisme bij onwetendheid?
“Het is soms mede onwetendheid. Je ontwikkelt makkelijker
een bepaald wantrouwen tegen iemand die je niet kent, die anders
is. Een positief beeld neerzetten van Joden en jodendom is dan
ook onderdeel van de bestrijding
van antisemitisme. Dat is een
nieuwe trend, in het buitenland
“Antisemitisme
gebeurt dat al. Duitsland heeft
vorig jaar veel aandacht besteed
raakt uiteindelijk
aan 1700 jaar Joods leven in dat
land in de vorm van artikelen,
iedereen”
festivals en tentoonstellingen.
Dat helpt de onbekendheid weg
te nemen. Dat kunnen wij ook doen, aandacht geven aan Joodse
gebruiken en tradities, de Joodse feestdagen markeren. De premier
kan bijvoorbeeld aandacht besteden aan het Joods Nieuwjaar. Dat
creëert bewustzijn.”

Wanneer komt antisemitisme op?
“Als er maatschappelijke onrust is bijvoorbeeld, het gaat er
vaak mee samen. COVID-19 bracht veel paniek en onzekerheid,
en kwaadwillenden kwamen al snel met complottheorieën waarin
Joden de zondebok waren. Ook nu, bij de oorlog in Oekraïne, zie
je dat antisemitisme in bepaalde vormen naar boven komt, in
complottheorieën, antisemitische ideeën, Holocaustbagatellisatie.
Dat heeft veel impact. Met uitleg en het creëren van bewust
wording kun je daar verandering in brengen. Dat vergt veel werk.
Waar begin ik? Wie ga ik spreken? Bij elke casus moet je dat
opnieuw beoordelen.”
nr. 1 • Augustus 2022
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De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust
zeggen veel jongeren weinig of niets.
“Er blijkt een bepaalde vervreemding van de Tweede
Wereldoorlog door afstand in tijd, door hoe er op scholen
wordt gevormd, door de informatie die jongeren tot zich
nemen. Op sommige scholen is het lastig om het erover
te hebben omdat het tot problemen in de klas leidt. Het
is voor mij een speerpunt dat de Holocaust een centrale

We leven in een gepolariseerde samenleving.
“Ook polarisatie is een bron voor antisemitisme.
Mensen zitten veel op sociale media, verkeren daardoor in
hun eigen bubbel, horen van elkaar hun eigen gelijk en zijn
niet meer vatbaar voor de nuance. De tegenstellingen tussen
mensen worden groter. Antisemitisme kan daardoor meer
vat op mensen krijgen. Waar een vacuüm ontstaat van
waarden en normen kan antisemitisme binnenkomen.
Basisvoorwaarden voor een goede democratie zijn:
gedeelde verhalen, sterke instituties en een sterke sociale
cohesie. Polarisatie brengt een einde aan gedeelde verhalen.
De waarden die ten grondslag liggen aan een goede democratie zijn dezelfde waarden om antisemitisme buiten de
deur te houden.”

Wat kunnen kerken doen?

“Waar een vacuüm ontstaat
van waarden en normen kan
antisemitisme binnenkomen”
plaats blijft behouden in de samenleving. Hitler dacht de
Joden te kunnen uitroeien, want wie kende nog de genocide
op de Armeniërs? Er kon dus weer genocide plaatsvinden,
en dat kan nu ook weer als we de lessen uit de Holocaust
niet herhalen. Daarin zeg ik de Israëlische historicus
Yehuda Bauer na: als mensen denken dat antisemitisme
enkel de Joodse gemeenschap raakt, dan moeten ze kijken
naar wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Er zijn
6 miljoen Joden vermoord, maar ook 20 miljoen Russen.
De geschiedenis bevestigt dat als antisemitisme de kop
opsteekt, andere problemen snel volgen. Uiteindelijk
raakt het iedereen.”

Op weg - ontmoeting met het jodendom

“Een belangrijke manier van overdracht vindt plaats in
de kerk zelf. Het is van belang dat er in de opleiding van
voorgangers aandacht is voor de joodse cultuur, voor de
joodse wetten. Er zit een bepaalde manier van denken achter
de wetsteksten. Heel interessant, daar zit kennis in hoe je
maatschappelijke problemen kunt aanpakken. Dat kun je in
de kerk mooi overdragen, zodat de joodse wortels belicht
worden en niet meer als vreemd worden gezien.
Verder zijn contacten met de lokale Joodse gemeenschap,
als die er is, belangrijk. Ontmoet elkaar in een synagoge
of een andere bijzondere plek, maak kennis met elkaar. Je
kunt elkaar dan ook ondersteunen als er maatschappelijke
issues in de woonplaats zijn. Of ga als kerkelijke groep naar
het Joods Museum, maak een recept uit de Joodse keuken
en verdiep je in de spijswetten. Of spreek over vooroordelen, over hedendaags antisemitisme. Dat kan goed bij
gelegenheden als 4 en 5 mei, de Holocaustherdenking, de
Israëlzondag. En bedenk hoe je de jongere generatie erbij
kunt betrekken.”

Antisemitisme komt weer, en weer; wordt u
er weleens moedeloos van?
“Moedeloos niet, strijdbaar wel. Wel moet ik soms
keuzes maken; elke dag is er meer te doen dan ik kan
oppakken. En het is een zaak van lange adem. Maar ik zie
dat er veranderingen komen. Bijvoorbeeld in wetgeving;
ontkenning van de Holocaust wordt nu strafbaar. Ik zie
dossiers waarin ik een rol kan spelen, achter of voor de
schermen. En er zijn gelukkig veel rotsvaste medestanders,
niet alleen in Den Haag maar ook daarbuiten. Ook in de
kerk zijn velen uit volle overtuiging betrokken. Dat geeft
veel steun.”

Tekst: Kick Bras Beeld: Collectie Joods Museum. © Stichting Charlotte Salomon
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Emeritus predikant Kick Bras bespreekt wat een kunstwerk ons te zeggen heeft.

De kracht
van het leven

H

et is augustus. Een vakantiemaand. Misschien een
vakantie aan zee? Dit beeld doet daaraan denken.
We zien een jonge vrouw op het strand van de Côte
d’Azur. Ze is bezig iets te schilderen. Het lijkt een
idyllisch tafereel. Maar dat is het niet. Op haar rug
staat geschreven: ‘Leben oder Theater’. Misschien
heb je het al herkend. Het is het laatste beeld van het
beroemde werk van Charlotte Salomon. Deze jonge
Joodse vrouw had na de Kristallnacht van 1938 haar
toevlucht gezocht in Frankrijk. Daar schilderde ze
meer dan 800 gouaches waarin ze op artistieke wijze
haar familiegeschiedenis tegen de achtergrond van
de dreiging van het nazisme oproept. In haar familie
hadden verschillende vrouwen, onder wie haar
moeder, zelfmoord gepleegd. De kunstenaar probeert
dit trauma te overwinnen door te schilderen en door
schilderkunstig een filosofie te hulp te roepen. Het is
een filosofie van liefde en leven die de dood overwinnen.
Het is een groots en diep werk, dat in verschillende
edities in boekvorm uitgegeven is.
Helaas heeft Charlotte haar eigen leven niet kunnen
redden. In 1943 hebben de nazi’s alle Joden opgepakt
die rond Nice woonden. Ook Charlotte werd opgepakt en vermoord in Auschwitz. Maar haar werk ging
niet verloren en is na de oorlog wereldwijd bekend
geworden. Dit kunstwerk, waarin een dramatische
worsteling tot uiting komt, is een blijvend getuigenis
van de kracht van Charlotte Salomon. Zij heeft
gekozen voor het leven. Zij getuigt met haar boek
van de kracht van leven en liefde tegenover de macht
van de dood in haar familie en de haat en het geweld
in de geschiedenis van haar tijd.
Het laatste beeld van haar werk toont deze levenswil
tegen de achtergrond van de zee. Het is augustus.
We mogen leven! Laten we telkens weer kiezen om
te leven. Om lief te hebben. Om ruimte te geven aan
de creatieve kracht van de Bron van leven. •
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Tekst en foto’s: Eric Citroen

Synagoge Alphen aan den Rijn opnieuw ontdekt

Jongeren gaan
graag op relitoer
Verscholen achter een winkelstraat in Alphen aan den Rijn ligt een oude synagoge,
het voormalig onderkomen van de joodse gemeenschap die tijdens de Shoah
vermoord is. Tegenwoordig is de synagoge in gebruik als remonstrants kerkgebouw.

