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e schoorstenen lijken personen met eigen  
karakters – alsof ze de schilder vol verwachting 
aankijken. De lucht is donker, het is nacht. 
Ondanks het duister zijn de kleuren warm: 
roestbruin, groen, beige-geel. 

Dit is het uitzicht geweest van Felix Nussbaum 
en zijn vrouw Felka Platek, beiden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog opgejaagde Joden, 
nu ondergedoken in het bedreigde Brussel. 
Ook in zijn lockdown weet Nussbaum – want  
hij is zelf de schilder – een beeld te geven van  
rust en levendigheid tegelijk, van huiselijkheid  
(de theedoek) en verbondenheid (de duiven). 

Het stuk witte muur maakt het beeld open 
naar een misschien vrijer leven. Felix en 
Felka wisten hun leven op hun geheime 
onderduikplekken nauwelijks vol te houden. 

Er zijn, zowel van Felix als van Felka, ook 
schilderijen bekend van het interieur van 
deze mansarde, stillevens in dezelfde soort  
kleuren. Uiteindelijk heeft hun beeldend werk 
hen niet gered. Beiden zijn met het laatste 
transport vanuit Mechelen op 2 augustus 
1944 in Auschwitz terechtgekomen. Kort na 
hun aankomst daar zijn ze vermoord.

Met name van het werk van Felix is in de 
loop van de decennia na de oorlog ten 
slotte veel teruggevonden. •

D
Een rij in het gelid staande schoorstenen, een wapperende 

eenzame theedoek, daarachter een bijna kale en een al bloeiende 

boom, erboven twee witte duiven.

Eenzame theedoek

Tekst: Anne Marijke Spijkerboer Foto: Christian Grovermann, 

Felix-Nussbaum-Haus / Museumsquartier Osnabrück

Felix Nussbaum (1904-1944), ‘Nachtelijk uitzicht 

vanuit het atelier met theedoek (Over de daken)’, 

ongesigneerd, ca. 1940, olieverf op doek, 71,5 x 59 cm
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In de Haagse Schilders-

wijk vinden sinds een  

jaar of vijf bewonerstours 

plaats. Na de tour 

hebben de deelnemers 

een ander, positief 

beeld van de wijk die 

vaak negatief in het 

nieuws is.
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Rick Keus

“In korte tijd kan 
je beeldvorming 

veranderen”

I ta i  Cohn  organ iseer t  bewonerstours  in  de  Haagse  Sch i lderswi jk 

Een maandagmiddag in mei in de Haagse 
Schilderswijk. Ik loop een ‘Schilderswijk 
bewonerstour’ met wijkbewoner Itai Cohn 
die deze tours organiseert. Doel van de 
wandeling door de wijk is: laten zien dat 
deze multiculturele wijk die gebukt gaat  
onder het imago van armoede, radicalisering  
en criminaliteit veel positieve kanten heeft. 
Cohn: “Er wonen hier mensen van meer 
dan 120 nationaliteiten in een gebied van 
bij elkaar een paar vierkante kilometer. De 
wijk is er erg op vooruitgegaan sinds er 
migranten zijn komen wonen.”

Marokkaans theehuis
De bewonerstours zijn in trek. Ze worden 

aangevraagd door bijvoorbeeld politici, 
schoolklassen of vriendengroepen die een 
maatschappelijk inhoudelijke activiteit 
zoeken. De tour wordt samengesteld in 
overleg met de aanvragers. De wandeling 
brengt deelnemers in contact met bewoners, 
kerken en moskeeën, maatschappelijke 
organisaties en lokale ondernemers. Zij 
profiteren zo mee van de aandacht voor 

de wijk. Dat is nadrukkelijk ook een doel van de tours. De tour kan 
bijvoorbeeld starten in een Marokkaans theehuis. 

Organisator Itai Cohn: “Mensen die de tour aanvragen hebben 
vooraf een bepaald beeld van de wijk. Na de wandeling zijn ze vaak 
laaiend enthousiast, én in de war; ze hadden er een heel ander beeld 
bij. Ik had een keer een groep vrouwen die het best griezelig vond, 
een moskee in en dan ook nog de schoenen uit. Na een half uur waren 
ze helemaal om. In korte tijd kan je beeldvorming veranderen.”

Vooruit
Cohn woont al twintig jaar in de Schilderswijk. Hij werd geboren  

in Amsterdam, als kind van een Joodse moeder en een Joodse vader, 
en woonde verder in Maarn, 
Amersfoort en Den Haag. 
Op zijn twintigste vertrok hij 
naar Israël, met de bedoeling 
er te settelen. Maar na zes 
jaren Tel Aviv besloot hij  
terug te gaan naar Nederland. 
“Het land is erg veranderd in 
de jaren dat ik er woonde.  
Er is veel sociale ongelijk-
heid en een grote onverschil-

ligheid van de Israëlische regering ten opzichte van de Palestijnen. 
Voor mij geen prettig leefklimaat.”

” D e  w i j k  i s  e r  e r g  o p 

v o o r u i t g e g a a n  s i n d s 

e r  m i g r a n t e n  z i j n 

k o m e n  w o n e n ”
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Drijfveren
Antisemitisme komt Cohn niet echt tegen 

in de wijk. “Misschien zijn er politieke 
belangen om het op het bord van andere 
groeperingen neer te leggen, maar koppel 
het niet onterecht gelijk aan migranten. 
Antisemitisme is vooral een Europees 
probleem. De beide wereldoorlogen zijn ermee 
gestart. Er is hier wel veel onwetendheid ten 
opzichte van Joden. Van mij weet iedereen  
trouwens dat ik Joods ben. Door mijn naam, 
en omdat ik er open over ben, ook in de 
media. Niemand maakt zich er druk om.”

Antisemitisme is wel een drijfveer voor 
zijn werk in de wijk, denkt Cohn. “Ik voel 
de pijn van wie lijden onder onderdrukking,  
zoals migranten vanwege een betere 
toekomst die ze hier zoeken. Als Jood ben 
je ook deel van een minderheid. Ik heb de 
Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, 
maar een groot deel van mijn familie is toen 
vermoord. Emotioneel is deze er steeds op 
de achtergrond, en het bepaalt onbewust 
veel keuzes in het leven.”

Een andere drijfveer voor zijn werk 
in de wijk is dat hij de positieve kant van 
het samenleven met veel verschillende 
nationaliteiten wil laten zien. “Samenleven 
gaat uiteindelijk om relaties, dat je iets met 
elkaar hebt, individueel en op wijkniveau. 
Integratie gaat in ons land vrijwel altijd 
gelijk over waarden en normen, maar het 
hebben van dezelfde waarden en normen is 
niet de basis voor mijn relaties. Maak eerst 
contact met elkaar, kijk elkaar in de ogen 
en bouw relaties op. Daarna kunnen we het 
over waarden en normen hebben. 

Ik wil vooroordelen uit de weg ruimen, 
een common ground vinden. We willen 
uiteindelijk een land waar iedereen in ver-
bondenheid kan opgroeien.”

Meer informatie:  

schilderswijkbewonerstours.nl  

U kunt ook deelnemen aan ‘Schilderswijk by 

night’ of het stadsbrede ‘Breaking the Walls’.

Terug in Den Haag kwam hij in de Schilderswijk terecht. Het 
viel hem al snel op dat er anders wordt gekeken naar de mensen 
hier dan naar mensen in bijvoorbeeld Bezuidenhout. “Terwijl het 
zo’n prachtige wijk is. En al die verschillende nationaliteiten bij 
elkaar vind ik geweldig. De mensen hier zijn heel ondernemend;  
ze willen vooruit.”

Door de wijk
Deze middag doorkruisen we een deel van de wijk. Cohn groet  

voortdurend mensen, en vraagt hoe het met hen gaat. “Veel mensen 
heb ik de laatste tijd alleen via een scherm gesproken. Zo fijn om 
ze real life te zien.” 
We stappen even de 
Lukaskerk binnen, 
voor Cohn gaat de 
deur hier open. Een 
paar vrouwen zijn 
bezig om overgebleven 
paaseitjes te verdelen 
over voedselpakketten. 
Diaconaal werker 
Esther Israël vertelt 
over de betrokkenheid 
van de Lukaskerk 
op de wijk. “Het zijn 
in deze wijk juist de 
religieuze instellingen 
die bewoners uit de 
armoedeval houden”, 
zegt Cohn. “Kerken en 
moskeeën zijn hier heel 
belangrijk.” Via het 
Van Ostadehofje, een 
prachtig oud hofje in 
een wijk met veel grijze 
nieuwbouw, lopen we 
naar een van de moestuinen in de wijk waar de heer Balarbi aan het 
werk is. Hij woont al 56 jaar met veel plezier in de Schilderswijk, 
hoewel hij de saamhorigheid vroeger groter vond. Dat de corona nu 
tijdens de ramadan de saamhorigheid ook al in de weg staat vindt 
hij vreselijk. In het eethuisje met Surinaamse hapjes Pokee vertelt 
de eigenaar dat hij de zaak 13 jaar geleden van zijn vader heeft  
overgenomen. Nu is de zaak alleen voor afhaal open, maar de eigenaar  
is druk bezig met de indeling van de ruimte met anderhalve meter 
afstand en mobiele schotten. Deze tijd is moeilijk, maar hij blijft 
positief. “De wijk telt tal van dit soort eettentjes en positieve  
ondernemers”, zegt Cohn. 

