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eze zomer was ik in Denemarken.
Overal langs de westkust kom
je het verleden van de Tweede
Wereldoorlog tegen. Je ziet talloze
‘verdedigingswerken’ die de Duitsers
– met Deens geld – lieten bouwen als
onderdeel van de Atlantikwall. Het
schijnt de grootste Deense investering
ooit te zijn. Anders dan in Nederland
zijn vrijwel alle bunkers open en te
bezoeken. Vele toeristen – ook veel
Duitsers van de huidige generatie –
bezoeken deze fortificaties (foto). Het
verleden dringt zich onmiskenbaar op.
In Op Weg, ontmoeting met het jodendom
is de geschiedenis steeds van belang.
Dit keer blijkt dat uit het interview met
Maurits de Bruijn, schrijver van het
bijzondere boek Ook mijn Holocaust.
De uitdagingen
of problemen
rond het land en
de staat Israël
zijn niet te
begrijpen zonder
kennis van het
verleden. Daarom
starten we in dit
nummer met een serie van Bart Wallet
en Karel Kindermans over ‘Historische
achtergronden van de staat Israël’.
Naast leesplezier hoop ik dat dit
nummer van Op Weg tot bezinning leidt.
Floor Barnhoorn
hoofdredacteur
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Ga en leer!
Wat gebeurde er toch in Nineve?

Brandnetelthee

Franc de Ronde
interviewde schrijver
Maurits de Bruijn over

4

zijn identiteit(en)

Voor het eerst in mijn leven drink ik brandnetel
thee. “Ik weet niet of ik het kan aanraden, ik laat het
oordeel aan jou over”, zegt mijn gastheer, schrijver
Maurits de Bruijn. Brandnetelthee reinigt het lichaam,
volgens de tekst op het doosje. Ik interview Maurits
over zijn persoonlijke reisverslag Ook mijn Holocaust.
Hij vertelt over zijn leven en zijn familiegeschiedenis.
Netelige thema’s uit heden en verleden maakt hij
bespreekbaar. Kan een mens, kan een land, daarmee
in het reine komen? Maurits spreekt uit ervaring. Om
trauma’s te doorbreken moet je ze niet wegstoppen,
maar zichtbaar maken. In een gesprek dat prikkelend
is én hopelijk heilzaam, zoals brandnetelthee.
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In zijn boek Ook mijn Holocaust schrijft
Maurits de Bruijn (37) over een trip die hij
als twaalfjarige door Israël maakte. Ook
vertelt hij over de familiegeschiedenis
van zijn Joodse moeder die eveneens
zijn leven heeft getekend.
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Tekst: Franc de Ronde Beeld: Rick Keus

Interview met schrijver Maurits de Bruijn:

“Je opdracht heeft te
maken met je wortels”
In je boek beschrijf je hoe het
Jodendom voor je ging leven
tijdens een rondreis in Israël.
Hoe ging dat in zijn werk?
“De kennismaking verliep in de eerste
plaats via mijn gereformeerde opvoeding
waarin ik de verhalen over het volk Israël
leerde kennen. Met mijn vader en broers
ging ik iedere zondag naar de kerk en na
het eten lazen we uit de Bijbel. Ik wist
van jongs af aan dat mijn moeder Joods
is, maar ik verbond dat niet met elkaar.
Van het hedendaagse jodendom, religieus
en seculier, wist ik niets. In groep 7 van
de basisschool deed ik een eerste poging
om me er meer in te verdiepen toen ik
een spreekbeurt hield over Israël. Voor
mijn ouders was dat aanleiding om mij
als twaalfjarige mee te laten gaan op een
rondreis met mijn vader door Israël. Het
was een schok om daar plaatsnamen tegen
te komen die ik uit de Bijbel kende.
Jeruzalem was een intense ervaring.
Ik zag er ook de schaduwkant van religie,
hoe bijvoorbeeld de Heilige Grafkerk is
opgedeeld tussen de diverse christelijke
stromingen. Dat leek mij toen al niet de
bedoeling, maar dat komt natuurlijk ook
omdat ik met een sobere versie van geloof
ben opgegroeid.
En toch trekt het me aan. Ik ben er nog
een aantal keren terug geweest, wat ik ook

beschrijf in mijn boek. Juist omdat alles in Israël zo uitgesproken
is en botst, leeft het. Iedere taxichauffeur is bereid je zijn visie te
geven op de politiek, economie, de bezetting en geloof. Mensen zijn
er trots en woedend tegelijk. De scheidingsmuur die sinds 2002 is
gebouwd om Israël van de Palestijnse gebieden te scheiden, is een
litteken dat zich aan je opdringt. De strijd is daar dus heel zichtbaar,
terwijl het hier in Nederland meer onder de oppervlakte zit.
Voor mij brengt dat ook ethische vraagstukken met zich mee:
met wie spreek je, waar ga je naartoe als je naar Israël gaat?”

Je schrijft met humor en doet scherpe observaties over
de reis die je toen maakte en over je jongere zelf, maar
je laat ook de zwaarte van het onherstelbare verlies
door de Holocaust voelen. Hoe kreeg je dat samen?
“Dat wordt mij wel vaker gevraagd. Het is voor mij een
natuurlijke manier van vertellen. Zo gaan wij er in ons gezin mee
om, en ik had zelf ook de behoefte om er niet alleen maar grappen
over te maken. Het is nodig dat dit verhaal verteld wordt. De titel
Ook mijn Holocaust was eigenlijk een werktitel en vond ik eerst te
grotesk. Want waarom zou ik me dit willen toe-eigenen? Maar ik
heb ontdekt dat het goed is
om je voorgeschiedenis te
kennen. Veel mensen zien
De strijd is in Israël
zichzelf als een los individu
dat als een leeg blad ter
heel zichtbaar
wereld is gekomen, maar
ik geloof dat je als mens
een opdracht hebt en die heeft met je wortels te maken. Het gaat
bewust niet alleen over mijn joodse identiteit, maar ook over de
relatie met mijn moeder, mijn homoseksualiteit, mijn broer die
verdwenen is. Iemand zei over mijn boek dat het een poging is om
een cyclus van trauma’s te doorbreken.”
nr. 1 • September 2021
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Wat heb je voor jezelf ontdekt in
de Joodse cultuur?
“Ten eerste de literaire geschiedenis, de
betekenis van verhalen die vaak geschreven
zijn vanuit een positie van onderdrukking,
die vertellen hoe het is om landloos te zijn
of je eigen taal niet te mogen spreken.

vertel, denken ze vaak dat het heel streng
en dogmatisch was, maar dat is helemaal
niet zo. Juist door de catechisatie heb ik al
vroeg de oude verhalen leren bevragen. Ze
houden je een spiegel voor. Ik heb het geloof
van huis uit niet als enige absolute waarheid
meegekregen, meer als iets persoonlijks
en intiems. Het institutionele is daar een
manifestatie van en hoort er wel bij. En ik heb
de kracht van de kerkgemeenschap gezien,
hoe mijn grootouders gesteund werden
door de predikanten en medegelovigen.”