De nieuwe joodse gemeenschap in Alphen heeft het bedehuis in
de loop der jaren opnieuw ontdekt, met als resultaat een vruchtbare
samenwerking met de remonstrantse geloofsgemeenschap.

doxe gemeente vond ik mijn thuis bij de Liberaal Joodse Gemeente
Amsterdam. Uiteindelijk heb ik ook mijn ouders daarnaartoe mee
teruggenomen in hun joodse geloof.”

Albert Bremer is een van de drijvende krachten achter deze
samenwerking in Alphen aan den Rijn. “Ik ben niet echt joods opgevoed, maar wist wel van mijn joodse afkomst; er moest iets zijn”,
vertelt Bremer over het begin van zijn speurtocht naar zijn achtergrond. “Ik woonde destijds in Amstelveen en werd geïnspireerd
door een frater van de Karmelkerk. Na een verkenning bij de ortho-

Kennis overdragen
Bremer was ondertussen verhuisd naar Alphen. “Een oom van
mij die de concentratiekampen heeft overleefd en in Israël woonde
heb ik bij een bezoek aan Alphen gewezen op het metaheerhuisje
(washuisje voor de overledenen, red.). Toen kwam het besef dat
ik daar iets mee moest. Eerst wilde ik een boekje schrijven over
de joodse geschiedenis van Alphen aan den Rijn, maar daar bleek
iemand al mee bezig, er was geen noodzaak meer. Later kreeg ik
een uitnodiging van een joodse inwoonster van Alphen voor een
ontmoeting. Al snel gingen wij op zoek naar andere inwoners in
Alphen met een joodse achtergrond. Dat groeide uit tot de Stichting
Joods Alphen, waarvan Bremer later voorzitter werd.
“De stichting heeft een aantal jaren goed gedraaid met in het
begin zo’n zestig gezinnen. Doel was om kennis van de tradities
over te dragen, en wat zou er dan mooier zijn om dat te doen in de
oude synagoge? Die huurden we van de Remonstrantse Gemeente.
Uiteindelijk werd de groep te groot en zo verhuisden we begin
deze eeuw naar de aula van een scholencomplex. Een klezmerband,
seideravond, Poerim en Chanoeka, van alles vierden we. Als gevolg
van uitstroom naar grotere joodse gemeenten in de omgeving, met
voor sommigen meer religieuze diepgang, liep onze gemeenschap
echter leeg en droogde de geldstroom op.”

Albert Bremer in de voormalige synagoge van Alphen aan den Rijn.
Op weg - ontmoeting met het jodendom
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Eric Citroen is kerkelijk werker in Amstelveen en verhalenverteller. ericcitroen.nl

Simon Wiesenthal
Bremer raakte ondertussen als bestuurslid betrokken bij de
lokale Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers (SHJV).
Doel daarvan is de organisatie van de herdenking van 4 mei, het
oprichten van een monument en het optekenen van de joodse
geschiedenis en die uitgeven in boekvorm. Bremer: “Dat monument
kwam er via crowdfunding en werd in 1990 onthuld door de
Alphense burgemeester en door Simon Wiesenthal. Later hebben
we met Herinneringscentrum Kamp Westerbork een programma
voor jongeren ontwikkeld. Kees Visschedijk, docent aan het Ashram
College in Alphen aan den Rijn, heeft daarvoor met ons en met
Westerbork een lesmap over de Joodse oorlogsgeschiedenis samengesteld. Nadat het programma voor de middelbarescholieren was
gereedgekomen, richtte de aandacht zich op de basisscholen. Daar
worden nog steeds met regelmaat gastlessen verzorgd.”
Relitoer
Door geschiedenisdocent Maarten Westerduin van het Scala
College in Alphen is later ‘de relitoer’ bedacht, waarbij 3-havoklassen
elk jaar langs verschillende gebedshuizen trekken: de moskee, de
rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk en natuurlijk de synagoge.
Een imam, pastor, dominee en Albert Bremer verzorgen de gastlessen.
Bremer: “Ik vertel dan over het begin van religie, van de afgoden tot
het monotheïsme. Over Abraham die Ismaël kreeg, uit wiens nakomelingen de islam is ontstaan, en Isaak die de andere lijn van het
verbond voortzette. We hebben als gastdocenten de presentaties
goed op elkaar afgestemd. Je krijgt ook mooie reacties van leerlingen.”
Bijzonder is ook de 4 mei-herdenking. Onder meer wordt elk
jaar rond die datum door Productiehuis Alphen een toneelstuk
opgevoerd in het kader van de herdenking aan de joodse gemeenschap in Alphen.

Stolpersteine en joods erfgoed
Een hoofdstuk apart zijn de Stolpersteine. Het project voor het plaatsen van gedenkstenen bij huizen waar
joden hebben gewoond in de Tweede Wereldoorlog en
zijn weggehaald is inmiddels geïnitieerd in samenwerking
met de website Alphens.nl en de gemeente Alphen aan
den Rijn.
Inmiddels zijn 25 van de 62 geplande Stolpersteine
geplaatst. “Ook hier zien we veel betrokkenheid”, zegt
Bremer. “Mensen hebben stenen geadopteerd en er is
veel animo voor het oppoetsen.”
De stichting was intussen bij nog een andere activiteit
betrokken geraakt, namelijk het project oorlogserfgoed.
Dit in het kader van 75 jaar vrijheid. Bremer tot slot:
“Vanuit de stichting wilden we joods erfgoed behouden.
Het metaheerhuisje was toen nog een fietsenstalling,
maar is inmiddels in het project opgenomen en biedt
huisvesting aan een beeldend kunstenaar. Voor de
synagoge hebben we contact gezocht met de Remonstrantse
Gemeente. Er zijn op zowel het metaheerhuisje als de
voormalige synagoge plaquettes aangebracht met de
geschiedenis van beide panden en de vroegere gebruikers.
Het hele project omvat inmiddels een 60 kilometer lange
fietsroute in de omgeving, waarbij tevens een knooppunt
naar een wandeltocht langs de Stolpersteine is aangebracht
via een QR-code.’
Meer informatie: shjvs.nl
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Tekst: Leo Mock

Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg University, adviseur en columnist.