“ S a m e n l e v e n  g a a t 

u i t e i n d e l i j k  o m 

r e l a t i e s ,  d a t  j e  i e t s 

m e t  e l k a a r  h e b t ”
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Tekst: Franc de Ronde

Boekbespreking • 7

Een 
nieuwe 
naam 

We zijn Op weg naar de Ontmoeting 

met het jodendom. Ons tijdschrift heet 

dan ook zo: Op weg – ontmoeting met 

het jodendom. 

Jodendom is een omschrijving voor 

de Joodse religie, cultuur en traditie in al 

hun veelzijdigheid, waarbij de verschillende 

aspecten van de Joodse identiteit een 

rol spelen.

Die ontmoeting is om allerlei redenen 

niet vanzelfsprekend. Interviews met en 

artikelen over en door Joodse voor-

gangers, denkers en schrijvers helpen 

natuurlijk enorm. Dát is de ontmoeting 

die we met ons tijdschrift beogen. 

Sommige lezers zijn er bezorgd over 

dat we met deze nieuwe naam ‘kerk & Israël’ 

verkwanselen en het kerkorde-artikel 

ondergraven. Ik zou zeggen: wees niet 

bevreesd en beoordeel het tijdschrift op 

zijn inhoud. 

De naam Op weg – ontmoeting met 

het jodendom laat aan de nieuwe, brede 

doelgroep van 23.000 lezers precies zien 

waar we voor willen staan. 

Neem en lees!

Floor Barnhoorn

hoofdredacteur

Van de redactie

Parabels 

Al eerder schreven wij over de blog www.parabelproject.nl. Hierop posten kenners van 

bijbelse en rabbijnse gelijkenissen hun bevindingen. Naast de internetsite is er een boek 

verschenen van deze auteurs over het genre van de parabel in het onderricht van Jezus 

en de rabbijnen.

De eerste artikelen gaan in op de herkomst en kenmerken van de gelijkenis. 

Duidelijk wordt dat het geen uitvinding is van Jezus, maar een vertelvorm met oude 

papieren. Echter, in de Jezusbeweging en parallel daaraan in de rabbijnse traditie die 

in dezelfde periode en dezelfde omgeving (Galilea) ontstaat, krijgt de gelijkenis een 

centrale rol in de geloofsoverdracht. 

Na deze voorbeschouwing vanuit de studio wordt overgeschakeld naar het 

speelveld van de parabels. Het aangename van het commentaar is dat het deskundig 

is en tegelijkertijd licht van toon. In de korte hoofdstukken zoomen de auteurs steeds 

in op één gelijkenis, waarbij ze wijzen op dwarsverbanden met andere teksten en dat 

levert verrassende, vaak ook verkwikkende inzichten op. 

Niet alleen de populaire gelijkenissen komen aan bod, maar ook de minder bekende, 

waarover ik zelden een preek hoor of houd. Bijvoorbeeld die van de wakende slaven 

(Lucas 12:35-40). Nog onbekender terrein zullen voor veel lezers de parabels van de 

rabbijnen zijn, een wereld om te ontdekken.  

De lastige vragen worden niet geschuwd. Is de strenge en wraakzuchtige koning in 

diverse parabels een beeld van God of juist bedoeld als contrastbeeld? Wat gebeurt er 

als de messias of de leerling wordt vergeleken met een inbreker? 

Het definitieve antwoord wordt door de auteurs niet gegeven, dat doen de 

gelijkenissen immers zelf ook niet. Op ieder commentaar volgen twee gespreksvragen, 

om aan te geven dat deze teksten ons uitdagen om zelf positie te kiezen.

Een boek van grote waarde voor wie geïnteresseerd is in wat nu met recht joods-

christelijk mag heten. Daarbij is het ook nog eens prachtig vormgegeven en verlucht 

met illustraties van Jedi Noordegraaf.

Titel: Parabels, onderricht van Jezus en de rabbijnen. Auteurs: Eric Ottenheijm, 

Martijn Stoutjesdijk, Jonathan Pater, Marcel Poorthuis, Annette Merz, Albertina 

Oegema, Lieve Teugels. Uitgever: Berne Media, 2020. Omvang: 255 blz.  

ISBN: 978 90 8972 381 9. Prijs: € 24,50.

Lezersactie  
De redactie verloot vijf exemplaren 

van dit boek onder de lezers. Mail naar 

kerkenisrael@protestantsekerk.nl  

of schrijf naar Redactie Op weg, 

Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. 

Vermeld als onderwerp: boek 

‘Parabels’. Uiterste datum: 9 oktober. 

Alleen de winnaars ontvangen bericht.
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8 • Interview Tekst: Franc de Ronde Beeld: PR Protestantse Kerk Amsterdam

“Leren is ook een  
kerntaak van de kerk”

wi lken  Veen ,  verbonden  aan  LATE  -  Amsterdam:

De levensader van deze activiteiten is de 
dialoog tussen kerk en synagoge. De inspi-
rerende ontmoeting met het jodendom in 
een stad die zwaar geschonden is door de 
Shoah. Om de week op donderdagmiddag 
het Bijbels leerhuis en het Talmoed-lezen 
in het Gast-Huis. Daar worden ook de 
maandelijkse leerdiensten gehouden.
Organisator en drijvende kracht is sinds 
2006 ds. Wilken Veen (foto). Op 6 juni ging 
hij officieel met emeritaat. Een interview 
met deze Amsterdamse ‘predikant voor 
leerhuiswerk’.

Hoe is het Leerhuis Amsterdam 
Tenach en Evangelie ontstaan?
“Vanouds bestonden er in de toen nog 

Hervormde Gemeente te Amsterdam twee 
kerkenraadscommissies: de commissie 
Groot Zuid en de commissie Tenach 
en Evangelie. De eerste was de door 
K.H. Miskotte in het leven geroepen 
commissie voor cultureel kerkenwerk onder 
randkerkelijken in Amsterdam-Zuid en de  
tweede stond onder leiding van Kleijs Kroon.  

Wie een kijkje neemt op de leerhuisblog van LATE (Leerhuis Amsterdam 

Tenach en Evangelie) raakt onder de indruk van het programma. 

Inleidingen op Bonhoeffer, ds. Buskes, dichters en filosofen et cetera.  

Een enorm divers aanbod, hoe kan het ook anders in Amsterdam?

Op wEg - ontmoeting met het jodendom



Interview • 9

daarover met andersgelovigen ( joden 
en moslims) kunnen spreken. Maar het 
belangrijkste is en blijft dat er ‘geleerd’ wordt. 
Antisemitisme en moslimhaat bestaan beide  
mede als resultaat van onkunde: we kennen 
de joodse rituelen niet en vinden die daarom 
verdacht, we kennen de Koran niet en 
noemen het daarom een achterlijk boek. 
Begrip komt van begrijpen. Dat we daaraan 
hebben mogen bijdragen, maakt mij een 
gelukkig mens. Dat de deelnemers in de 
regel 50+ zijn, baart mij minder zorgen dan 
de kerkelijke autoriteiten.”