Ten slotte, je waarnemingen
van christenen die dwepen met
Joden en het land Israël zijn
herkenbaar. Maar denk je dat de
joods-christelijke dialoog ook iets
positiefs kan opleveren?

Die veelheid aan
identiteiten hoort bij
het mens-zijn
In een Pesachdienst in de synagoge in
Amsterdam werd de link gelegd met mensen
die nu onderdrukt worden en dat herken ik
sterk. Het verhaal van Exodus gaat ook over
seksuele minderheden, armen, moslims
die nu worden gemarginaliseerd en dat die
groepen ook nog vaak tegen elkaar worden
uitgespeeld. De trauma’s waarover ik schrijf
komen natuurlijk ook in andere gezinnen
en gemeenschappen voor.”

Wat heb je meegekregen uit je
jeugd in de gereformeerde kerk in
Maasland?
“Als kind ging ik iedere zondag naar
de kerk en op woensdagmiddag naar
catechisatie. Bij het eten werd er gebeden
en Bijbel gelezen. Als ik dat aan vrienden
Op weg - ontmoeting met het jodendom
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“Dat was een van de stereotyperingen
om het boek wat luchtiger te maken, die
interesse hoeft niet onoprecht te zijn.
Dialoog heb je nodig om te voorkomen dat
mensen tegen elkaar worden opgezet. Ik
denk aan de beweging Rabbis for Human
Rights die het statement heeft afgegeven
dat ze weigeren om vijanden van de
Palestijnen te zijn. Zelf heb ik een tijd
vrijwilligerswerk gedaan voor Sivmo 1,
een organisatie die zowel Israëlische als
Palestijnse doelen ondersteunt die zich
inzetten voor mensenrechten. Er wordt
weleens gezegd dat mijn generatie van
millennials zo bezig is met identiteit, maar
die veelheid aan identiteiten hoort bij het
mens-zijn.”

Interview naar aanleiding van het
boek Ook mijn Holocaust. Een reisverslag van 6 dagen en 35 jaar. Das
Mag. 220 blz. ISBN 9789493168503
Prijs: € 22,50. Zie ook de bespreking
in het juninummer.
Eerder verschenen van Maurits de
Bruijn de romans ‘Broer’, over zijn
oudste broer die sinds 1999 vermist
is, en ‘De achterkant van de zon’.

Stem voor Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties, sivmo.nl
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Tekst: Anne Marijke Spijkerboer Beeld: Roman Vishniac

Meisjes
Twee meisjes, onderbroken in hun spel,
zich vasthoudend aan elkaar en tegelijk
nieuwsgierig naar wat de fotograaf staat
te doen – zoiets moet het geweest zijn.

H
Roman Vishniac: ‘Two Friends shyly approach
the photographer’, Lodz, ca. 1935–38. Beeld:
geschenk van Mara Vishniac Kohn, The Magnes
Collection of Jewish Art and Life, University of
California, Berkeley. © The Magnes Collection

et meisje met de vlechtjes stopt net een stukje brood
in haar mond. Van de muur achter hen is het beton
afgebrokkeld. De stoep is gebarsten. Zo te zien merken
de kinderen daar niets van.
De foto stamt uit de jaren dertig en is van Roman Vishniac.
Van zijn foto’s verscheen niet alleen A Vanished World,
waarin vooral volwassenen geportretteerd worden, maar
ook het door zijn dochter uitgegeven Children of a
Vanished World. Te zien is veel armoede, achterbuurt,
vuil, maar bij de kinderen vooral alle soorten gezichten:
bang, baldadig, brutaal, verlegen, ernstig, aandachtig.
De fotograaf heeft zich met zijn toestel vooral geconcentreerd op de ogen. Vishniac heeft zich tijdig
gerealiseerd dat de Oost-Europese Joodse wereld ernstig
bedreigd werd. Met een zienersblik is hij de getto’s
ingegaan en heeft hij duizenden foto’s gemaakt.
Veel ervan hebben de oorlog overleefd.

of Jewish Art and Life, UC Berkeley

Bij elke oorlog zijn de kinderen het slachtoffer, ook
bij de meest recente. Zij overzien niet wat er gebeurt
(veel volwassenen overigens ook niet) en zijn voor hun
leven getraumatiseerd. Zouden degenen die de eerste
aanval inzetten de foto’s van Vishniac kennen? •
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Beeld: Israel © Ghm Meuffels | Dreamstime.com

Zorgen over Israël en Gaza
Op 21 mei 2021 reageerde het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk
op de gespannen situatie in Israël en in Gaza.
“Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de verwoestingen die
zijn aangericht. Er is onvoorstelbaar veel
leed bij zowel Joden als Palestijnen. Oude
en nieuwe wonden worden opengereten
en diep verankerde trauma’s worden tot
op het bot blootgelegd. Vanuit onze eigen
relaties met partnerorganisaties en kerken
in Israël en Palestina (Joods, Palestijns en
christelijk) horen we hoe uitzichtloos het
telkens oplaaiende geweld is en hoe moedeloos makend. We horen ook schrijnende
verhalen over falend leiderschap.”
Op weg - ontmoeting met het jodendom

Het moderamen roept op tot gebed.
“Als Kerk bidden we voor vrede in Jeruzalem.
Deze vrede lijkt onmogelijk, als er geen recht
gedaan wordt en er niet geluisterd wordt naar
de trauma’s van zowel Joden als Palestijnen.”
Zie voor het volledige bericht:
protestantsekerk.nl/nieuws/
moderamen-grote-zorgen-oversituatie-in-israel-en-gaza/
De redactie vroeg aan twee predikanten
een reactie hierop vanuit hun eigen – en
verschillende – betrokkenheid.

9

Reactie ds. Bram Grandia

Reactie ds. Marja van den Beld

Wij, vijf predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland
en lid van de theologische werkgroep van Kairos-Sabeel, hebben
ter gelegenheid van de Nakba-dag 1 op 15 mei een conceptschuldbelijdenis aan het Palestijnse volk doen uitgaan. Dat deze
tekst samenviel met de nieuwe oorlog is toeval. Wij zien de
urgentie van een grote stap van de Protestantse Kerk in de richting
van de Palestijnen alleen maar toenemen. Het gaat niet om een
conflict, het gaat om bezetting en oorlog. Ik verwijs voor onze tekst
naar kairos-sabeel.nl/excuus-aan-palestijnen/. Op mijn verzoek om
aandacht te besteden aan onze verklaring kreeg ik als wedervraag
een reactie te schrijven op de verklaring van het moderamen van
21 mei. Dat doe ik, maar de vraag om aandacht voor onze tekst blijft.