Wat vind je van het webinar
'Jezus, de Koning van de Joden'?
De redactie van Op Weg vroeg mij te reageren op het webinar ‘Jezus, de Koning van
de Joden?’, dat op 8 april werd gehouden. Het was georganiseerd door Toward Jerusalem
Council II. Deze organisatie is internationaal en lijkt mij uit de christelijke hoek te komen
waar inspiratie en persoonlijke beleving belangrijk zijn. Volgens de Nederlandse vestiging
(tjcii.nl) zijn de doelstellingen van de beweging om Joden en christenen die in Jezus geloven
weer te verenigen in één kerk, het ene lichaam van Jezus. Dit is belangrijk als voorbereiding
op de wederkomst van Jezus. Men streeft dan ook naar het houden van een Tweede
Vergadering in Jeruzalem (analoog aan Handelingen 15) waarin “gelovigen uit de volkeren
de Joodse gelovigen welkom heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken”.
Dit als correctie op eeuwenlange ‘identiteitsroof’ door vervangingstheologie en anti-judaïsme.
Een belangrijke spil in de Nederlandse vestiging is de heer Jeroen Bol van de Jules Isaac
Stichting, genoemd naar de bekende Franse joodse historicus Jules Isaac (1877-1963). Deze
zette zich al vroeg in voor het verbeteren van de verhoudingen tussen Joden en christenen
en wees in zijn boeken op de negatieve rol van de christelijke theologie in het antisemitisme.
Zijn werk en inspanningen hebben invloed gehad op het Tweede Vaticaanse Concilie en de
verklaring Nostre Aetate uit 1964 (de vraag is wel of Isaac dit gebruik van zijn gedachtegoed
voorzag). Het webinar van 8 april was een soort oefening voor een internationale conferentie
van 11-13 juli in Wenen waar dezelfde thematiek ruim aan bod is gekomen bij de verschillende
sprekers. Ter voorbereiding op deze conferentie is de publicatie Jesus, King of the Jews?
Messianic Judaism, Jewish Christians and Theology Beyond Supersessionism (red. J.E. Patrick)
verschenen, waarnaar de uitnodiging voor het Nederlandstalige webinar dan ook verwees.
Het is goed dat men zich bezint op vervangingstheologie en het gebruik van beelden en
terminologie die onbewust bijdragen aan een identiteitsvorming vanuit geclaimde superioriteit
die de ander niet als gelijkwaardig ziet, maar als inferieur. Mijn belangrijkste vraag zou zijn
welke plaats ‘gewone’ Joden hebben in de theologie van deze organisatie – van Joden die
buiten de kerk Jood willen blijven? Wil deze organisatie ook met hen de dialoog aangaan?
En zo ja, welk karakter heeft een dergelijke dialoog dan?
Tot slot is er voor mij de spanning in beide tradities om het nieuwe – de masjiach en
messiaanse tijd – in oude terminologie te beschrijven (koning/koningschap). Wie in de
Joodse traditie ‘koning’ zegt, denkt vanzelfsprekend aan een Davidische afstamming en ook
aan een erkende profeet die deze koning bevestigt in diens koningschap. En hem zalft met
de bijbelse zalfolie in Israël, hoogstwaarschijnlijk in Jeruzalem. De rabbijnen voegen hieraan uiteraard nog het instituut van het Sanhedrien toe dat zijn instemming geeft – allemaal
instituten en rituelen die stuk voor stuk ook weer ter discussie kunnen komen te staan.
Is de profeet wel écht profeet, is het wel een legitiem Sanhedrien, et cetera. Misschien
beschreven daarom sommige rabbijnen de komst van de Masjiach als iets dat alleen God
kent, hierbij verwijzend naar Jesaja 64:4 – “Van oudsher heeft men het niet gehoord noch
vernomen, geen oog heeft [het] gezien [een] God buiten U, die handelt ten behoeve van
wie op Hem wacht.”

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Kees Schakel Beeld: Lamech, Ada en Silla. Uit: Speculum Humanae
Salvationis, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. Bron: Wikimedia
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Een schets van personen of situaties
uit de Bijbel vanuit joods perspectief.

Lamech? Is dat een bijbelse persoon? Wat
deed hij? Hoe Lamech, een patriarch van
vóór de zondvloed, onvergetelijk wordt
uitgetekend door een middeleeuwse rabbijn.

Lamech: brute
moordenaar of
tragische figuur?

Kaïn, de eerste moordenaar in de Bijbel (Genesis 4:8),
heeft geen introductie nodig, maar bij zijn nazaat Lamech lijkt
enige verduidelijking wel gewenst (Genesis 4:17-24). Wie is
Lamech? Als eerste bigamist in de Bijbel heeft hij twee vrouwen,
Ada en Silla. De Torah lijkt dat geen probleem te vinden. Jakob
had toch ook meer vrouwen? Duidelijk is dat we Lamech tegen
zijn vrouwen horen zeggen dat ze eens goed moeten luisteren.
Wat wil hij hen in de oren knopen? We moeten ernaar gissen,
elk verhaal ontbreekt. We hebben enkel zijn lied, drie zinnen
in een prachtig parallellisme (Genesis 4:23-24).
Ada en Silla, hoor wat ik zeg! / Vrouwen van Lamech, luister naar mij!
Een man die mij verwondt, sla ik dood, / zelfs een kind dat mij een
striem toebrengt. / Kaïn wordt zevenmaal gewroken, / Lamech
zevenenzeventigmaal! (vertaling: NBV21)

Vanouds hebben uitleggers geprobeerd Lamech in beeld
te krijgen. Als vader van begaafde kinderen – Jabal, Jubal,
Tubal-Kaïn en Naäma¹, die met innovaties de mensheid voor
uithelpen (Genesis 4:20-22) – zou hij in dankbaarheid zijn
gezin kunnen bezingen, maar waarom dan deze gespierde taal?
Wat wil hij met zijn ballade? Is hij trots op zijn moordzucht, een
voorbeeld van zedelijk verval van de mensheid, die afstevent
op een catastrofe (Genesis 6:11)? Of is hij iemand die om het
minste of geringste een ander in elkaar ramt?
Rasji
Rasji (1040-1105), de maestro van de Bijbeluitleg, leest
de tekst letterlijk. ‘Man’ slaat op Kaïn (Genesis 4:1), en ‘kind’
op Tubal-Kaïn. Rasji sluit aan bij een ingenieus vijfde-eeuws
verhaal waarin het Kaïnsteken wordt verbeeld als een hoorn
op zijn voorhoofd.
Lamech was blind. Hij ging eens jagen en zijn zoon leidde hem bij de
hand. Het jongetje zag iets dat leek op de hoorn van een wild dier. Hij
zei: Ik zie een soort dier. Lamech spande zijn boog en doodde Kaïn. Het
jongetje zag op grote afstand dat hij dood was en een hoorn op zijn
voorhoofd had. Hij zei tegen Lamech: ‘Papa! Kijk, hij lijkt op een dood
mens met een hoorn op zijn voorhoofd.’ Lamech zei hem: ‘Wee mij! Dit
is mijn oude opa.’ Hij sloeg beide handen in berouw tegen elkaar, raakte
het hoofd van het jongetje en doodde hem per ongeluk. Zoals er geschreven
staat [vertaling iets anders dan NBV21]: ‘Een man heb ik gedood door
mijn verwonding en een kind door mijn striem’ (Genesis 4:23).

(Ch.N. Bialik, Sefer ha-Aggada / boek van de Aggada, 1969, pag. 19).