 
Hoe ziet u de toekomst van het 
leerhuis?
“Nadat ik nog vier maanden uitstel 

had gekregen om het seizoen te kunnen 
afmaken – wat door de corona-uitbraak 
toch niet lukte – ben ik op 6 juni met 
emeritaat gegaan. Ik word niet opgevolgd. 
Het is op dit moment zelfs nog niet zeker of 
de Protestantse Kerk Amsterdam genegen 
is om onze kosten in het nieuwe seizoen te 
blijven betalen. Wij hopen in ieder geval de 
bijeenkomsten die door corona uitgevallen 
zijn in het najaar in te halen. Ik wil daar 
als emeritus ook nog wel aan meewerken, 
maar ergens moeten er besluiten genomen 
worden. Ik besef heel goed dat onze vorm 
van leerhuizen-houden door velen als old 
school wordt begrepen en het zoeken naar 
nieuwere middelen en methodes moet ook 
zeker gebeuren. Maar ik ben er nog steeds 
van overtuigd dat ‘leren’ naast ‘vieren’ en 
‘dienen’ een kerntaak van de kerk is. Als 
predikant zijn we herder en leraar en wie 
zich liever ‘pastor’ noemt, laat daarmee een 
deel van zijn opdracht weg.”

Meer informatie:  

leerhuisblog.wordpress.com  

en wilkenveen.nl

Beide commissies hielden kerkdiensten en organiseerden leerhuizen  
en cursussen. Toen de aanhang in de loop van de jaren negentig  
ernstig geslonken was, fuseerden deze twee kerkenraadscommissies 
en die van de Amstelkerk en van de Oude Kerk. Nadat de samenwerking 
in het begin van deze eeuw weer uit elkaar viel, besloot de binnen 
dit centrum ontstane commissie Leren door te gaan met het 
organiseren van leerhuizen. Ze vroeg hiervoor in 2005 bij de 
Algemene Kerkenraad een predikant aan. Sinds 2008 ben ik deze 
predikant voor leerhuiswerk.” 

Hoe bent u betrokken geraakt bij het gesprek tussen  
de joodse en christelijke traditie?
“Mijn liefde voor ‘lernen’ dateerde nog uit mijn studietijd, waarin 

ik judaïca deed bij rabbijn Yehuda Aschkenasy. Als predikant van 
LATE organiseer ik samen met een commissie de bijeenkomsten, 
die in de traditie van Tenach en Evangelie de ontmoeting met het 
jodendom als onderwerp hebben, maar daarnaast ook culturele 
cursussen, onder andere over de ontmoeting christendom-
islam, over poëzie en toneel. Tot dit jaar was er een maandelijkse 
leerdienst op de eerste zondag van de maand, waar de sidra van 
de voorafgaande sabbat aan de orde wordt gesteld. We1 schreven 
daarover ‘Geen tittel of jota. Proeve van een leesrooster bij de 
Tora’ met aantekeningen voor iedere sabbatslezing en in 2018 
publiceerde ik een bundel met twaalf van de preken die ik in dit 
kader heb gehouden, ‘Doe dit en je zal leven’.” 

Hoe geeft LATE gestalte aan de ontmoeting  
met het jodendom?
“Tweewekelijks wordt in het Gast-Huis een door LATE 

ondersteunde Talmoed-leesgroep gehouden onder leiding van 
een bevriende leraar. De groep is gemengd joods en christelijk. 
Het is een vrij kleine groep, wat mede komt omdat kennis van 
het Hebreeuws noodzakelijk is om de bijeenkomsten te kunnen 
volgen. Daarnaast zijn verscheidene Joodse inleiders al bij ons als 
gastspreker geweest, onder wie de rabbijnen Awraham Soetendorp 
en Tamarah Benima.”

Waar kijkt u met plezier en voldoening op terug  
in de afgelopen jaren?
“Dat het toch gelukt is om een leerhuis van de grond te krijgen met  

zo’n tweehonderd belangstellenden. Daar wordt intensief nagedacht 
over de vraag hoe we christen kunnen zijn in een seculiere samen-
leving (wat we overigens niet per se als nadeel zien) en hoe we 

1)  De Toraleesroostergroep in het Gast-Huis, Arie Biemondstraat 103, Amsterdam.
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“Dingen vallen op hun plek” 

“Ik ben van net na de oorlog. Toen ik puber was, las ik veel 

over de Holocaust, onder andere de boeken van Leon Uris. 

Ik voel nog de verontwaardiging: mensen vermoorden om 

hun geloof, hoe kan dat? Ik kom uit een gereformeerd gezin. 

Het geluid dat Joden Jezus zouden hebben vermoord, heb 

ik ergens in de kerk of op school opgevangen. Waar komt 

zo’n uitspraak vandaan? Daar begon de bewustwording. 

Toen ik in de jaren tachtig actief werd in de feministische 

theologie is die bewustwording versterkt. Tijdens een conferentie 

waar de Bijbel op een symbolische manier werd uitgelegd, 

ontdekte ik dat je de Bijbel altijd weer opnieuw kunt lezen. 

Vanuit dat besef ging ik op zoek naar de inhoudelijke kant 

van de joodse theologie. 

Na mijn pensionering heb ik me gemeld bij de 

werkgroep Kerk & Israël Groningen-Drenthe. 

Ik doe steeds nieuwe inzichten op. Voor  

mij zijn het aanbod van synagoge en leerhuizen 

de krenten in de pap. Met andere mensen 

praten over bijbelse verhalen en wat je 

bezighoudt is zo bijzonder. Dingen vallen 

erdoor op hun plek. Er is niet één waarheid. 

En je kunt de waarheid van de ander niet 

vastleggen. Dat spreekt me ook zo aan 

in het jodendom. Je kunt van mening 

verschillen maar toch een goed gesprek 

hebben. Zo’n ervaring vormt je. 

De bijbelse verhalen zijn universeel en  

krijgen voor mij steeds opnieuw betekenis 

in mijn dagelijkse leven. Nadat mijn man 

was overleden nam ik een aantal keren deel aan een 

kloosterweekend. De begeleider sprak over Elia in de woestijn. 

‘Achter de woestijn ontmoette hij God.’ Ik zat toen zelf midden 

in de woestijn. Dat bijbelverhaal liet me zien: er is hoop.”

Meer informatie: kerkenisraelnoord.nl

Geraakt door het jodendom  Tekst: Janet van Dijk

Veel christenen worden geraakt door het jodendom. Door de  

geschiedenis van het Joodse volk, door het joodse geloof, door hun 

band met Israël, door de ontmoeting met Joden in hun omgeving of 

door de kennismaking met de rijke joodse cultuur. Hoe is dat voor 

Bien van Noord-Hasper (75), secretaris van de classicale werkgroep 

Kerk & Israël Groningen-Drenthe?

Israël is diepgaand verbonden met de 
Joodse traditie en geschiedenis als het  
Beloofde Land van de aartsvaders waar 
na de openbaring aan Abraham de ideale 
samenleving opgebouwd moet worden. 

Een Joodse bewoning van Israël van op  
zijn minst 2.700 jaar kan men dan ook niet 
ontkennen. De diaspora is er eveneens al 
zo’n 2.500 jaar – ook toen er een Joodse  
autonomie in Israël bestond. In Israël  
kregen religie en cultuur hun belangrijke 
vorm die Joden ook nu nog inspireert.

Hoewel beide tempels werden vernietigd,  
de autonomie verdween en men naar andere 
landen emigreerde, droomde men steeds 
van een terugkeer. De herinneringen aan 
Jeruzalem werden verankerd in gebeden, 
rituelen en gedenkdagen. Hoewel een 
fysieke terugkeer naar Israël eeuwenlang 
niet mogelijk was, begonnen er vanaf de 
zestiende eeuw migratiebewegingen naar 
Israël. De oprichting van de staat Israël in 
1948 was een zeer belangrijke gebeurtenis 
voor Joden, zeker na de Shoah, en velen 
emigreerden naar Israël. 

De afgelopen zeventig jaar is er in Israël 
veel bereikt op het gebied van cultuur, 
techniek en infrastructuur; ook religieus 
gezien is daar een revival gaande. Velen in 
het buitenland zien Israël als een belangrijk 
cultureel en religieus centrum – vaak heeft 
men er familie wonen.

Tekst: Leo Mock

Leo Mock (1968) is docent judaïca aan de Tilburg 

University, adviseur en columnist.

waarom is 
Israël voor joden 
zo belangrijk? 

10 • Een vraag

Bien van Noord-Hasper
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Eigenlijk was het mij nooit 
zo opgevallen, het huilen 
van Jakob, nadat hij bij de 
bron Rachel had ontmoet 
(Genesis 29:11) – waarom 
huilt hij juist dan?

Ga en leer! • 11

Een schets van personen uit de Bijbel  

vanuit joods perspectief. 

Nee, echt lekker heeft het nooit gezeten tussen Jakob 
en Esau. In de moederschoot is het al hommeles en als 
Jakob, vanwege gedoe om het eerstgeboorterecht, moet 
uitwijken naar de familie van zijn moeder Rebekka, woont 
oom Laban niet bepaald naast de deur, maar wie weet, is 
het verblijf in den vreemde maar tijdelijk? 