De uitbarsting van geweld in Israël en Gaza in mei heeft
opnieuw schade en verdriet opgeleverd. De Protestantse Kerk
deelde haar zorgen over de trauma’s aan beide kanten en riep de
leiders op om in te staan voor de verschillende bevolkingsgroepen.
Ook werd de verbondenheid onderstreept met Joden en met
Palestijnse christenen, verschillend van aard, maar daarom niet
minder. Niettemin blijven de dominees van Kairos-Sabeel de
kwalijke conclusie verspreiden dat God kennelijk meer van Joden
houdt dan van Palestijnen.

Wat me opvalt als ik de reactie van synodescriba René de
Reuver lees, is de zorgvuldigheid om aan beide partijen recht te
doen. Daar slaagt het moderamen zeker in de toelichting niet in.
Voor het moderamen is een grens bereikt waar protesten overgaan
in jodenhaat of antisemitische uitingen, of waar het bestaan van de
staat Israël uitdrukkelijk ter discussie wordt gesteld. Geen woord
over de grens die bereikt wordt nu Israël al 44 jaar de Westbank
bezet en gaandeweg annexeert. Geen woord over de voortgaande
onteigening (door Netanjahoe ‘judaïsering’ genoemd) van huizen
van Palestijnen in Sheikh Jarrah. Geen woord over de invallen
in de Al Aqsa-moskee tijdens het slot van de ramadan. Dat alles
ging vooraf aan de raketten van Hamas. Daarmee is de toelichting
eenzijdig en het gebed – in mijn ogen –, hoeveel woorden er ook
in staan, het zoveelste in een rij van ‘symmetrische gebeden’ tijdens
een zogeheten asymmetrisch conflict.
Zie toch de bezetting en relativeer die niet, zie toch de
Palestijnse zusters en broeders en geef antwoord op hun vragen
aan u. Dat is onze bede aan de Protestantse Kerk.
Ds. Bram Grandia, mede namens ds. Hans Baart, ds. Jan den
Hertog, ds. Harmen Jansen en ds. Willemien Keuning
Meer informatie: kairos-sabeel.nl
1

Deze ‘voorliefde’ was de reden voor hun oproep aan de
Protestantse Kerk om excuses te maken aan de Palestijnen,
zoals eerder tegenover de Joodse gemeenschap. De vergelijking
met de Shoah en het aandeel van de kerk daarin, is echter zowel
historisch als theologisch onhoudbaar. Bovendien heeft de zaak
van onze Palestijnse geloofsgenoten in de afgelopen jaren voluit
aandacht gekregen.
Wie Israël eenzijdig beschuldigt van het conflict, ontkent
de geschiedenis. Het leed van de Palestijnen is te danken aan
hun leiders, die Israëls bestaansrecht in de regio weigeren te
erkennen en daarom de ene na de andere oorlog beginnen. De
miljarden van Verenigde Naties en de Europese Unie, bestemd
voor de ontwikkeling van een Palestijnse staat, worden omgezet
in wapentuig. Een terreurbeweging als Hamas propageert maar
één doel: de vernietiging van Israël, met opoffering van de eigen
bevolking. De gehate muur, de checkpoints zijn het gevolg van de
eindeloze hoeveelheid aanslagen, niet de oorzaak. De wil tot vrede
is de basis van de Joodse traditie, maar door de uitzichtloosheid
raakt bij sommige groepen het geduld op.
Namens het Platform Appèl Kerk en Israël,
Ds. Marja van den Beld

Meer informatie: appelkerkenisrael.nl

Nakba: ramp, catastrofe. Herdenking door de Palestijnen van de verdrijving van
hun volk uit hun huizen in Palestina in 1948, bij de stichting van de staat Israël.
nr. 1 • September 2021
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Geraakt door het jodendom

Tekst: Janet van Dijk

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

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

University, adviseur en columnist.

met Joden in hun omgeving of door de kennismaking met de rijke joodse cultuur.
Hoe is dat voor Willem Stolk (48), lid van de Hervormde Gemeente Hendrik-IdoAmbacht en voorzitter van de classicale werkgroep Kerk en Israël Zuid-Holland Zuid?

Hoe denkt het jodendom over vaccinatie?
‘Het’ jodendom bestaat allereerst niet
en een eerlijk antwoord op bovenstaande
vraag is: niets. Het klassieke jodendom was
immers niet bekend met vaccinaties. Je
kunt parallellen en overeenkomsten zoeken
met fenomenen uit het verleden, hoewel
dit proces subjectief gekleurd is en er ook
andere analogieën mogelijk zijn.
In de Tenach wordt God enerzijds
gepresenteerd als ‘de dokter’ (Exodus 15:26)
en zijn ziekte én gezondheid in een religieus
moreel kader ingebed. Anderzijds erkennen
de rabbijnen de menselijke inzet voor geneeskunde op basis van Exodus 21:19 (‘zeker
voor genezing zorgen’).
Tot in de middeleeuwen vindt men een
houding tegenover geneeskunde die God als
genezer onzichtbaar maakt, een negatieve
zaak. Over het algemeen geldt echter dat
om een mensenleven te redden veel andere
principes opzij gezet mogen worden, maar
niet alle. Deze drie namelijk niet: moord niet,
pleeg geen echtbreuk en dien geen andere
goden. Vrij vertaald: bescherming van het
leven, lichamelijke integriteit en vrijheid
van religie en meningsuiting of overtuiging.
Vanuit Joods gedachtegoed kan met
een vrijzinnige interpretatie van deze drie
bovengenoemde kardinale principes verdedigd worden dat een vaccinatie nemen
een eigen keuze is. Vanwege lichamelijke
integriteit als recht, voortvloeiend uit het
verbod op ontucht, en het recht op vrijheid
van mening en gedachte, voortvloeiend uit
het verbod op (gedwongen) afgodendienst.
Een directe verbinding tussen religie of elke
andere dwingende ideologie en vaccinatie
lijkt mij sowieso ongewenst.