	Naäma was zangeres. (Targoem Jeroesjalmi 4:22 [Aramese vertaling op de

1

Tenach/datering: 7e eeuw])

Was Lamech nu een ‘geweldenaar’ of een ‘slachtoffer’?
Verrassend hoe een midrasj ons telkens weer stof tot
nadenken geeft! •
nr. 1 • Augustus 2022
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Tekst: Jehoeda Amichai (Israëlisch dichter, 1924-2000) Vertaling: Tamir Herzberg en Tsafrira Levy Beeld: © Alexlinch | Dreamstime.com
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Statistiek
Op elke razende zijn er altijd twee
of drie die kalmeren, schouderkloppers,
op elke huilende een paar tranenvegers,
op elke blije velen die triest zijn
en zich willen warmen aan zijn blijdschap.
En elke nacht vindt minstens één man
de weg niet terug naar zijn huis
of zijn huis is ergens anders heen verhuisd
en hij rent door de straten
en hij is overtollig.
Ik stond eens met mijn zoontje te wachten bij een halte,
een lege bus reed langs en mijn zoontje zei:
’Kijk, een bus vol lege mensen.’

nr. 1 • Augustus 2022

14 • Een echo uit de synagoge

Tekst: Kees Schakel

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

Uitgelicht
Tekst: Bart Gijsbertsen

 it leesrooster is in geheel te vinden op
D
protestantsekerk.nl/leesroosters
Bart Gijsbertsen is emeritus predikant,

Augustus 2022
13 aug	Waëtchanan - En ik smeekte.
Deuteronomium 3:23 - 7:11

Sjabbat Nachamoe - de sabbat van vertroosting.

consultant en schrijver. bartgijsbertsen.nl

Sidra Nitsaviem

Jesaja 40:1-26

20 aug 	Ekev - Als gevolg.
Deuteronomium 7:12 - 11:25; Jesaja 49:14 - 51:3

Deze sidra – Deuteronomium 29:9 - 30:20 – wordt
gelezen op 24 september, vlak voor Rosj Hasjana 5783;
en bij de 15e zondag na Trinitatis (met Lucas 16:19-31),
vlak voor de Israëlzondag (op 6 oktober).

27 aug 	Reëe - Zie.
Deuteronomium 11:26 - 16:17; Numeri 28:9-15;
Jesaja 66:1-24

September 2022
3 sep	Sjoftiem - Rechters.
Deuteronomium 16:18 - 21:9; Jesaja 51:12 - 52:12

10 sep 	Ki Tetsee - Wanneer je uittrekt.
Deuteronomium 21:10 - 25:19; Jesaja 54:1 - 55:5

17 sep 	Ki Tavo - Als je komt.
Deuteronomium 26:1 - 29:8; Jesaja 60:1-22

24 sep 	Nitsaviem - Aangetreden.
Deuteronomium 29:9 - 30:20;
Jesaja 61:10 - 63:9
26 sep	Rosj Hasjana eerste dag Nieuwjaar 5783
Genesis 21:1-34; Numeri 29:1-6; 1 Samuël 1:1 - 2:10

Aangetreden (nitsaviem) is het volk om naast het
verbond op de Sinaï een verbond te aanvaarden in Moab.
“Dit zijn de woorden van het verbond dat de ENE Mozes
heeft geboden met de zonen Israëls te smeden in het
land Moab – naast het verbond dat Hij met hen smeedde
bij de Horeb.”
De inhoud van dit aanvullend verbond heeft Mozes
inmiddels met het volk gedeeld. Het meest opvallende
eraan zijn de toegevoegde vervloekingen. Het volk wordt
bezworen om in het beloofde land direct – bij de bergen
Ebal en Gerizim – zegening en vervloeking tegenover
elkaar te stellen (Deuteronomium 27 en 28) en die te
beamen. De inhoud van de zegen is prachtig, maar de
inhoud van de vervloeking – 52 verzen lang beschreven
– is allerverschrikkelijkst.
In nitsaviem staat het volk gereed om toe te treden tot
dit verbond; een verbond dus met vloekbeding (29:11, 13).
Een vloek die wacht als men in het beloofde land de Torah
veronachtzaamt. De vervloeking wordt part of the deal
tussen God en Zijn volk.
En Mozes weet al wat de gevolgen zullen zijn! Hij
kijkt en profeteert zelfs verder (Deuteronomium 30:1vv).

27 sep	Rosj Hasjana tweede dag Nieuwjaar 5783
Genesis 22:1-24; Numeri 29:1-6; Jeremia 31:2-20

	Ok t o b e r 2 0 2 2

“Eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook
maar één tittel van de Torah vervalt”, stelt Jezus vlak
voor Zijn parabel in Lucas 16:19-31. En Hij eindigt die
gelijkenis met: voor wie ‘Mozes en de profeten’ veronachtzaamt helpt zelfs een opstanding uit de doden niet.

1 okt	Wajelech - En hij ging.
Deuteronomium 31:1-30

Sjabbat Sjoeva - de sabbat van inkeer.
Hosea 14:2-10; Joël 2:15-27

5 okt	Jom Kipoer - Grote Verzoendag.
Leviticus 16:1-34; Numeri 29:7-11;
Jesaja 57:14 - 58:14 (ochtend);
Leviticus 18:1-30 (middag); Jona; Micha 7:18-20
Op weg - ontmoeting met het jodendom

Met Rosj Hasjana begint in het jodendom een tijd
van inkeer. Maar deze Schriftgedeelten zetten – met
de Israëlzondag vlakbij – ook ons aan tot bezinning. Is
het een optie in Jezus en de opstanding uit de doden te
geloven, maar daarbij de Torah (het zogenaamde ‘Oude’
Testament) te veronachtzamen?

Tekst: Coen Constandse

Coen Constandse is predikant te Houten.

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

Blijvende studie
en correctie
Een aantal jaar geleden las ik iedere week
de bijbehorende sidra, dagelijks een deel,
bij mijn eigen bijbellezing, uit de vertaling
van Onderwijzer: Nederlands en Hebreeuws
naast elkaar. Vaak las ik stukken Hebreeuws,
om dat ook een beetje bij te houden.
Ik hoop dit vanaf komende Simchat Tora
weer te doen. Goed om te weten wat de
synagoge leest! Ook om het besef levend te
houden dat er een andere gemeenschap is die
de Schrift leest – op een heel andere manier.
Zo wekelijks meelezend kun je er eerder naar
verwijzen in de gemeente. Nu doe ik dat ook,
maar eerlijk gezegd sporadisch en incidenteel,
bijvoorbeeld bij Joodse feesten.
In onze gemeente volgen we het gemeenschappelijk leesrooster. Daar is veel voor
te zeggen, maar het staat meer aandacht
voor de synagogale lezingen in de weg. Wat
wel een idee zou zijn: die lezingen één jaar

lang, of regelmatig enkele weken gedurende
meerdere jaren als alternatief leidraad op
het leesrooster zetten.
Belangrijker vind ik om in liturgie, verkondiging en het hele gemeentewerk steeds
eraan te herinneren dat we als kerk niet de
enige – en niet de eerste! – zijn die het Woord
proberen te horen en te bewaren. Er is nog
een gemeenschap die hoort bij deze God.
De kerk heeft dat eeuwenlang niet
willen weten, ja, het niet kunnen hebben.
Hoezeer heeft dat de Joodse gemeenschap
de eeuwen door geschaad … En hoezeer
heeft de kerk zodoende gedwaald en het
evangelie en de leer daardoor anti-Joods
vertekend. Dat vraagt om blijvende studie
en correctie. Leren hoe joodse geleerden de
Schriften lezen – ook de evangeliën en de
brieven – is voor mij een wezenlijke bron
van inspiratie. •