Op zijn vlucht naar Haran ziet Jakob ergens een 
waterput met drie kuddes schapen erbij. Als geroutineerd 
herder knoopt hij een praatje aan met de schaapherders. 
Ze blijken uit Haran te komen en kennen Laban. Ja hoor, 
alles is oké met hem. ”Kijk”, zeggen ze, ”daar komt juist 
zijn dochter Rachel aan met de schapen.”  

Iets verrassends
Dan gebeurt er iets verrassends. Jakob weet dat Laban  

dochters heeft (Genesis 28:2), maar heeft hen nog nooit 
gezien. Je verwacht dat hij naar Rachel toesnelt, zegt dat hij  
haar neef is, maar in plaats daarvan volgt een verbale kracht-
meting met de herders die zich niet door de vreemdeling 
laten aansturen. Daarna onderneemt Jakob zelf actie, 
wentelt de steen met grote kracht van de put en geeft de 
schapen van Laban te drinken. Dan kust Jakob Rachel, 
verheft zijn stem en huilt.   

Met lege handen
Waarom Jakob huilt, vertelt de Bijbel niet. Huilt hij 

omdat hij aan de gezichten van de herders ziet dat hij met 
het kussen van Rachel te ver is gegaan? Jakob kust zijn nichtje, 
maar hoe kunnen de herders dat weten? 

Rasji (1040-1105), de maestro van de Joodse bijbeluitleg, 
geeft als reden voor het huilen aan dat Jakob met lege  
handen gekomen was. Eliëzer, de knecht van zijn grootvader, 
had neusringen, armbanden en mooie cadeaus bij zich 
toen hij in opdracht van Abraham voor Isaak een vrouw 
zocht en bij Rebekka en Laban kwam, terwijl Jakob niets 
bij zich had. Dat kwam omdat Elifaz, de zoon van Esau, 
Jakob op bevel van zijn vader achterna had gezeten. Toen 
hij hem had ingehaald, doodde hij hem niet – zoals zijn 
vader had gewild – maar nam hem wel alles af. Elifaz kon 
er nog mee thuis komen ook – zoveel verschil is er niet 
tussen een arme en een dode.  

Zo opgevat zou Jakob, bij de ontmoeting met Rachel, bij 
zijn diepste zelf gekomen zijn. Hij kust haar, maar beseft, in 
tranen, dat hij een verschoppeling is die nog een lange weg 
heeft te gaan voor zijn toekomstdroom (Genesis 28:12-15) 
zal uitkomen. •

Tekst: Kees Schakel Beeld: William Dyce: ‘The meeting of Jacob and Rachel’ (1850), 

olieverf op doek. Beeld: Leicester Arts and Museums Service

Het huilen 
van Jakob
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12 • Gedicht Tekst: Zelda (Israëlisch dichteres, 1914-1984) Vertaling: Albert Ringer Beeld: Gorodok495 | Dreamstime.com

Iedere roos 
Iedere roos is een eiland
Van de Beloofde Vrede
De tijdloze Vrede. 

In iedere roos woont
een saffieren vogel
‘Zwaarden omsmeden’ heet hij. 

En het lijkt
Zo nabij 
het licht van de roos,
Zo nabij
Haar geur,
Zo nabij 
De stilte van het blad, 
Zo nabij 
Dat eiland – 
Pak toch een boot 
En splijt de zee van vuur.

Op wEg - ontmoeting met het jodendom
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14 • Achtergrondartikel

Wie van boeken houdt die een eigen licht 

op de Bijbel laten schijnen kan sinds 

enige tijd zijn hart ophalen aan ‘De Bijbel 

voor ongelovigen’ van Guus Kuijer, de 

begaafde kinderboekenschrijver. Wel een 

dikke pil, maar zeer de moeite waard.

Het boek dat in 2018 uitkwam, is in feite 

een bundeling van zes deeltjes hervertelling 

van het Oude Testament. Elk jaar verscheen 

er sinds 2012 een deeltje, nu mooi uitge-

geven in één band, met een leeslint, zoals  

in een ‘echte’ Bijbel.

wat is het voor boek?
Het is geen kinderbijbel zoals ‘Woord 

voor woord’ door Karel Eykman en Bert 

Bouman, en ook geen commentaar op de 

Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen, 

zoals ‘Met eigen ogen’ van Carol A. Newson 

Guus Kuijer blaast oude 
bijbelverhalen nieuw leven in

Op weg - ontmoeting met het jodendom



Tekst: Kees Schakel Foto: Stefan Tell 15

en Sharon H. Ringe. Het dichtst in de buurt 

komt wellicht nog ‘Het verhaal gaat ...’  

van Nico ter Linden, die overigens een  

verantwoording en een opsomming van  

zijn bronnen geeft die bij Kuijer ontbreken. 

Kuijer vertegenwoordigt een sublieme 

vernieuwing in de hervertelling van ‘oude 

verhalen’, waarbij hij kiest voor die van het 

Oude Testament en de apocriefe boeken 

Judit en Susanna. Als hij al vooruitblikt zijn 

het doorkijkjes naar de wereldgeschiedenis. 

Toespelingen op een verhaal uit het Nieuwe 

Testament zijn nagenoeg afwezig en de 

hervertelling wordt zeker niet verwoord in 

een christologisch taalveld.

Voor wie is het geschreven?
Tot nu toe ken ik eigenlijk maar één  

iemand uit mijn omgeving die het boek heeft 

gelezen: een jonge vrouw uit Amsterdam, 

een cursiste Hebreeuws, met een brede 

culturele belangstelling. Zij is geboeid door 

de opzet van steeds wisselende personages 

die elk vanuit een eigen perspectief ge-

deelten van het aloude boek belichten. Zo 

komen in twintig hoofdstukken niet alleen 

gerenommeerde mannen als Adam en Isaak 

in de ik-vorm aan het woord, maar ook  

dappere vrouwen als Jaël en Abigaïl. Zelfs een  

‘foute’ vrouw als Izebel mag haar toorn over 

profeten als Elia uitstorten. En dan vergeet 

ik nog Saar, de slavin van Judit, die op een 

prachtige manier vertelt hoe haar bazin, een  

vrome Joodse weduwe, met list haar volks-

genoten redt door Holofernes, de stom-

dronken generaal van het Babylonische leger, 

met zijn eigen zwaard het hoofd af te slaan.    

Rake dingen
Kuijer laat zijn personages rake dingen  

zeggen. In het verhaal over Abrahams voor-

bede voor Sodom, waarvan zijn vrouw getuige 

is, geeft Sara hem van katoen omdat hij het 

volgens haar helemaal verkeerd aanpakt. 

Het gesprek tussen Abraham en de HEER 

eindigt er immers mee dat Abraham het bij 

tien opgeeft. Als er tien rechtvaardigen in 

de stad zijn, zal God Sodom sparen. Sara 

springt van ongeduld bijna uit elkaar. ‘Maar 

Abraham, er leven in die stad honderden 

onschuldige kinderen!’ Abraham kijkt haar 

wezenloos aan alsof hij haar woorden niet 

begrijpt, waarop Sara hem aanspoort God 

achterna te gaan en het hem te vertellen. 

Als Abraham hier niet op ingaat, kijkt Sara 

hem verbijsterd aan. ‘Hoe kon hij zich bij 

zo’n verschrikkelijke wreedheid neerleggen? 

Wat doen de goden met het hart en het 

verstand van mannen?’ (pagina’s 116-117) 

De zonde van Sodom bestond volgens 

Sara overigens hierin dat de menigte zin had 

in mannen, misschien niet zozeer om hun 

lusten te bevredigen, als wel om hen te  

vernederen. Redeloze vreemdelingenhaat. 

‘Als dit de zonde is waarvoor de goden Sodom 

wilden straffen, heb ik daar enig begrip voor, 

want wanneer je één keer onrecht toelaat, is 

het hek van de dam.’ (pagina 120) 

Eikenprocessierups
Het is een verrassende ervaring deze 

Bijbel te lezen, maar je moet er echt voor gaan 

zitten, want Kuijer is als in een taalsmidse  

bezig oude verhalen nieuw leven in te  

blazen, door er een heel eigen bewerking 

van te maken. 