Op weg - ontmoeting met het jodendom

“Een gebroken wereld heel maken”
“Ik ben al heel lang met ‘Israël’ bezig. Dat begon in 2004
na mijn overstap van de Gereformeerde Gemeenten naar de
Nederlandse Hervormde Kerk. Ik kwam in contact met de Israël
commissie waar ik nu ook deel van uitmaak.
De meeste sprekers kwamen met allerlei
eindtijdverwachtingen: met de oprichting
van de staat Israël en alle oorlogen daarna
is God bezig Zijn profetie te vervullen. God
doet wat Hij belooft! Die overtuiging was in
mijn zoektocht naar geloofszekerheid toen
heel belangrijk voor me.
Nu houden we ons in de commissie
meer bezig met het hier en nu. De laatste tijd
verdiepen we ons in de joodse bijbeluitleg.
Heel interessant. Mijn boekenkast is gevuld
Willem Stolk
met boeken over de joods-christelijke
relatie en de joodse bijbeluitleg. Ik stop er veel tijd in.
Sinds ik voorzitter ben van de classicale werkgroep Kerk &
Israël Zuid-Holland Zuid en ambassadeur in de Protestantse
Raad voor Kerk en Israël, wil ik me meer verdiepen in waar de
werkgroepen zich mee bezighouden. Ik volg nu leerhuizen,
onder andere van rabbijn Tzvi Marx. En ik lees de parasja van
de week, een gedeelte uit de Thora. Ik praat wekelijks met een
clubje van acht geïnteresseerden via Zoom over deze parasja.
Heel mooi en leerzaam.
Het is fijn om op deze manier met ‘Israël’ bezig te kunnen zijn. Ik
zie dat God Zijn volk vasthoudt. Ondanks alle pogroms is het Joodse
volk nog steeds van betekenis en heeft het nog zo veel te zeggen.
Ik ben erg gecharmeerd van rabbijnse uitleggers, zoals Jonathan
Sacks. Hun boodschap is voor alle mensen: een gebroken
wereld heel maken, een van de belangrijke principes van het
jodendom en een belangrijke toevoeging aan het christendom.
Waar ik ben opgegroeid draaide het om Jezus. Er was altijd
wel een lijn te trekken vanuit het Oude Testament naar Jezus
toe. Maar het Oude Testament, de Tenach, heeft zelf een heel
sterke boodschap van hoe we met elkaar en met de wereld
moeten omgaan. Dat is voor mij heel belangrijk geworden.”

Tekst: Kees Schakel Beeld: Shoshannah Brombacher PhD, Yona, tekening 1995,
absolutearts.com/portfolios/s/shoshannah/
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Een schets van personen of situaties
uit de Bijbel vanuit joods perspectief.

Hoe de Talmoed ons
helpt de ommekeer van
Nineve beter te begrijpen
(Jona 3:8).

Wat gebeurde er
toch in Nineve?

Drie dagen en drie nachten in een vis verblijven en
daar een psalm zingen? Onder de profeten is Jona een rare
snijboon die per schip vlucht voor Gods opdracht naar Nineve
te gaan en de mensen in die grote stad te waarschuwen dat
“hun slechte daden tot Mij zijn opgestegen” (Jona 1:2). Wat
het rampzalige precies inhoudt, concretiseert de Bijbel niet,
maar als lezer houd je de adem in: zal God, zoals Hij eerder
met Sodom deed, ook Nineve verwoesten?
Als Jona, met ’t zeewier om zijn slapen, uiteindelijk naar
Nineve gaat, hoe zal hij de miljoenenstad dan aanmanen?
Welke boodschap moet hij verkondigen? Jona loopt niet de
hele stad door; en zonder de onder profeten gebruikelijke
aanhef “Zo zegt de HEER”, roept hij uit wat hij te zeggen heeft:
”Nog veertig dagen, dan wordt Nineve verwoest” (Jona 3:4).
Humor
Wie oog heeft voor de humor in het boekje Jona, kan
zich afvragen: hoe heeft Jona zelf zijn beknopte boodschap
opgevat? In het Hebreeuws klinken vijf woorden, waarvan
het laatste woord, nehpachet, doorgaans vertaald wordt met
“(zij) wordt verwoest”. Hoorde Jona dat er ook in, toen hij, na
gedane arbeid, ten oosten van de stad ging zitten (Jona 4:5)?
Dacht hij: wie weet, wordt Nineve, ondanks Gods medelijden,
toch een tweede Sodom (Genesis 19:25)?
Nehpachet, letterlijk: “(zij) wordt ondersteboven gekeerd”,
heeft evenwel iets dubbelzinnigs, het is maar wat je erin hoort:
“(zij) wordt omgedraaid”. De inwoners van Nineve horen er
de mogelijkheid van een geestelijke omwenteling in. Ze nemen
God serieus en komen op eigen initiatief tot een ritueel van
vasten en lopen in een boetekleed. Er komt een volksbeweging
op gang die door de regering wordt overgenomen. Men
gaat anders leven en ieder breekt met het geweld dat men
eigenhandig bedreef.
Talmoed
Het klinkt allemaal nogal abstract, maar wat ging er nu in
Nineve precies verkeerd? De Talmoed haakt met een midrasj
aan bij de woordjes hechamas asjer bechappehem, “het geweld
dat aan hun handpalmen was” (Jona 3:8): “Als iemand een
balk had gestolen en die in zijn herenhuis had ingebouwd,
moest hij zijn hele huis afbreken en de balk aan de eigenaar
teruggeven” (Babylonische Talmoed Taäniet / Vastendag
16a). Zo opgevat krijgt de bijbeltekst diepte. Het onrecht gaat
over gestolen goed dat teruggeven moet worden. Desnoods
met een herstelbetaling, hoe beladen de term ook is. Dat
is ommekeer. Onmogelijk? In het boekje Jona zijn de echte
wonderen de wereld nog niet uit. Nineve is het bewijs. •
nr. 1 • September 2021

12 • Gedicht

Tekst: Joods gebedenboek / Dankgebed na de maaltijd (fragment) Vertaling: M.J. Premsela / Meyer J. Perath (1904-1971) Beeld: Pexels.com

Dankgebed na de maaltijd
Laat ons toch niet nodig hebben, o God,
de gaven van onze medemensen,
noch hun voorschotten,
want hun gaven zijn zuinig
en hun geven is beschamend
maar laat ons ontvangen uit Uw hand,
de volle, geopende, van rijkdom overvloeiende hand.
Gij bij wie wij niet tot schaamte komen,
noch ooit behoeven schaamrood te worden.