Kort bericht

Met Sacks aan de slag

Beeld: Wikimedia

De zeggingskracht van opperrabbijn Jonathan Sacks (foto) (1948-2020) was in GrootBrittannië evident. Hij wist als geen ander in het publieke debat het joodse geloof te
verbinden met het seculiere leven en daarbij behorende uitdagingen. Sinds zijn vijfdelige
standaardwerk Verbond en dialoog. Joodse lezing van de Tora in het Nederlands vertaald is,
ontdekken we ook in Nederland de rijkdom van Sacks’ inzichten. Dit voorjaar verscheen het
vierde deel Numeri – boek van de woestijnjaren en het laatste deel wordt volgend jaar verwacht.
Wie Sacks’ standaardwerk aanschaft, krijgt daar geen spijt van (tijdelijk bij Uitgeverij
Skandalon voor een scherpe pakketprijs van € 99,99).
Dit seizoen laten we in dit blad zien hoe kerkelijke gemeenten en gemeenteleden
gebruikmaken van de Tora-uitleg van Jonathan Sacks. Ben je in de kerkdiensten, in
kringverband of op een andere manier bezig met het werk van Sacks? Laat het ons weten
via kerkenisrael@protestantsekerk.nl
nr. 1 • Augustus 2022
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Lezersactie
Wil je kans maken op een exemplaar
van Het mysterie van Jakob Minor?
Mail dan naar kerkenisrael@
protestantsekerk.nl of schrijf naar
Redactie Op Weg, Postbus 8504,
3503 RM Utrecht.
Uiterste datum: 1 september.
Alleen de winnaars ontvangen bericht.

Jehoeda Amichai - Gedichten deel I / deel II

Het mysterie van Jakob Minor

Goed nieuws voor wie tot voor kort met een zaklampje zocht
naar Nederlandse vertalingen van gedichten van de koning van
de Israëlische dichters, Jehoeda Amichai (1924-2000). In prachtig
teamwork hebben Tamir Herzberg, moedertaalspreker van het
Nederlands, en Tsafrira Levy, geboren en opgegroeid in een kibboets
in Israël, een bloemlezing gemaakt met zo’n 350 van de meer dan
3.000 gedichten van Amichai.
Sinds 1936 woonde Jehoeda Amichai (zijn naam betekent: ‘Mijn
volk leeft’) in Jeruzalem. Hij was verknocht aan deze stad en woonde
vele jaren in de oudste wijk van het Jeruzalem buiten de muren.
In 1949, na jaren frontsoldaat geweest te zijn, begon Amichai
gedichten te publiceren. Een in 1955 uitgekomen bundel liet zien
dat de Hebreeuwse taal in korte tijd ingrijpend veranderd was: “En
in het jaar ’31 waren mijn handen klein en vrolijk / en in ’41 leerden
ze een geweer gebruiken.” Zijn beeldspraak ontleende Amichai aan
het moderne leven: “Mijn vader bouwde een grote zorg om mij
heen, als een dok / en op een dag gleed ik eruit, voordat ik af was.”
Amichai, soldaat tegen wil en dank, werd op den duur een
vredesduif. Zijn meest bekende oneliner, de titel van een bundel
gedichten uit 1989, luidt: “Ook de vuist was eens een open hand
met vingers.”
De tweedelige bloemlezing bevat een nawoord, een artikel ‘De
poëzie van Jehoeda Amichai: de schoonheid van het onvolmaakte’,
en acht pagina’s noten. Wat goed dat Amichais poëzie nu voor een
bredere kring dan zijn bewonderaars is ontsloten!

Heleen Pasma is geen onbekende in kerk
& Israël-kringen: jarenlang is ze vrijwilliger in
de synagoge in Middelburg, kenner van het
Bijbels Hebreeuws, voorgangster, en schrijfster
van verhalen en gebeden. Haar nieuwste boek
is een soort caleidoscoop: een fictief verslag
van een man op wandeltocht naar Santiago
de Compostella, een reisverslag van het leven
waardoorheen eigen ervaringen en levensvragen klinken, met brieffragmenten van de Brief
van Jakobus als leidraad door het hele boekje.
In korte zinnen wordt een aantal ontmoetingen beschreven met personen die allemaal
een naam hebben die van Jakobus is afgeleid:
Coba, Ko, Jack, Jacqueline, Ja’akov. Ze houden
de lezer een spiegel voor: horen en doen gaan
samen op. In een persoonlijke verantwoording
schrijft Heleen wat haar drijft: ”We gaan aan de
hand van Mozes in navolging van Jezus, in het
spoor van Israël.” Een mooi, inspirerend boek.

Tekst: Kees Schakel

Tekst: Eeuwout Klootwijk

Titel: Gedichten deel I / deel II. Auteur: Jehoeda Amichai. Vertaling: Tamir

Titel: Het mysterie van Jakob Minor. Op weg naar Santiago

Herzberg en Tsafrira Levy. Uitgever: Van Maaskant Haun, Zorgvlied 2021/2022.

met de brief van Jakobus. Auteur: Heleen Pasma. Uitgever:

Omvang: 208/264 blz. ISBN 978 90 830 9594 3 / 978 90 830 9596 7.

Van Warven, Kampen, 2021. Omvang: 72 blz. ISBN 978 94

Prijs: € 25,99 / € 25,99

93175 89 1. Prijs: € 15,95
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Mijnheer, dat weiger ik

Een eerlijk boek

Het kwam laatst – naar aanleiding van de Verklaring over
erkenning van schuld en verantwoordelijkheid1 – nogal nadrukkelijk aan de orde: of de kerk zich wel voldoende verweerd had
tegen de Duitse bezetting in de jaren ’40-’45.
Voor hoofdagent Pieter Kapenga uit Kampen was het in
1942 echter helder en duidelijk. Hij weigerde mee te werken
aan de deportatie van Joodse stadsgenoten naar Westerbork.
Zijn principieel verzet kwam voort uit zijn geloof, hij was tevens
ouderling in de Gereformeerde Kerk. Zijn kleinzoon, de oudTrouw-journalist Peter Sierksma, deed onderzoek en schreef dit
boek over zijn opa. We lezen hoe Kapenga via Vught in Dachau
terechtkomt.
Het boek geeft ook een inkijkje in de gereformeerde wereld
van toen, inclusief ‘de vrijmaking’ in 1944. Terwijl opa in Dachau
verblijft is er op het thuisfront een kerkscheuring.

Je bent de oudste dochter en je adoreert je vader en toch
vlucht je met je zusjes soms uit angst voor hem het bos in.
Eenmaal volwassen moet je steeds weer opnieuw beginnen. Een
andere baan, nieuwe relaties. Wat is er toch met je aan de hand?
In Billy Boy beschrijft Beatrice L. Jongkind, emeritus
predikant en publicist, hoe zij op een moment dat ‘alles stuk’
ging, zich bewust werd hoe haar leven verbonden was met de
pijn die haar vader Bill sinds de Tweede Wereldoorlog met zich
meedroeg. Hoewel ze wel wist dat haar vader, jong als hij was,
protesteerde toen de nazi’s in Brussel een joodse jongen uit zijn
hbs-klas weghaalden, ontdekte ze pas na zijn dood hoe hij zo
tot over zijn oren in het gewapend verzetswerk kwam te zitten
en hoeveel pijn hij na de oorlog met zich meedroeg. Via een
document dat haar vader kort na de oorlog geschreven had
en ook wat hij daaraan later had toegevoegd, leerde zij haar
vader2 en zichzelf in hun strijd om gerechtigheid steeds meer
te doorgronden.
Een eerlijk boek, met markante foto’s, onder meer van
haar vader en zijn ouders, dat niet alleen (klein)kinderen van
verzetsdeelnemers zal raken!

Zie ook https://protestantsekerk.nl/nieuws/verklaring-van-de-protestantsekerk-tijdens-kristallnachtherdenking-2020/

2

Ook haar moeder was actief in het verzet, zoals duidelijk wordt gemaakt in het
boek Eenmaal kindje, zul je trots zijn. Kinderen van verzetsdeelnemers ‘40-’45
vertellen hun verhaal, waarvan Beatrice Jongkind de eindredactie voerde.