Zo laat hij Jozef, op zoek naar zijn broers, 

vergezeld gaan van Benjamin die in een 

eigen relaas van 61 pagina’s onder meer 

vertelt hoe zijn lievelingsbroer uit zijn leven 

verdween en hoe hij tot overmaat van ramp, 

onder druk van zijn broers, tegenover zijn 

vader ook nog moest zwijgen. Regelmatig 

plaatst Kuijer een verhaal in de moderne 

tijd, zonder expliciet naar een min of meer 

recente gebeurtenis te verwijzen. Bij het 

verhaal van de uittocht uit Egypte staan niet 

alle vroedvrouwen aan de goede kant, enkel 

Pua en Sifra. Zij zijn de uitzonderingen, de rol  

van de andere vroedvrouwen is dubieus. Als  

je wilt kun je als lezer bij dit begin van Exodus 

nazi-laarzen horen stampen, maar daarnaast 

klinken stemmen van goede Egyptenaren die 

hun slaven netjes behandelen en zich niet 

kunnen vinden in de politiek van de farao. 

In ieder geval, schrijven kán Kuijer: bij de  

derde plaag van Egypte gekomen, de muggen, 

weet Kuijer het vliegende tuig zo beeldend 

te beschrijven dat het hedendaagse euvel 

van de eikenprocessierups, althans voor mij, 

een belachelijk klein ongemak werd.  •

K u i j e r  i s  a l s  i n  e e n 

t a a l s m i d s e  b e z i g  o u d e 

v e r h a l e n  n i e u w  l e v e n 

i n  t e  b l a z e n

Titel: De Bijbel voor ongelovigen. 

Auteur: Guus Kuijer. Uitgever: Athenaeum, 

Amsterdam 2018. Omvang: 1.288 blz. 

ISBN 978 90 2530 927 5 Prijs: € 39,99.
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Rosj Hasjana
Op 19 en 20 september 2020 (1 en 2 Tisjri 5781) 

viert Gods volk Rosj Hasjana. In de maand daarvoor 
wordt elke ochtend eenmaal op de sjofar (ramshoorn) 
geblazen. Op de twee dagen van Rosj Hasjana klinkt die 
hoorn maar liefst honderd keer.

Deze klanken zijn een oproep tot inkeer, zelfreflectie. 
Want nieuwjaarsdag is tegelijk Jom Hadien, Oordeelsdag. 
De eerstvolgende tien dagen (tot Jom Kipoer) onder-
zoekt God de daden van zijn volk. “Hebben wij onze 
roeping waar gemaakt; hebben we niemand expres of 
onbewust gekwetst?” 

Tijd van inkeer dus. 
Tijd om vergeving te 
vragen aan God en elkaar. 
Tijd om te beloven je 
leven te beteren! Want 
wie in Gods gunst mag  
leven maakt dat zicht-
baar in zijn of haar daden.

Als op Jom Kipoer het ‘staan onder Gods oordeel’ 
ten einde is, wordt uit het boek Jona gelezen. Na alle 
boetedoening en gebeden om genade voor het volk 
Israël, wordt iedereen in de synagoge eraan herinnerd 
dat alle mensen Gods kinderen zijn; al wonen ze in 
Nineve. De lezing uit Jona onderstreept dat Israël niet 
slechts voor zichzelf bidt, maar aan de hele mensheid 
Gods genade gunt.

Op het kerkelijk leesrooster vinden we op  
20 september: Jona! Gecombineerd met ‘de arbeiders 
in de wijngaard’ (Matteüs 20:1-16). Een boze Jona en 
boze arbeiders kunnen de zon niet bij anderen in het 
water zien schijnen. ‘Gods gunst’ is bij hen hun ‘goed 
recht’ geworden.

Dan is het hoog tijd om sjofar te blazen; om  
opnieuw uit genade te leren leven.

Tekst: Bart Gijsbertsen

Bart Gijsbertsen is emeritus predikant,  

consultant en schrijver, bartgijsbertsen.nl

Tekst: Kees Schakel

Schriftlezingen op Sabbat en feest- 

en treurdagen in de synagoge

Een echo uit de synagoge16 • Uitgelicht

 Dit leesrooster is in z’n geheel te vinden op  

protestantsekerk.nl/leesroosters

S E p T E M b E R  2 0 2 0
5 sep    Ki Tavo - Als je komt. 

Deuteronomium 26:1 - 29:8; Jesaja 60:1-22

12 sep   Nitsaviem - Aangetreden. 
Deuteronomium 29:9 - 30:20; 
Wajelech - En hij ging. 
Deuteronomium 31:1-30; Jesaja 61:10 - 63:9

19 sep   Rosj Hasjana eerste dag Nieuwjaar 5781 
Genesis 21:1-34; Numeri 29:1-6; 1 Samuël 1:1 - 2:10

20 sep   Rosj Hasjana tweede dag Nieuwjaar 5781 
Genesis 22:1-24; Numeri 29:1-6; Jeremia 31:2-20

26 sep   Haäzínoe - Neig het oor. 
Deuteronomium 32:1-52; 
Sjabbat Sjoeva - de sjabbat van inkeer. 
 Hosea 14:2-10; Joël 2:15-27 

28 sep   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

O K T O b E R  2 0 2 0
3 okt   Soekot - Loofhuttenfeest eerste dag. 

Leviticus 22:26 - 23:44; Numeri 29:12-16;  
Zacharia 14:1-21

4 okt  Soekot - Loofhuttenfeest tweede dag.  
Leviticus 22:26 - 23:44; Numeri 29:12-16;  
1 Koningen 8:2-21

10 okt  Sjemini Atseret achtste dag - Slotfeest.  
Deuteronomium 14:22 - 16:17; Numeri 29:35 - 30:1;  
1 Koningen 8:54-66

11 okt  Simchat Tora - Vreugde der Wet.  
Deuteronomium 33:1 - 34:12; Genesis 1:1 - 2:3; 
Numeri 29:35 - 30:1; Jozua 1:1-18

 

Israël gunt gods genade 

aan de hele mensheid
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In deze column bespreken wij het 
woord ‘wil’ (thelema in het Grieks, ratson 
in het Hebreeuws). We vinden het woord 
ratson bijvoorbeeld in Psalm 143:10, waar de 
psalmist bidt:

Leer mij Uw wil (ratson) te doen, want 
U bent mijn God.

Heel vaak blijkt ratson echter een wat 
andere betekenis te hebben dan ‘wil’:
X  Want U zegent de rechtvaardige, 

Eeuwige, U omringt hem met ratson als 
een schild. (Psalm 5:13)

X  Een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven 
lang Zijn ratson. (Psalm 30:6)

X  De toorn van een koning is als het grommen 
van een jonge leeuw en zijn ratson is als 
dauw op het gras. (Spreuken 19:12)

In deze en vele andere verzen betekent 
ratson kennelijk ‘welbehagen’, ‘welgevallen’.

gods wil
Een enkele keer heeft het woord ratson 

een harde klank, in de zin van: ‘doen wat je  
wilt, zonder rekening te houden met anderen’ 
(zie bijvoorbeeld Genesis 49:6 en Ester 9:5). 
Maar bijna altijd klinkt er positiviteit en 
warmte in door. Ratson is ‘wil’ in de zin van: 
‘wat iemand heel graag zou willen’.

En wat is Gods ratson, wat God graag 
wil? In het boek Spreuken vinden we een 
paar sprekende antwoorden op die vraag:
X  Een valse weegschaal is voor de Eeuwige 

een gruwel en een eerlijke weegsteen 
is Zijn ratson. (Spreuken 11:1; vergelijk 
Deuteronomium 25:13-16)

X  Een gruwel voor de Eeuwige zijn lippen 
die liegen en wie trouw handelen zijn 
Zijn ratson. (Spreuken 12:22; zie ook 
Spreuken 11:20)

Zijn wil is dus dat wij eerlijk met elkaar 
omgaan.

Moge er ratson zijn
In de rabbijnse literatuur wordt het woord 
ratson op verschillende plaatsen gebruikt in 
een bijzondere uitdrukking van gebed. Een 
paar voorbeelden:  
X  U bent vrede en uw naam is vrede. Moge 

er ratson zijn van voor Uw aangezicht dat 
U vrede over ons brengt. (Berachot 55b)

X  Moge er ratson zijn van voor Uw 
aangezicht, Eeuwige onze God, dat U 
ons neerzet in een hoek van licht en niet 
in een hoek van duisternis, dat ons hart 
niet wanhopig wordt en onze ogen niet 
duister. (Berachot 17a)

X  Moge er ratson zijn van voor Uw 
aangezicht, dat ik niet meer zondig, en 
dat de zonden die ik voor U begaan heb, 
worden schoongespoeld in Uw grote 
erbarmen. (Berachot 17a)

De woorden waarmee deze beden  
beginnen, worden vrijwel altijd vertaald 
met ‘Moge het Uw wil zijn’. Maar ‘moge 
het Uw wil zijn dat ik niet meer zondig’ 
klinkt als een open deur. Natuurlijk is het 
Gods wil dat ik niet meer zondig. Daar 
hoef ik niet om te vragen.