Op weg - ontmoeting met het jodendom
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14 • Een echo uit de synagoge

Tekst: Kees Schakel

Uitgelicht

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

Tekst: Bart Gijsbertsen

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

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

	s e p t e mb e r 2 0 2 1
16 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
18 sep Haäzínoe - Neig het oor.
Deuteronomium 32:1-52; 2 Samuël 22:1-51
21 sep Soekot - Loofhuttenfeest eerste dag.
Leviticus 22:26 - 23:44; Numeri 29:12-16;
Zacharia 14:1-21
22 sep Soekot - Loofhuttenfeest tweede dag.
Leviticus 22:26 - 23:44; Numeri 29:12-16;
1 Koningen 8:2-21
25 sep Sjabbat tijdens Soekot.
	Exodus 33:12 - 34:26; Numeri 29:23-31;
Ezechiël 38:18 - 39:16
28 sep	Sjemini Atseret achtste dag - Slotfeest.
Deuteronomium 14:22 - 16:17;
Numeri 29:35 - 30:1; 1 Koningen 8:54-66

29 sep	Simchat Tora - Vreugde der Wet.

 euteronomium 33:1 - 34:12; Genesis 1:1 - 2:3;
D
Numeri 29:35 - 30:1; Jozua 1:1-18

oktober 2021
2 okt 	Beresjiet - In het begin.
Genesis 1:1 - 6:8; Jesaja 42:5 - 43:10
	
9 okt	Noach - Noach.

Sidra Beresjiet
Met Simchat Tora eindigt de lezing van de vijf
boeken van Mozes en begint men weer van voren af
aan. Sidra Beresjiet (Genesis 1:1-6:8) ligt voor ons op
Israëlzondag. Door de lezing uit Marcus 10 (Marcus
10:1-10) gaat onze aandacht als vanzelf naar Genesis
1:26-27 en Genesis 2:18-25.
Een God maken naar ons beeld is zo’n beetje
gemeengoed. Maar wat moet het betekenen dat God
ons heeft gemaakt naar zijn/haar beeld? Dan zou eerst
Godskennis nodig zijn om tot kennis van mens-zijn te
komen. Wie is Hij/Zij die ons mannelijk/vrouwelijk heeft
gemaakt, en hoe zijn wij dan bedoeld als afspiegeling in
deze driedimensionale werkelijkheid? Zo geeft Beresjiet
ons te denken.
En wat betekent het dat de eenzaamheid van de
mens wordt opgeheven door een hulp als tegenover
(Genesis 2:18)? Rasji schreef circa duizend jaar geleden:
‘Als hij het waard is, is zij een hulp; als hij het niet waard
is, stelt zij zich tegenover hem en bestrijdt hem.’
Ging dat de meeste mannen te ver? Heeft men daarom
(behalve in de oude Statenvertaling) deze tekst vertaald
naar ‘een hulp die bij hem past’? Resulterend in te veel
mannen die ‘waarde-loos’ zijn doordat zij te weinig
bestreden zijn door het vrouwelijke.
Rabbi Soloveitchik1: “Mannelijk en vrouwelijk
vertegenwoordigen twee verschillende existentiële
ervaringen. Tezamen vormen zij niet een partnerschap
maar één persona. En de kracht daarvan ligt in de eigenheid en apartheid van de twee existenties die de ene
gemeenschap vormen.”
	Een Amerikaanse orthodoxe rabbijn (1903-1993)

1

Genesis 6:9 - 11:32; Jesaja 54:1 - 55:5
In ‘Een echo uit de synagoge’ legt Kees Schakel het leesrooster van de

16 okt 	Lech Lecha - Ga jij.
Genesis 12:1 - 17:27; Jesaja 40:27 - 41:16

kerk naast dat van de synagoge. Eerst worden de datum en de naam
van de sabbat genoemd (plus vertaling), voorafgaand aan de zondag.
Daaronder staat de doorgaande lezing uit de boeken van Mozes

23 okt 	Wajera - En Hij verscheen.
Genesis 18:1 - 22:24; 2 Koningen 4:1-37

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

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Piet Jan Rebel

Piet Jan Rebel is predikant van
de Tuindorpkerk in Utrecht.

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

Brug van exegese naar
bemoediging
Het is mijn uitgangspunt om in een kerkdienst als eerste bijbellezing een aantal verzen
te kiezen uit de Thoralezing van de sjabbat
die voorafgaat aan de betreffende zondag.
Praktisch gezien lukt het me niet altijd
om deze keuze waar te maken. Een viering

Het gewone leven
is nooit ver weg
kan te vol en te lang worden. Vanwege deze
reden moet ik me soms beperken tot één
bijbellezing. Dit kan nodig zijn in diensten
waarin de gemeente de christelijke feesten
of de Maaltijd van de Heer viert. Een nieuw

Tekst: Koos Snaterse
Koos Snaterse is voorzitter van de
Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

Bij dit nummer van Op Weg treft u een
brochure aan met de titel ‘Onopgeefbaar
verbonden’ 1. De Protestantse Raad voor
Kerk en Israël wil met deze uitgave een
aanzet geven voor een kerkbreed gesprek
over Kerk en Israël.
Hierbij wordt gedacht aan het gesprek
in werkgemeenschappen en kerkenraden,
kringen en ringen. In de hoop dat we met
elkaar een zorgvuldig gesprek kunnen
voeren. Scriba dr. René de Reuver schreef
een ‘woord vooraf ’.
In onze kerkorde belijdt de Protestantse
Kerk onopgeefbaar verbonden te zijn met
het volk Israël. Dit komt onder andere tot

testamentische lezing mag dan niet ontbreken.
In Johannes lezen we dat Jezus ons de
Naam van God bekendmaakt. De Thora
vertelt ons hoe heilig en nabij zijn Naam is.
Mijn verstaan van wat Jezus bekendmaakt
en uitlegt over de Naam van God wordt
verdiept wanneer ik luister naar de stem
van de Thora.
Ook opent het volgen van de wekelijkse
Thoralezing voor mij de mogelijkheid om te
rade te gaan bij klassieke en moderne joodse
bijbelexegeten. In hun interpretatie nemen
zij het doen van, het handelen volgens de
Thora voortdurend mee en daarom is het
gewone leven nooit ver weg. Dit helpt mij weer
om de kloof tussen exegese en bemoediging
te overbruggen. Deze overbrugging zie ik als
het doel van een preek. •