Tekst: Floor Barnhoorn

Tekst: Kees Schakel

Titel: Mijnheer, dat weiger ik. Een politieagent in verzet. Auteur: Peter Sierksma.

Titel: Billy Boy. Auteur: Beatrice L. Jongkind. Uitgever: Van Warven, Kampen

Uitgever: Walburg Pers, Zutphen 2021. Omvang: 256 blz. ISBN 978 94 624 9824 2.

2022. Omvang: 154 blz. ISBN 978 94 93175 62 4. Prijs: € 17,95

Prijs: € 25,00
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Tekst: Wilma Wolswinkel

Wilma Wolswinkel is relatiebeheerder Israël/Palestina van Kerk in Actie.

Polarisatie
Laatst meldde ik me aan voor een symposium over
polarisatie in de kerk. In de uitnodiging stond een lijst
met onderwerpen waarover de meningen nogal kunnen
verschillen: vaccinatie, vrouw in het ambt, doop en
last but not least Israël/Palestina.
En ja, dat is ook mijn eigen ervaring. Het ene moment
word ik gebeld dat de Protestantse Kerk nu echt iets
moet doen tegen de ‘schurkenstaat’ Israël, het andere
moment ontvang ik mailtjes met ernstige beschuldigingen
aan het adres van Palestijnse partnerorganisaties.
Ik krijg haast het gevoel in een loopgravenoorlog te
zijn terechtgekomen. Toch is dit niet het hele verhaal.
In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat je mensen
geen recht doet door ze in een bepaald kamp te zetten.
In het gesprek is er vaak wel degelijk oog voor het
verhaal van ‘de ander’, hoewel de verschillen blijven.
Vaak vraag ik me af: wat schieten Israëliërs en
Palestijnen ermee op dat wij in de Nederlandse kerken
zo lijnrecht tegenover elkaar staan (en een groot deel
volledig afzijdig blijft)? Volgens mij vrij weinig, terwijl het
vredesproces verder weg lijkt dan ooit. Toch blijven onze
partners aan Joodse en Palestijnse zijde zich inzetten voor
dialoog en verzoening. Moeilijke onderwerpen worden
daarbij niet geschuwd. Emoties krijgen volop een plek.
Het is mijn verlangen dat Israël/Palestina een gezonde
plek krijgt binnen de gemeente. Daarin valt veel te leren
van onze partners. Laten we uit de loopgraven wegblijven
en juist ruimte geven aan het verhaal van de ander, ook
al willen we dit eigenlijk niet horen …

Op weg - ontmoeting met het jodendom
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Gilah Evers: “Wij laten
graag zien hoe we leven”

Jaarthema
Protestantse Kerk:
‘Aan tafel!’

Gilah Evers organiseert sinds een paar jaar samen met haar
man rabbijn Shimon Evers avonden over het jodendom.
Gilah en Shimon Evers houden deze avonden over het
jodendom vaak, bij hen thuis. De traditionele joodse sjabbatsmaaltijd hoort daarbij. Het zijn met name groepen christenen
met interesse in het jodendom die zich hiervoor opgeven.
Gilah: “Mensen vinden onze manier van leven bijzonder, en
willen daar graag iets van meemaken. En wij laten graag zien
hoe we leven. Gastvrijheid hoort bij het jodendom.”
Goede gesprekken
De maaltijd lijkt op de vrijdagavondmaaltijd, met onder meer
kippensoep en challes, gevlochten broden. Gilah maakt alles zelf,
natuurlijk koosjer bereid. Shimon vertelt over het joodse leven, over
de sjabbat, en over zijn werk als rabbijn van de sjoel in Amersfoort.

Gilah Evers

Gilah: “Bezoekers mogen natuurlijk vragen
stellen maar weten vaak niet wat ze kunnen
vragen. Daarom vertelt mijn man veel. We
hebben vervolgens altijd goede gesprekken.”
Ontmoetingsdag
Gilah spreekt op de landelijke ont
moetingsdag kerk en Israël op 19 september
over sjabbat vieren thuis en in de synagoge.
“Sjabbat vieren is natuurlijk een wekelijkse
situatie, het maakt deel uit van mijn dagelijks
leven. De hele week staat in het teken van
de sjabbat.” Meer informatie over de ontmoetingsdag vind je op pagina 24.
Aan tafel!
Bij het thema ‘Aan tafel!’, het jaarthema
van de Protestantse Kerk, denkt Gilah aan
hoe het was toen haar kinderen nog klein
waren. “Met z’n allen aan tafel komt erg
tegemoet aan mijn gevoel voor harmonie
en gezelligheid.”
Lees het hele interview met Gilah Evers
op protestantsekerk.nl

•
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Tekst en foto's: Janet van Dijk

Interview met vertrekkend hoofdredacteur Floor Barnhoorn

“De ontmoeting
met het jodendom is niet
voor een clubje fans”
Deze zomer nam Floor Barnhoorn, vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd, afscheid van de
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Al wandelend langs sporen van de Jodenvervolging
kijkt hij terug op zijn werk bij ‘kerk en Israël’, waarvan het hoofdredacteurschap van Op Weg
onderdeel is. “De ontmoeting met het jodendom is niet voor een clubje fans.”