In deze gebedsformule betekent ratson 
eerder ‘welgevallen’ of ‘welwillendheid’. 
En de woorden ‘moge er ratson zijn van 
voor Uw aangezicht’ moet zoiets betekenen  
als: ‘Moge er welwillendheid van U uitgaan’. 
Sta welwillend tegenover mijn pogingen 
om niet meer te zondigen, ons verlangen 
naar vrede, onze behoefte aan licht en 
hoop. Daarmee wordt ook duidelijk dat 
de realisering van deze beden niet alleen 
van Hem afhankelijk is. Wij zullen daar 
het onze aan moeten bijdragen.

Tekst: Dodo van Uden

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.

Uw wil
Onze Vader in de hemel

Uw Naam worde geheiligd 
kome Uw koningschap 

geschiede Uw wil 
in hemel en 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)

O p D R A C H T :
Welke gedachten of associaties hebt 

u bij het feit dat ratson zowel ‘wil’ als 

’welbehagen’ of ‘welwillendheid’ betekent? 

Welke vragen roept dat bij u op?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl
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Eeuwout Klootwijk is wetenschappelijk beleids medewerker 

voor Kerk en Israël/joods-christelijke relaties bij de 

dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Vitaal gedenken 
en leven
Als ik in de stationshal in Middelburg kom, zie ik daar 

een bronzen plaquette ter herinnering aan de deportatie 

van de Middelburgse Joden in 1942. Ik was aanwezig toen 

het geplaatst werd in 2012. De naam van de in Middelburg 

geboren Etty Hillesum staat daar niet bij, maar ook zij 

is weggevoerd, via Westerbork. Haar geboortehuis aan 

het Molenwater dreigde te worden afgebroken, maar 

nu zijn er Godzijdank vergevorderde plannen om er een 

herdenkingsplek van te maken, met educatieve doeleinden.

Een paar kilometer verder, op de boulevard in Vlissingen,  

staat een ander Joods gedenkmonument voor de weg gevoerde 

Joodse inwoners aldaar in 1942. Het is in 2016 onthuld, 

op de voormalige landingsplaats 

van de geallieerden, Uncle Beach, 

tijdens de langvergeten Slag om 

de Schelde najaar 1944. Als ik 

ervoor sta, doet het me denken 

aan het huiveringwekkend mooie 

Spiegelmonument van Jan Wolkers 

in Amsterdam. Het is een grote 

langwerpige zuil, met een steeds 

groter wordende barst in het 

midden (foto). Terwijl ik de namen 

lees, kijk ik uit over de Schelde en 

Vlissingen. De rust doet weldadig aan en staat in schrijnend 

contrast met de tragiek en het ten hemel schreiende 

onrecht dat hier in steen gebeiteld is.

Tijdens de Slag om de Schelde werd ook de synagoge 

in Middelburg, midden in het centrum, getroffen. Waren 

er sinds 1942 al geen Joden meer, nu was er ook geen 

gebouw meer. Ruim 25 jaar geleden werd de restauratie 

van de synagoge voltooid en was er weer sprake van nieuw 

Joods leven. Als ik er kom, laat ik me meenemen door de 

recitaties en gezangen. Het ontroert me. En nu is er een 

nieuwe Tora-rol nodig, omdat de oude versleten raakt. Dat 

is een krachtig teken van hoop en leven.

Column18 •  Tekst: Eeuwout Klootwijk
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Hoe beleeft een jood de Joodse feesten? Verhalen van binnenuit. 

verstikken. Eenmaal per jaar een dag, in de 

herfst. Het is traditioneel de dag waarop 

we de tweede set Stenen Tafelen kregen, 

waarbij God zei: ‘Ik heb je vergeven’. Welke 

dag zou dan beter zijn voor het nageslacht 

van de generatie van de Sinaï? 

Na de se’oedat mafseket, ons afscheids

maal op de voormiddag, hebben we ons 

netjes aangekleed; velen in het wit – ik ga in 

mijn goede pak. In sjoel trekken velen hun  

doodskleed aan, waarin men eenmaal hoopt 

gekist te worden. De Kol Nidredienst gaat 

beginnen. Een lange plechtige avonddienst 

die begint met het gebed om ontbinding 

te verkrijgen van alle tegen God geuite 

verplichtingen. De hele verdere dag tot het 

invallen van de volgende nacht zijn we in 

gebed bijeen. Melodieën zijn meeslepend en  

plechtstatig. Teksten heel direct. Er is opvallend 

weinig gesjmoes (kletsen) in de diensten. 

Uiteindelijk, na de afsluitende dienst, de  

Ne’iela, spreken we ons stervensgebed uit,  

onze Sjeimes. Er volgt een langgerekte 

sjofartoon, die de hemelpoort nog even 

moet openhouden. Dan sluit de deur van de 

Heilige Arke. Na een snel avondgebed zit de 

dag erop. We kunnen de vasten weer breken, 

in alle gezelligheid, met veel traditionele 

gerechten. Hopelijk is onze inschrijving in 

het Boek des Levens bezegeld.

Jom Kipoer –  
de Grote Verzoendag

Bert Oude Engberink (Hengelo 1960) is in het dagelijks leven onderwijzer in Enschede. Hij is voorzit-

ter en voorganger van de Liberaal Joodse Gemeente Twente (synagoge Haaksbergen) en voorganger 

in de synagoge van Weesp. 

De slinger van een klok staat bij het heen 

en weer zwaaien op zijn hoogtepunt een 

moment stil, om vervolgens weer de andere 

kant op te zwaaien. Jom Kipoer (Grote 

Verzoendag) voelt als dat hoogtepunt. Van 

alles loskomen, stilstaan in de tijd om weer 

verder te kunnen. De tiende dag gerekend 

vanaf Joods Nieuwjaar overpeinzen we ons 

eeuwige leven, waarvan ons aards bestaan 

slechts een deel is. 

We hebben in de aanloop naar Jom Kipoer 

getracht weer recht te zetten waarover we 

met anderen in onmin leefden; we hebben 

geprobeerd roddels terug te halen. We 

hebben nagedacht over onze houding, vaak  

vol hoogmoed, vol lawaai. Waren we eerlijk 

tegenover God? Tegenover anderen? 

Tegenover onszelf? Volwassenen zijn vaak 

als kinderen die beloven iets nooit meer te  

doen, om er direct mee te vervolgen. Eerlijk en  

oprecht leven is moeilijk; de verlokkingen 

zijn zo groot. Na een dag van vasten, 

onthouding, ontbering van iedere lichamelijke 

verzorging en zonder lederen schoeisel, 

weten we ons weer verzoend met onze 

Schepper, met haalbare voornemens en 

een versterkte onderlinge band met familie, 

gezins en gemeenteleden. We zouden dit  

iedere dag moeten doen, maar dat wordt 

te moeilijk en de sleur ervan zou het 

Tekst: Bert Oude Engberink Lechajim! Over de Joodse feesten • 19
Beeld: Maurycy Gottlieb, ‘Jews Praying in the  

Synagogue on Yom Kippur’ (1878). Bron: Wikimedia
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Ik wil je laten weten  
dat we er nog zijn

‘Geschiedenis is het einde van 

iets. Herinneringen zijn het begin 

van iets.’ Als dochter van ouders die 

als enigen in hun gezin de Shoah 

overleefden, gaat Esther terug naar 

Oekraïne om antwoorden te krijgen 

op het verzwegen verleden van haar 

ouders. Haar zoektocht raakt in een 

stroomversnelling door de roman ‘Alles 

is verlicht’ die haar zoon schrijft over 

de familiegeschiedenis. Esthers relaas 

is aangrijpend en leerzaam. Ze laat je 

zien dat het vertellen van verhalen een 

fundamenteel aspect is van veerkracht. 

Haar verhaal doet de lezer beseffen 

hoezeer identiteit wordt gevormd door 

het laten klinken van herinneringen en 

namen. Alleen dan heb je toekomst.

Tekst: Anne-Marie van Briemen

Titel: Ik wil je laten weten dat we er nog zijn. 