In gesprek over
Kerk en Israël
uiting in de ontdekking van onze joodse
wortels, het joods-christelijke gesprek en
onze strijd tegen het antisemitisme. Rond
de Israëlzondag is er meer aandacht voor, al
merken we tegelijk terughoudendheid. Het
gesprek over Kerk en Israël kan verzanden
in posities die men tegenover elkaar inneemt, waarbij nauwelijks naar elkaar wordt
geluisterd. Of het wordt overgelaten aan
werkgroepen Kerk en Israël. De Protestantse Raad wil graag dat we in de volle breedte
van de kerk met elkaar in gesprek komen.
In zeven korte hoofdstukken worden
verschillende thema’s aan de orde gesteld.
De eerste vijf hoofdstukken hebben (in)direct betrekking op de kerkorde. In de laatste

twee worden de
lijnen van de
kerkorde door
getrokken naar
de praktijk.
We hopen op vruchtbare gesprekken,
waarin (weer) naar elkaar wordt geluisterd
en elkaars gedachten worden verhelderd.
De Protestantse Raad ziet graag verslagen
van zulke gesprekken tegemoet. We zullen
deze gebruiken voor de voortgang van
dit kerkbrede gesprek en bij de verdere
bezinning en toerusting. •
	Deze brochure is in het novembernummer 2020

1

aangekondigd onder de titel ‘In gesprek over Israël’.
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16 • Boekbesprekingen

Lezersactie
Wilt u kans maken op een
exemplaar van De profeten ter
sprake in synagoge en kerk?
Mail dan naar kerkenisrael@
protestantsekerk.nl of schrijf
naar Redactie Op Weg,
Postbus 8504, 3503 RM
Utrecht. Uiterste datum:
1 oktober. Alleen de winnaars
ontvangen bericht.

Liever dier dan mens

Een opmerkelijk boekje

Liever dier dan mens is een fascinerende en meeslepende
zoektocht van schrijver en journalist Pieter van Os naar het
levensverhaal van de Joodse Mala Rivka Kizel (later noemde ze
zich Marilka Shlafer), geboren in 1926 in Warschau, als zesde kind
in een chassidisch gezin van acht kinderen. Het is een verhaal van
een oorlogsoverlevende die op onwaarschijnlijke wijze belandt in
een gezin van fanatieke nazi’s, omdat zij zich voordoet als de
Volksduitse Anni. Mala wordt ook nog eens verliefd op een
ingenieur die in de Duitse oorlogsindustrie werkt. Ze is in no
vember 2020 overleden in Amstelveen. Het boek is tevens een
geschiedenis van Polen en van de ideeënwereld in Oost-Europa
in en rond de Tweede Wereldoorlog.
De titel is een verwijzing naar een Pools gedicht, een kindervers,
dat Mala tijdens de oorlog declameerde om lotgenoten op te
beuren en dat ze op haar 93ste uit haar hoofd weet op te zeggen.
Het gaat over het verschil tussen mens en dier. Allerlei dieren
zeggen: “Er is maar één ding dat ik niet wil zijn: ik wil geen mens
zijn.” Dit lied wordt zo tot een parabel dat dieren niet in staat
zijn tot de gruweldaden die mensen plegen. Een boek over
onvoorstelbare verschrikkingen en grote levensmoed.

In een opmerkelijk boekje gaat G.A. Trouwborst, predikant
te Nieuwleusen, in op de vraag hoe we in synagoge en kerk de
profeten op het leesrooster plaatsen. In een waar monnikenwerk
loopt hij daartoe de profetenlezingen uit de beide tradities na,
per lezing steeds één bladzijde commentaar. De stof ging voor
mij leven toen ik een tekstregister van maar liefst elf bladzijden
ontdekte, waardoor ik mezelf vragen ging stellen zoals: zijn er
lezingen die in beide tradities klinken? Dan blijkt dat het verhaal
van de geboorte van Samuël (1 Samuël 1:1-20), waarin de
wedijver tussen Hanna en Peninna een grote rol speelt, als
'parallelverhaal’ bij het verhaal van Maria en Martha (Lucas 10:38-42)
driejaarlijks in de zomer in de kerk aan de orde komt, terwijl de
synagoge op elk Joods Nieuwjaar het verhaal uit 1 Samuël 1:1-2:20
koppelt aan de geboorte van Isaak (Genesis 21).
Al met al een handig naslagwerk, waarin Trouwborst –
die ook voorstelt het kerkelijk rooster op punten aan te passen
– de profeten in liturgisch opzicht opnieuw ter sprake brengt.

Tekst: Eeuwout Klootwijk

Tekst: Kees Schakel

Titel: Liever dier dan mens. Auteur: Pieter van Os. Uitgever: Prometheus,

Titel: De profeten ter sprake in synagoge en kerk. Een commentaar bij het

Amsterdam 2019. Omvang: 368 blz. ISBN 978 90 446 3671 0. Prijs: € 19,99.

synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster.
Auteur: G.A. Trouwborst. Uitgever: Sifron, Nieuwleusen (sifron.nl) 2021.
Omvang: 376 blz. ISBN 978 90 828 3692 9. Prijs: € 24,95.
Bestellen? Mail naar info@sifron.nl (geen verzendkosten)
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Lernen met LEV! • 17

Tekst: Henk Scholder
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.

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

vraag:
Hoe worden de woorden schuld/
zonde in deze column uitgelegd?
In hoeverre komt dat overeen
met – of verschilt dat van – uw
eigen kijk op schuld/zonde?
Motiveer uw antwoord.

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl

Schuld – zonde
In deze bijdrage staan we stil bij ‘schuld’:
“en vergeef ons onze schulden zoals ook wij
vergeven ieder die ons schuldig is” (Matteüs
6:12). Schuld (opheilēma) kan betrekking
hebben op een materiële schuld: een vordering
op iemand hebben (zoals in Deuteronomium
15:2). Maar het kan ook om een immateriële
schuld gaan: een verantwoordelijkheid voor
een verkeerde daad.
Lukas gebruikt het woord ‘zonde’ (amartia):
“en vergeef ons onze zonden, want ook wij
vergeven aan eenieder die ons schuldig is
(Lukas 11:4). Zonden in relatie tot God en
schuld in relatie tot mensen. Twee verwante
woorden met een verschillende klankkleur.
Missers
Erich Fromm (1900-1985, Duitsland/VS)
omschrijft het woord ‘zonde’ als volgt:
Het [Hebreeuwse] woord chata is de
belangrijkste en meest gebruikte term voor
zonde; de grondbetekenis ervan, [de goede
weg] ‘missen’, is van groot belang zowel
voor het bijbelse als voor het latere joodse
concept van de zonde. Zonde is meer dan
onwetendheid of een vergissing, meer dan
een dwaling, een onjuiste gedachte; het is een
verkeerde handeling, de wil gericht op een
verkeerd doel. Maar zondigen is menselijk,
bijna onvermijdelijk, niets om ontmoedigd
over te zijn.
[E. Fromm, Gij zult zijn als goden, pag. 147]
‘Missers’ begaan is “menselijk, bijna onvermijdelijk, niets om ontmoedigd over te
zijn”. Terugkeer op ‘de goede weg’ is altijd
mogelijk. Nodig ook, want misdragingen
brengen schuld met zich mee, omdat zij de
relaties tussen mensen onderling verstoren.
Tekortschieten
Wat vorderingen of morele verant
woordelijkheden tussen mensen onderling
behelzen, begrijpen we. Maar hoe zit het met