Dat Floor het liefst wandelend terugblikt op zijn jaren bij
‘kerk en Israël’ is niet vreemd. Hij fietst en wandelt veel en graag,
en heeft al heel wat langeafstandswandelpaden in de benen zitten.
Zo liep hij onder meer het Pieterpad, het Romeinse Limespad en
het Pelgrimspad dat bij Zuid-Limburg over de grens doorgaat als
GR5, naar Nice. Hij liep het pad tot halverwege Luxemburg.
Loopt hij een aantal paden samen met zijn vrouw Ine, het
Westerborkpad loopt hij in zijn eentje. Maar vandaag mag ik met hem
mee. Het Westerborkpad voert langs plaatsen die herinneren aan
de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, zoals monumenten
en werkkampen. Het start bij de Hollandsche Schouwburg in
Amsterdam en volgt daarvandaan zoveel mogelijk de route van de
spoorlijn waarover mensen gedeporteerd zijn naar Kamp Westerbork,
eindpunt van de route.
Werkkamp De Vanenburg
We lopen van Putten naar Harderwijk, een route van 15 km. De
dag is zonnig en fris, ideaal wandelweer. We starten bij het station.
Het monument ter nagedachtenis aan de razzia van 1 en 2 oktober
1944, waarbij als vergelding voor een aanslag 660 Puttense mannen
naar Kamp Amersfoort werden gebracht, zit in een eerder traject.
Op weg - ontmoeting met het jodendom
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De route voert door landelijk groen en een prachtige bomenlaan,
de Vanenburgerallee, naar het eerste ‘spoor’: kasteel De Vanenburg.
Dit kasteel was korte tijd een werkkamp. In 1942 huisvestte het
125 Joodse mannen die onder toezicht van de Heidemaatschappij
dwangarbeid moesten verrichten: het egaliseren van weilanden
langs het IJsselmeer. Bij het kasteel staat het monument ‘Sarah’
dat herinnert aan de mannen die in de nacht van 2 oktober 1942
werden weggevoerd naar Westerbork en van daaruit naar de
vernietigingskampen van Auschwitz en Sobibor.
“Als er ergens een plek in ons land is waar de oorlog tastbaar
is, dan is het Kamp Westerbork”, zegt Floor, die het kamp een paar
keer bezocht. “De stenen in de vorm van Nederland, die staan
voor de Joden en Sinti die gedeporteerd werden, de rails die daar
eindigen en omhoog wijzen, heel indrukwekkend.” Hij bezocht ook
Auschwitz, samen met zijn jongste zoon. “Wat daar gebeurd is, is
deel van onze westerse cultuur. Dat besef leeft sterk bij mij.”
Hart én kriebel
Sinds zijn hbo-opleiding theologie ‘heeft’ Floor iets met het
jodendom. “De opleiding stond in het kader van de geschiedenis, van
geloven na Auschwitz. Toen landde bij mij pas echt wat er gebeurd
was in de Tweede Wereldoorlog en wat dat betekent voor kerk-zijn.
Hoe kun je geloven in een God na de Shoah? Ik vraag het me vaak af.”
Als godsdienstleraar stond Floor jarenlang voor de klas. Vervolgens
werkte hij als functionaris voor vorming en toerusting in de Achterhoek
en later als gemeenteadviseur vanuit Arnhem en Angerlo. Geleidelijk
kreeg hij – als regionale werker – ook een taak in het landelijke werk
van kerk en Israël. “Een mooi werkveld, maar wel met gevoeligheden.”
Het heeft zijn hart én zijn kriebel. “Mijn kriebel als het gaat om blind
voor alles van Israël gaan, voor het bijna kritiekloos adoreren van
alles wat joods is. Mijn hart als het te maken heeft met ‘terug naar
de bronnen’, de Joodse Jezus, de wortels van het christelijk geloof.
Ik heb veel gelezen van de onlangs overleden hoogleraar theologie
Cees den Heyer: wie was Jezus in zijn tijd? Hoe stond Hij in het
jodendom? En wat betekent dat voor nu? Uitermate boeiend. Jezus
is voor mij ook een soort apocalyptische figuur.”
Voor de breedte van de kerk
De route gaat vanaf De Vanenburg over verharde en onverharde
wegen, via de hei en langs het spoor, naar Ermelo. Onderweg worden
in de routebeschrijving een paar bijzondere aandachtspunten gemarkeerd, zoals onderduikadressen. Net na Ermelo ligt het terrein
van ’s-Heerenloo. Op 10 april 1943 reed een bus het terrein van
deze instelling voor mensen met een verstandelijke beperking op.
Twaalf Joodse bewoners werden opgehaald en naar kamp Westerbork getransporteerd.

Via verharde wegen, steeds in de buurt van de spoorlijn, gaat
het naar Harderwijk. Aan de rand van de stad, aan de Lindenlaan,
bezoeken we de Joodse begraafplaats De Veldkamp. Die dateert van
1764, heeft 68 grafstenen en is een gemeentelijk monument. In ons
land zijn ongeveer 230 Joodse begraafplaatsen te vinden.
Een van Floors taken was het hoofdredacteurschap van Op Weg,
voorheen Kerk & Israël Onderweg. “Dat heb ik altijd prachtig gevonden.
Je maakt iets concreets. Er zijn veel mooie bijdragen voor het blad
geschreven. Op de twee reeksen van Bart Wallet en Karel Kindermans,
een over antisemitisme en een over de historische achtergronden
van de staat Israël, ben ik best een beetje trots.”
Het ging Floor er altijd om de thema’s van kerk en Israël toegankelijk voor het voetlicht te brengen. “Zo heb ik ook altijd naar
het materiaal bij de Israëlzondag gekeken. Het is lastig om het voor
de breedte van de kerk te maken, maar eigenlijk wilde ik dat wel. De
ontmoeting met het jodendom is niet voor een inside publiek, maar
voor iedereen.”
Universeel thema
Floor haalt het Auschwitzmonument van Jan Wolkers in het
Amsterdamse Wertheimpark aan. “Het bestaat uit gebroken spiegels.
De hemel wordt erin weerkaatst, na Auschwitz voorgoed geschonden.
Auschwitz was een godsgruwelijke aanslag op alles waar een mens
voor staat. Het is een universeel thema, en het gaat iedereen aan.
De zorg om ons mens-zijn, de schok van de Shoah, maar ook het
leed anno nu in Oekraïne. En voor mij is daarbij altijd de vraag: hoe
kun je dan nog iets over God zeggen?”
Meer informatie over het Westerborkpad op westerborkpad.nl
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22 • David, van herder tot messias (1)

Tekst: Douwe van der Sluis

In deze rubriek bespreken medewerkers
van stichting Lev facetten uit het leven
van David, die opklom van herdersjongen
tot koning en die de voorloper werd van
de komende messias.

Vier afleveringen
Na deze eerste aflevering volgen:
2. Krijgsheld en vrouwenliefhebber
3. De laatste woorden van David

Herdersjongen
wordt zangtherapeut

4. Opmaat tot messiaans rolmodel

Mozaiek van David als Orpheus,
afkomstig uit een synagoge in Gaza.
Beeld: Google Arts & Culture

O p d ra c h t :
David wordt meestal als herder
neergezet of voorgesteld. Wat
voegt het beeld van musicus toe
voor jou?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Op een mozaïek uit de zesde eeuw
zit koning David als Orpheus tussen
wilde dieren spelend op zijn harp. Dat
het David is blijkt uit de Hebreeuwse
naam naast zijn hoofd. Afbeeldingen
van David met een harp zijn vanaf
de oudheid bekend. Hij is David de
zanger, David de musicus, David de
dichter, lieflijk in de liederen voor
Israël. Toch is dat niet zo evident
in het eerste verhaal in de Bijbel
waarin David voorkomt: 1 Samuël
16. Opvallend plotseling, zonder
geboorteverhaal, zonder inleiding
wordt hij met twee verhalen aan
ons voorgesteld. In het eerste is hij
de herdersjongen die blijkbaar niet
belangrijk genoeg is om aanwezig te
zijn bij het bezoek van Samuël die
gekomen is om een nieuwe koning te
zalven in plaats van Saul. David moet
er op het laatst bijgehaald worden. Na
de zalving tot koning rust Gods Geest
op hem. Die Geest keert zich tegen
Saul in het tweede verhaal. Daarin is
David iemand die muziek maakt en
de verwarde koning Saul tot rust kan
brengen.
Relatie
Wat is de relatie van het eerste
verhaal met het tweede? Hoe kwam
de herdersjongen als muziek
therapeut aan het hof van de koning?
Al vroeg vinden we antwoorden op
die vraag. Bijvoorbeeld in Psalm 151,
een psalm die te vinden is in de
Geschriften van Qumran en waarvan
een andere versie voorkomt in de
Septuagint (de Griekse vertaling van
de Bijbel). De Hebreeuwse versie uit
Qumran luidt:

Haleloeja voor David de zoon van Jisai.
Kleiner was ik dan mijn broers
En jonger dan de zonen van mijn vader
En hij stelde mij aan [als] herder voor zijn kudde
Een heerser over zijn bokjes
Mijn handen maakten een fluit
Mijn vingers een luit
En ik gaf de Eeuwige eer
Ik, ik zei in mijn ziel:
De heuvels zullen geen getuigenis voor hem afleggen
En de hoogten zullen niet melden over Hem
[Noch] de bomen Zijn woord
En het kleinvee Zijn daden
Immers wie zal vertellen en wie zal spreken
En wie zal vertellen van Zijn daden?
De Heer van het al, Hij zag
De God van het al, Hij hoorde
En Hij neigde zijn oor
Hij zond Zijn profeet om mij te zalven
Samuël, om mij groot te maken
Mijn broers gingen uit hem tegemoet
Schoon van bouw en schoon van aanzicht
De groten in hun gestalte
De schonen door hun haar
Niet hen koos de Eeuwige, God
En Hij zond en Hij nam mij weg van achter de kudde
En Hij zalfde mij met olie van de heiligheid
En Hij stelde mij aan [als] vorst voor zijn volk
En heerser bij de zonen van zijn verbond.