Auteur: Esther Safran Foer. Vertaling: Robert 

Neugarten. Uitgever: Unieboek | Het Spectrum, 

Amsterdam 2020. Omvang: 272 blz. ISBN 978 90 

0036 194 6. Prijs: € 21,99.

Bij ons in Auschwitz. 
Getuigenissen

Voor mij ligt het indrukwekkende 

boek vol met ‘morele getuigen’ van 

Auschwitz, mensen die slachtoffer 

waren van de terreur, zoals de schrijvers 

Imre Kertész en Primo Levi. Met het 

woord ‘terreur’ betitelt Arnon Grunberg, 

die deze getuigenissen verzameld heeft 

in een persoonlijke bloemlezing, dat 

wat er gebeurd is in Auschwitz en nog 

steeds kan gebeuren. “Want Auschwitz”, 

schrijft hij in zijn inleiding die veel te 

denken geeft, “is een mogelijkheid die 

nog altijd in de lucht hangt.” Vandaar 

zijn terughoudendheid of zelfs aversie 

om Auschwitz het ‘onbeschrijfelijke, 

het onvoorstelbare, het onzegbare’ 

te noemen. Want daarmee wordt de 

terreur ‘heilig, onaantastbaar en plaats 

je het ver buiten jezelf’. Auschwitz zit 

in ons, de schoot van Auschwitz blijft 

vruchtbaar. Van die ziekte wil je niet 

genezen worden. Huiveringwekkend 

actueel.

Tekst: Eeuwout Klootwijk

Titel: Bij ons in Auschwitz. Getuigenissen. 

Auteur: Arnon Grunberg. Uitgever: Querido, 

Amsterdam-Antwerpen, 2020. Omvang: 496 blz. 

ISBN 978 90 2142 004 2 Prijs: € 24,99.

Hanesteen

Chiel Hanesteen, dertiger en 

geboren na de oorlog, worstelt in de 

jaren tachtig met zichzelf en het leven. 

Komt dat door de vreselijke ervaringen 

van zijn vader in het concentratiekamp 

Buchenwald of is het de ingewikkelde 

en veranderende samenleving die in die 

jaren zoveel anders maakte?

Bij mijn vriendin hing in die tijd – op 

haar studentenkamer – een spiegeltje 

aan de wand, om vooroordelen over 

psychiatrische patiënten ter sprake 

te brengen, met de woorden: ooit ’n 

normaal mens ontmoet? en …, beviel het?

Ik moest er bij lezing van deze 

roman steeds aan denken, omdat Chiels 

worsteling met het leven zo herkenbaar 

is. De scheidslijn tussen ‘normaal’ en 

‘patiënt’ is soms heel dun. 

Een aangrijpend boek, met – ja, 

echt, Godzijdank – een hoopvol einde.

Tekst: Floor Barnhoorn

Titel: Hanesteen. Auteur: Michael Elias. 

Uitgever: Brooklyn, Leiden 2020. Omvang: 397 blz. 

ISBN 978 94 9275 422 6. Prijs: € 22,50.

Op weg - ontmoeting met het jodendom
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Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam

Schrijver en filmer Michael Barzilaij schreef het verhaal  

van de ervaringen van zijn oma Cocky van Houte en opa  

Anton Sanders in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. 

Hij kwam het verhaal bij toeval op het spoor, door een 

televisiereportage van TV Rijnmond over een Amerikaanse 

piloot die in Rotterdam ondergedoken had gezeten. Diens  

zoon was naar Rotterdam gereisd om de onderduikadressen 

van zijn vader met eigen ogen te zien. De zoon vertelde ook 

over Cocky en Anton Sanders. 

Voor zijn boek interviewde Barzilaij familieleden en andere 

ooggetuigen, en hij put uit bewaard gebleven brieven en andere 

documenten. Cocky hielp Joodse gezinnen onderduiken en 

handelde in valse identiteitsbewijzen. Ze was fietskoerier en 

bezorgde smokkelwaar. “De terreur waar mijn oma getuige van 

was geweest, viel nauwelijks te rijmen met haar ogenschijnlijk 

zo ongeschonden zachtaardige karakter”, schrijft Barzilaij in het 

nawoord van het boek. 

Het boek, eerder een documentaire dan een roman, geeft 

een goed beeld van de vijf oorlogsjaren in Rotterdam, met 

een hoofdrol voor een dappere vrouw. Verplichte kost voor 

Rotterdammers.

Tekst: Janet van Dijk

Amsterdams meisje leeft nog

Als begin juli 1945 de zeventienjarige Femma na een 

reis door half Europa op het Centraal Station in Amsterdam 

aankomt, ontmoet ze aardige mensen die haar met de auto 

naar de Derde Oosterparkstraat brengen. Ze loopt de straat in, 

voor het eerst in anderhalf jaar, en wordt herenigd met haar 

ouders. “Wat komt u doen?” vraagt haar vader. “Pappa, ik ben 

Femma.” “Ah, m’n Femmetje.” 

In diezelfde zomer van 1945 zit Hans-Georg Calmeyer 

(1903-1972), in de oorlog belast met Nederlandse ‘Jodenzaken’, 

in Scheveningen in voorarrest. Hij wil naar huis, naar Osnabrück.

De hoofdpersonen van de dubbelbiografie hebben elkaar 

nooit ontmoet, maar Femma is door één pennenstreek van 

Calmeyer voor het leven getekend, terwijl hijzelf uitgroeit 

tot een historische held naar wie in 2022 in Osnabrück een 

museum wordt vernoemd. 

Aangrijpend boek, met foto’s. Femma Fleijsman-Swaalep 

(1928) leeft nog. Ze heeft een grote familie die vorig jaar 

stilstond bij haar lange leven.

Tekst: Kees Schakel

Titel: Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam. 

Auteur: Michael Barzilaij. Uitgever: De Boekerij, Amsterdam 2020. 

Omvang: 240 blz. ISBN 987 90 2258 917 5. Prijs: € 20,-.

nr. 1 • September 2020

Titel: Het raadsel van Femma. Prooi van een mensenredder. 

Auteur: Els van Diggele. Uitgever: De Geus, Amsterdam 2020. 

Omvang: 287 blz. ISBN 978 90 4454 124 3. Prijs: € 20,-.



Alles is anders dan je denkt (6)
De mooie toeristische vans, luxe auto’s met acht stoelen,  

bruingekleurde ruiten die tegen de zon beschermen en veel bagage-
ruimte, staan al maanden roerloos in onze straat. Inmiddels hangt 
er een bordje ‘te koop’ aan. De werkloosheid is groot in Israël, 
vooral in de toeristensector, waar veel mensen van bestaan. Maar 
niet alleen daar. Op het hoogtepunt was 26 procent van de werkende 
bevolking werkloos en dat percentage daalt maar langzaam, sinds 
de strenge hesger, de lockdown tijdens de Pesachmaand, april, waarna 
het land weer voorzichtig tot leven komt. 

Onze grenzen zijn voor een groot deel grenzen waar sowieso 
niemand overheen kan (Libanon en Syrië). De wél bestaande grens-
overgangen zijn makkelijk te controleren, zoals de Allenbybrug (de 
brug tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië – red.). Sinds 
begin juni kunnen Palestijnen die vanuit de Arabische wereld naar 
huis komen, daar weer overheen. Na veertien dagen quarantaine in 
Jordanië. Half maart ging ons luchtruim dicht. Dramatisch, want 
wij kunnen niet zonder luchthaven. Als die sluit hebben we het  
gevoel opgesloten te zitten, ook al zijn er wel wat havens en schepen, 
maar die tellen niet echt mee. Groepen toeristen uit landen met 
besmettingen moesten op die dichtgaande luchthaven opeens terug 
naar eigen land. Stromen Israëliërs kwamen juist naar huis, zij het 
dat ze eerst in quarantaine moesten. 

De verwachting dat het sluiten van de luchthaven het coronavirus 
buiten de deur zou houden, kwam helaas niet uit: het was al te laat! 
De eerste echt zwaar zieke, van wie iedereen dacht dat hij het niet 
zou halen, was een Arabische chauffeur, die in zijn toeristenbus 
besmette Zuid-Koreanen had rondgereden. Hij is na wekenlange 
opname in een Israëlisch ziekenhuis weer thuisgekomen, in de 
Oude Stad van Jeruzalem. 