het eerste deel van de bede: “vergeef ons
onze schulden”? Voor welke schuld vragen
wij vergeving van God? Isidore Epstein (18941962, Litouwen/Engeland) zegt hierover:
Niet reageren op de oproep van God, is
een zonde, een persoonlijk vergrijp tegen God.
Zo’n vergrijp leidt tot een vervreemding van
God, met alle frustratie en verwoesting dat
dit met zich mee brengt. Toch is het effect van
zonde niet onherroepelijk. Als de mens door
het afwijken van het juiste pad in zonde vervalt, zal spijt en boetedoening de beschadiging
van zijn overtreding repareren en de harmonie
tussen hem en zijn Schepper herstellen.
[Isidore Epstein, Judaism, pag. 142]
Ongehoorzaam zijn aan de Thora is,
volgens Epstein, een persoonlijk vergrijp
tegen God, dat ons vervreemdt van God;
onze relatie met God schaadt (zie Spreuken
14:31). Vandaar dat wij in deze bede ook om
vergeving aan God vragen.
Weegschaal
Overtredingen zijn menselijk, maar niet
‘onschuldig’:
De wijzen leerden: Een mens dient zich
altijd te beschouwen als half schuldig en half
verdienstelijk. Indien hij één goede daad
doet, is hij gezegend want hij laat de weegschaal van zichzelf [en van de hele wereld]
uitslaan naar de kant van de verdienste;
indien hij één overtreding pleegt, wee hem,
want hij beweegt de weegschaal van zichzelf
[en van de hele wereld] naar de kant van de
schuld. Zoals gezegd is (Prediker 9:18): “een
overtreding vernietigt veel goeds”.
[Babylonische Talmoed, Kiddoesjien 40b]
Onze daden leggen gewicht in de schaal.
Uitgaande van het evenwicht, laat iedere
volgende daad de weegschaal een kant
uitslaan. Ten goede en ten kwade. Dus
iedere daad kan het verschil maken, voor de
persoon zelf en voor de gemeenschap.
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Tekst: Dirk van de Glind

Dirk van de Glind is schrijver en voormalig docent Levensbeschouwelijke
Vorming. Meer informatie: dirkvandeglind.nl

Het probleem van de volgeling
In mijn christelijke opvoeding heb ik het idee meegekre
gen dat er geen hoger doel is dan het volgen van Jezus. De
vraag What would Jesus do? zou
richtinggevend moeten zijn voor de
ware volgeling.
Maar elke volgeling heeft een
serieus probleem. De Zwitserse
schrijver Hermann Hesse heeft
dit haarscherp uitgetekend in
zijn roman Siddharta waarin een
jonge zoeker naar zin en betekenis
afscheid neemt van de Boeddha.
Want wie op zoek is naar authentie
ke humaniteit kán niet volharden in
het volgen van een persoon of leer,
maar zal zijn éigen weg moeten vinden. Wie de Boeddha
werkelijk wil volgen moet hem verlaten. Wie Jezus serieus
neemt moet het leven leiden dat haar of hem het meest
eigen is, ook wanneer dat niet strookt met aangeleerde
overtuigingen.
Want Jezus zelf had weinig op met geïnstitutionaliseer
de godsdienst en vaste rituelen. Hij zou zich hartstochtelijk
verzet hebben tegen het idee van een nieuwe godsdienst
in zijn naam en met de vergoddelijking van zijn persoon.
Het dogma van zijn goddelijkheid heeft zijn autoriteit en
de noodzaak van het – liefst blinde – volgen boven iedere
discussie verheven en het gesprek met andersgelovenden
er niet makkelijker op gemaakt. En bovendien voedde
dit dogma een ongezond wantrouwen aan de éigen
ménselijke mogelijkheden waarmee gelovige volgelingen
bepaald niet in hun kracht werden gezet.
Het ging Jezus juist om het dienen van de humaniteit
die aan iedere religie en cultuur, aan ieder volk en ras
vooraf gaat. Het lijkt me een vruchtbare vraag voor de
interreligieuze dialoog, ook die tussen joden en christenen:
hoe dienen we de menselijkheid en wat kunnen we daarin
van elkaar leren?

Op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Bert Oude Engberink

Lechajim! Over de Joodse feesten • 19

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

Soekot – het
Loofhuttenfeest
Wanneer in het najaar Rosj Hasjana en
Jom Kipoer weer voorbij zijn, en we met ons
hoofd bijna in de hemel hebben stilgestaan
bij ons functioneren als mens en als Jood,
bereiden we ons snel voor op de voor ons
wel gezelligste landbouwfeestweek van de
kalender: het zo aardse Soekot1, dat op de
volle maan van 15 tisjri begint. Ter herinnering
aan ons veertigjarig verblijf in de wildernis
op weg van Egypte naar Israël. Het feest rond
de najaarsfruitoogst, met heerlijke dadels,
vuurrode granaatappels, vette olijven en
zoete druiven, waarvan we natuurlijk in Israël
wijn maken. We bouwen ons een soeka,
een loofhut in onze tuin en heel soms zelfs
op een balkonnetje of op een plat dak!
We beginnen met het afstruinen van
bosrijk terrein op zoek naar bruikbare takken
voor het dak. Met kinderen een heel stoer
uitje! We moeten de lucht, de wolken en
de zon kunnen zien; de regen en de wind
moeten naar binnen kunnen. Het bouwen,
aankleden en inrichten is een feest, zeker met
kinderen. Tekeningen, posters met Israëlische
en Joodse afbeeldingen, wat voorwerpen,
slingers, zelfs kerstboomverlichting – niets is
de soeka vreemd.
Wie die taak tenminste op zich neemt,
want het Nederlandse weer nodigt niet uit
om in september/oktober vele uren in de
openlucht door te brengen. Wie zijn vrees
voor al te veel guur herfstweer toch trotseert
kan zich dan een week lang veroorloven
buiten in zijn eigenhandig opgebouwde

soeka te verblijven, met enige trots gasten te
ontvangen, te eten en te drinken, te lernen
of anderszins wat te lezen, zijn gebeden te
zeggen met ’s ochtends de bijbehorende
loelav, de viersoortenbundel2, ter hand. Heel
vrome mensen zullen er zelfs proberen te
slapen. We bezoeken elkaar, juist mensen
zonder soeka nodigen we uit, om ze de
mogelijkheid te bieden deze mooie en
gezellige mitswe3 te vervullen van samenkomen onder dat alles doorlatende loofdak.
Die dagen trotseren we regen en wind, maar
ook onze Schepper – zal Hij ons droge
feestdagen gunnen, terwijl we juist dezer
dagen het gebed voor goede neerslag
(Tefillat Gesjem) voor het land Israël voor het
aanstormende winterseizoen uitspreken?
Op de sjabbat van Soekot lezen we het
prachtige en nuchtere bijbelboek Prediker,
dat ons oproept tot een eenvoudig leven,
te genieten van wat dat leven ons biedt
en voor God en zijn geboden ontzag te
hebben. Punt. Dat genieten komt er zeker
van, juist in deze wijnoogstperiode, ook al
wonen we in Nederland. Lechajim!