Dubbelrol
David als herder was volgens deze psalm
ook een maker van muziekinstrumenten, die
hem begeleidden bij zijn lofzang over de daden
van God. Die dubbelrol maakt hem geschikt
om gezalfd te worden, in tegenstelling tot zijn
‘mooie’ broers. Op die manier zegt de psalm
ook dat God niet naar het uiterlijk kijkt maar
naar het hart (1 Samuël 16:7). Zo worden beide
verhalen in 1 Samuël 16 met elkaar verbonden:
de herdersjongen maakt muziek die de koning
tot rust brengt.
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Colofon
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Protestantse Kerk in Nederland. Op Weg ontmoeting met het jodendom wil belangstelling
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Kort bericht
Bundel Kerk en Joden 1930-1950
Over enige tijd verschijnt de bundel Kerk
en Joden 1930-1950 (werktitel). Een breed
samengestelde groep auteurs levert bijdragen, de redactie wordt gevoerd door
prof.dr. George Harinck, rabbijn Albert
Ringer en prof.dr. Bart Wallet. De bundel
wil meer inzicht geven in het brede palet
aan houdingen en verhoudingen van
kerken ten aanzien van Joden in de
periode 1930 tot 1950. De Protestantse
Kerk gaf de opdracht voor deze bundel,
naar aanleiding van de Verklaring over
erkenning van schuld en verantwoordelijkheid die synodescriba ds. René de
Reuver uitsprak tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020.
Meer informatie:
protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel

Tussen Israël en Nederland
In de eerste jaren van Israëls bestaan moesten alle oliem (Joodse immigranten)
zich zo snel mogelijk aanpassen aan alles wat Israëlisch was. De taal natuurlijk,
we leerden Ivriet en onze namen hebben we massaal verhebraïseerd, wie vond
ons nog terug? Ook in andere opzichten was onze geografische herkomst iets
om zo snel mogelijk te vergeten. Joden waren we allemaal en de rest was toeval.
Toch was hierbij verschil tussen wie uit vrije wil en ideologisch gemotiveerd hier
kwam en de vele vluchtelingen, die zich gretig verenigden in Landsmannschaften,
zoals Duitstalige vluchtelingen in de jaren dertig. ‘Israëlisch’ betekende destijds
ook meestal dominantie van de Oost-Europese mentaliteit. Daar moest je tegen
kunnen. Vooral de massale vluchtelingenstroom uit Arabische landen leed
daaronder, want op hun cultuur werd neergekeken. Zelfs nu is dat niet helemaal
verdwenen.
Tegenwoordig bestaat er juist grote openheid tegenover andere culturen, we
hoeven ons al minder als ‘echte Israëli’s’ te bewijzen en er ontstond een flinke
vermenging. Ook erkennen we dat vroeger veel overboord ging dat juist een brug
kon vormen naar onze Arabische omgeving. Nederlandse Joden kwamen vanaf
1910 als idealisten, later ook als vluchtelingen. Net als Duitse Joden verenigden
we ons in een immigrantenvereniging. De Irgoen Olei Holland is in 1943 opgericht,
vooral om vervolgde Joden in Nederland hulp te bieden en de verwachte immigratiegolf op te vangen. De vereniging bestaat nog steeds, met bijeenkomsten en een eigen
blad, Aleh, in het Nederlands.1 Het oudste publiek is ten dele ondergebracht in twee
‘Nederlandse’ verzorgingshuizen. Jongeren hebben zo’n immigrantenvereniging
minder nodig en vinden elkaar via moderne digitale communicatiemiddelen.
Die moderne communicatie heeft veel veranderd. Vroeger reisde je minstens
een week met trein en schip en bleef jaren weg of zelfs voor altijd. We schreven
brieven, die pas na enkele weken aankwamen. Nu vliegen we en communiceren
per e-mail en WhatsApp. Alles is hier en nu geworden en afscheid is vrijwel nooit
meer definitief. Je kunt je natuurlijk nog altijd volledig van het oude land afkeren,
maar de meeste mensen onderhouden er een relatie mee en zien de Joodse
gemeenschap in Nederland als een deel van hun bestaan. En omgekeerd! De trek
van Israëli’s van niet-Nederlandse komaf naar Nederland heeft dat beeld van
komen en gaan nog verstrekt en het coronatijdperk bracht oude bekenden bijeen
in Zoom-bijeenkomsten en online sjoeldiensten. Waarmee vallen we op in Israël?
Ingesleten gewoonten verdwijnen nooit; de (oud-)Nederlander komt op tijd, of
meestal zelfs enkele minuten te vroeg voor de zekerheid.
1

Meer informatie over de Irgoen Olei Holland en het blad Aleh: ioh.co.il en ioh.co.il/aleh
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L a nd elijke ontmoetingsd ag
De landelijke ontmoetingsdag voor iedereen die
betrokken is bij het werk van kerk en Israël wordt
gehouden op maandag 19 september in Amersfoort.
Thema: ‘Bevrijde tijd: over Sjabbat, zondag en
beleving van tijd’
Sprekers: rabbijn David Gaillard en mevrouw
Gilah Evers (zie ook pag. 19)
Workshopgevers: prof.dr. Klaas Spronk (PThU), dr.
Michael Mulder (TUA) en dr. Gert van Klinken (PThU)
Locatie: Adventskerk, Ringweg Kruiskamp 74,
3814 TE Amersfoort
Kosten: geen. Er wordt voorzien in een lunch.
Opgave: vóór zaterdag 3 september via prki@
protestantsekerk.nl of via protestantsekerk.nl/agenda
Meer informatie: secretaris ds. Alice van Halsema
(a.van.halsema@protestantsekerk.nl) of voorzitter
ds. Koos Snaterse (k.snaterse@protestantsekerk.nl)
van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël
Sieger Köder, Ihr habt mir zu essen gegeben, © Sieger Köder-Stiftung
Kunst und Bibel, Ellwangen. verlagsgruppe-patmos.de/rights/abdrucke

Israëlzondag in het teken

Gelderse ontmoetingsdag

van ‘Aan tafel!’

met prof.dr. Bart Wallet

De Israëlzondag, dit jaar op 2 oktober, staat in
het teken van ‘Aan tafel!’
Op protestantsekerk.nl/israelzondag vind je
materiaal bij deze zondag in de vorm van
liturgische en preeksuggesties.

De Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en
Oost houdt op donderdag 10 november een ontmoetingsdag in de synagoge van Dieren.
Prof.dr. Bart Wallet zal spreken over ‘Christendom en
antisemitisme – een beladen geschiedenis’.
Informatie en opgave: protestantsekerk.nl/agenda

Expositie
Jip Wijngaarden
Tot en met 24 september
biedt Museum Sjoel
Elburg de expositie
Rendez-Vous van de in
Frankrijk woonachtige kunstenares Jip Wijngaarden.
De getoonde schilderijen zijn vertellend, figuratief
en hebben door het uitbundige kleurgebruik een
emotionele lading vol hoop en verlangen.
Meer informatie: sjoelelburg.nl

Op weg - ontmoeting met het jodendom

In het novembernummer:

Interview met
Jip Wijngaarden
•P
 rojecten van
Kerk in Actie in
Israël en Palestina
•W
 at doen we in
de praktijk met
de boeken van
Jonathan Sacks?