Sterven mag en kan hier niet. Artsen zijn er om je te genezen, 
niet om je weg te helpen. Op de achtergrond speelt de Shoah een 
rol en dat kwam sterk naar voren, toen het sterven begon. Dat 
maakte diepe indruk. Naam en gezicht van het eerste sterfgeval 
staan dan ook in mijn geheugen gegrift: Arjeh Even, overlevende 
van de Shoah. Ook Avraham Herzberg stierf, een zoon van Abel 
Herzberg. Hij overleefde de Shoah, ondergedoken bij een priester 
in Nederland. Begin juni kroop het aantal sterfgevallen ‘nog maar’ 
over de driehonderd heen. Ongeveer een derde daarvan in verpleeg- 
en verzorgingsinstellingen. Ook in Israël is die fout gemaakt! Ons 
beleid betalen we met werkloosheid en het is nog niet voorbij.

Chaya Brasz is historicus en publicist. Ze woont 35 jaar in Israël.  

In Jeruzalem werkte ze zestien jaar aan de Hebreeuwse Universiteit bij 

het Center for Research on Dutch Jewry, waarvan ze negen jaar directeur 

was. Chaya is bestuurlijk actief in haar politiek en maatschappelijk complexe 

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

Het verpakkingsfolie 
kan weggegooid 
worden in de biobak. 
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In Kerk & Israël Onderweg van juli/

augustus staan lezenswaardige artikelen 

over wat wij als christenen kunnen leren 

van onze Joodse broeders en zusters. We  

missen daarbij echter al geruime tijd een  

reflectie over de theologische legitimatie 

in onze kerk van uitsluiting en onder-

drukking van mensen. Daarbij gaat het dus  

niet om kritiek op Joden of op de staat 

Israël, maar om een stevige reflectie 

over ons eigen denken en doen bij het 

de facto legitimeren van onderdrukking, 

zoals ook aan de orde is in de bezetting 

van Palestina. De voorzitter van de Raad 

van Kerken vroeg zich onlangs af ‘of hier 

niet sprake is van slechte theologie die in 

politiek opzicht noodlottig kan uitpakken’.

Jan den Hertog en Jan van der Kolk  

(Kairos-Sabeel Nederland)

Lezersreactie

Op weg - ontmoeting met het jodendom
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Samen omzien 
naar de vreemdeling

 Tekst: Wilma Wolswinkel, relatiebeheerder 

Zending voor het Midden-Oosten

liever gaan dan komen. Alleen 

Soedanezen en Eritreeërs ontvangen 

een tijdelijke verblijfsvergunning die 

elke drie maanden verlengd dient te 

worden. Zij kunnen immers op grond 

van internationaal recht niet uitgezet 

worden vanwege de situatie in hun 

thuisland. 

Hulp aan meest kwetsbaren
Assaf heeft in de afgelopen jaren veel 

ervaring opgebouwd in de hulpverlening aan 

de meest kwetsbare groepen asielzoekers. 

Het gaat dan om minderjarigen, alleenstaande 

moeders, vluchtelingen met een fysieke of 

verstandelijke beperking en slachtoffers van 

huiselijk geweld. Naast humanitaire hulp 

biedt Assaf psychosociale ondersteuning 

aan. Getraumatiseerde vluchtelingen 

ontvangen individuele begeleiding en 

groepstherapie.

Dialoog en diapraxis 
Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke 

werk de komende jaren in samenwerking 

met het Joods Humanitair Fonds (JHF). Het 

JHF is opgericht door het Centraal Joods 

Overleg (CJO) in Nederland met als doel 

het Joodse leven in Midden- en Oost-

Europa te versterken en hulp te bieden aan 

slachtoffers van conflicten. 

Vanuit de Protestantse Kerk worden via Kerk 

in Actie diverse projecten in Israël en Palestina 

ondersteund. Deze nieuwe serie geeft een 

indruk van de mensen en verhalen achter deze 

projecten. De projecten weerspiegelen de drie-

voudige roeping van de Protestantse Kerk:

•  om gestalte te geven aan de onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël;

•  om eenheid, gemeenschap en samenwerking 

te zoeken met Palestijnse christenen;

•  om op te komen voor vrede en gerechtigheid 

voor iedereen. 

Als Joodse gemeenschap en 

Protestantse Kerk herkennen we elkaar 

in de diaconale roeping om hulp te 

bieden aan hen die geen helper hebben. 

De Hebreeuwse Bijbel vormt hierin een 

gezamenlijke inspiratiebron. Zo gaan 

dialoog en diapraxis hand in hand.

“Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. 

Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in 

Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.” (Leviticus 19:34)

Met deze bijbeltekst beschrijft de 

Israëlische organisatie Assaf haar missie. 

De organisatie komt sinds 2007 op voor 

de positie van vluchtelingen in Israël, 

waarvan er zo’n 35.000-40.000 in het land 

verblijven. Hun leven is niet gemakkelijk 

en is door de coronacrisis alleen maar 

verslechterd. Velen zijn voor hun inkomen 

afhankelijk van baantjes in hotels of de 

horeca. Er wordt geschat dat driekwart van 

hen nu werkloos is en de helft de huur niet 

kan betalen. En bij gebrek aan spaargeld of 

een sociaal vangnet, hebben deze mensen 

niets om op terug te vallen. Gelukkig zijn 

er organisaties als Assaf die zich hun lot 

aantrekken.

getraumatiseerd
Wie zijn deze vluchtelingen? Het 

overgrote deel komt uit Afrikaanse landen, 

met name uit Soedan en Eritrea, maar ook 

uit Ethiopië, Nigeria en Ivoorkust. Deze 

mensen vluchten voor oorlog en geweld 

of het gebrek aan perspectief in eigen land. 

Velen zijn getraumatiseerd geraakt. Deze 

Afrikaanse vluchtelingen vluchten via de 

Sinaïwoestijn vanuit Egypte naar Israël. 

Inmiddels staat daar nu een hoog hek, 

waardoor het aantal asielzoekers dat Israël 

binnenkomt sinds 2018 is afgenomen. De 

Israëlische regering ziet deze asielzoekers 

Vluchtelingen die groepstherapie volgen.

Steun het werk van  
Kerk in Actie in Israël en geef op 

NL89 AbNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 

o.v.v. Assaf. 
Heel hartelijk dank!
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Extra lezersactie voor Israëlzondag
Uitgever Eburon stelt vijf exemplaren van ‘Wat heeft de 
joods-christelijke dialoog ons gebracht?’ beschikbaar 
voor lezers van dit blad. Zie de aankondiging in het 
juli/augustusnummer. Kans maken op dit boek?  
Mail naar kerkenisrael@protestantsekerk.nl of  
schrijf naar Redactie Op weg, Postbus 8504,  
3503 RM Utrecht. Vermeld als onderwerp: boek  
joods-christelijke dialoog. Uiterste datum: 9 oktober. 
Alleen de winnaars ontvangen bericht.

Het Joods Historisch Museum 
vertoont tot en met 22 november 
de tentoonstelling ‘Charlotte 
Salomon in close-up’. Onder-
werp is de invloed van cinema 
op het kunstwerk ‘Leven? of 
Theater?’ van kunstenaar  
Charlotte Salomon (1917-1943). 
Meer informatie: jck.nl/closeup 
‘Charlotte’, Charlotte Salomon, Gouache 

uit Leven? of Theater?, 1940-1942.  

Collectie Joods Historisch Museum,  

Amsterdam © Stichting Charlotte Salomon

‘Charlotte Salomon 
in close-up’ 

In het november/ 
decembernummer:

•  Henk Vriend, 
voorzitter Europa-
fietsers, fietst door 
Israël

•  Eeuwout Klootwijk 
over nieuwe 
pelgrimage in het 
Heilige Land

Interview met 
Renée van Riessen, 
hoogleraar christelijke 
filosofie en dichter

In het Nationaal Onder-
duikmuseum te Aalten is tot 
en met 21 februari 2021 een 
reizende tentoonstelling te 
zien met persoonlijke verhalen 
van negen jonge onderduikers 

Meer informatie: onderduikmuseum.nl

E x p o s i t i e  ‘ K i n d  v a n  d e  V r i j h e i d ’

uit Gelderland en de Duitse 
grensstreek: zes van 75 jaar 
geleden en drie van nu. 
Vertellend tekenaar Karel 
Kindermans verzorgde de 
beelden bij drie verhalen.

4 oktober: Israëlzondag
Op zondag 4 oktober vindt de  
jaarlijkse Israëlzondag plaats 
van de Protestantse Kerk. Als 
thema is gekozen: ‘Kies voor 
het leven!’. De handreiking is te 
downloaden van de website:  
protestantsekerk.nl/israelzondag. 
Geef voor dit werk via  
NL10 ABNA 0444 444 777 
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 
Kerk en Israël
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