	Exodus 34:22 en Leviticus 23:33-43

1

Soekot begint dit jaar op maandagavond
20 september en duurt tot en met 27 september.
	Een bundeling van een palmtak, drie mirtetakjes en

2

twee wilgentakjes en een etrog (een soort citroen),
zie Leviticus 23:40
	Bijbelse opdracht

3
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20 • Nieuwe serie: Historische achtergronden van de staat Israël, deel I

Tekst: Bart Wallet Beeld: Karel Kindermans

In een serie van vier afleveringen verdiepen Bart Wallet en vertellend tekenaar
Karel Kindermans zich in de historische achtergronden van de staat Israël.

Piketpaaltjes voor het conflict
Boekenkasten zijn inmiddels volgeschreven over het Arabisch-Israëlisch conflict.
Zonder veel moeite kun je daarbij die boeken sorteren in boeken die vanuit een
pro-Israëlisch of vanuit een pro-Palestijns perspectief zijn geschreven. Dat roept
al snel de vraag op: hoe zit het nu echt? Valt er iets zinnigs te zeggen over de
achtergronden en oorzaken van dit conflict dat zich al zolang voortsleept? In een
korte serie gaan we daarnaar op zoek.

Eerst is het goed om daarbij een aantal piketpaaltjes te slaan.
Daarmee bedoel ik: vijf basisovertuigingen om dit conflict zo open
en eerlijk mogelijk te bestuderen.
1.
Veel boeken gaan of over Israël of over Palestina, waarbij
een van beide bevolkingsgroepen de hoofdpersoon is en de andere
groep een vaak negatieve bijrol vervult. Dit is vanuit historisch perspectief problematisch. De geschiedenissen van Joden en Arabieren
in het Heilige Land zijn zo met elkaar verweven geraakt, dat het
eigenlijk niet goed mogelijk is om ze los van elkaar te vertellen.
Wie dat toch doet, vertelt al gauw slechts het halve verhaal. Dit
betekent dat de geschiedenis van het conflict alleen als een
‘vervlochten geschiedenis’ goed verteld kan worden. Terwijl het
zionisme de geschiedenis van de Arabieren in het Heilige Land
diepgaand heeft beïnvloed, heeft de aanwezigheid van de Arabieren
de geschiedenis van het zionisme en Israël op haar beurt eveneens
sterk doortrokken.
2.
Wie deze ‘vervlochten geschiedenis’ wil vertellen, met
daarin oog voor de visies, acties en emoties van beide kanten,
moet kiezen voor neutraal taalgebruik. Woordgebruik sorteert
iemand vaak al voor. Wie over de Onafhankelijkheidsoorlog van
1948 spreekt, neemt het Israëlische perspectief aan. Wie diezelfde
gebeurtenis als de Nakba betitelt, dus als de catastrofe, kijkt vanuit
het Palestijnse perspectief. Wie recht wil doen aan beide perspectieven, moet kiezen voor een neutrale term, zoals ‘de Eerste
Arabisch-Israëlische Oorlog’ of de ‘Oorlog van 1947-1949’. Dat
schept de ruimte om te laten zien dat die oorlog voor de één
onafhankelijkheid en voor de ander catastrofe betekende.
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3.
Het neutrale taalgebruik werkt ook door in de principiële
keuze om dit conflict te bestuderen aan de hand van algemeen
gangbare historische theorieën. Vaak wordt van het conflict iets
heel bijzonders gemaakt, waarbij gewone theorieën buitenspel
worden gezet. Zionisme is dan bijvoorbeeld opeens een heel apart
fenomeen, niet te vergelijken met alle andere nationale bewegingen
uit dezelfde periode. Dit apart positioneren leidt ertoe dat een
goed gefundeerd gesprek nauwelijks meer mogelijk is, omdat een
gemeenschappelijke basis ontbreekt.
4.
De verhouding tussen Joden en Arabieren moet niet vanuit
het heden worden gelezen, maar vanuit de historische situatie zelf.
Het verleden moet als open beschouwd worden. Dat laat zien dat het
helemaal geen historische wet is dat Joden en Arabieren niet kunnen
samenleven en niet tot vrede zouden kunnen komen. In het verleden
zijn er allerlei mogelijkheden daartoe geweest. Juist dat besef zorgt
ervoor dat we niet verstrikt raken in een ‘finalisme’, een visie waarbij
de huidige situatie als de norm geldt en onze blik versmalt.
5.
Ten slotte, juist omdat deze geschiedenis zozeer het
heden raakt en Israëli’s en Palestijnen er hun identiteit op stoelen,
is het eens te meer van belang om steeds terug te gaan naar de
bronnen zelf. Niet wat op allerlei websites of pamfletten wordt
geschreven, moet leidend zijn. We moeten de historische bronnen
zelf lezen en de archieven nauwkeurig bestuderen. De toegang tot
de bronnen betekent bovendien dat we vaak alleen maar voorzichtig
iets kunnen zeggen over wat er de laatste dertig jaar is gebeurd.
Voor de periode daarvoor zijn de Israëlische archieven geopend en
het recente onderzoek is al met veel verrassende nieuwe perspectieven gekomen.
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Nationalismen als antwoord
Aan het einde van de negentiende eeuw
werd de politieke stabiliteit van Europa en
het Midden-Oosten steeds meer ondergraven.
Eeuwenlang hadden grote multi-etnische
keizerrijken de kaart gedomineerd. Veel
verschillende volkeren en religies leefden
daarin samen in loyaliteit aan een keizerlijke
dynastie.
In al die rijken vond een vergelijkbaar
proces plaats: groepen die dezelfde taal
spraken, vaak ook een cultuur en religie
deelden, gingen zich steeds meer als een
zelfstandige ‘natie’ beschouwen. Een natie
bovendien die niet alleen cultureel, maar
ook op politiek vlak het heft in eigen handen
wilde nemen. Rechten voor de eigen groep
en het liefst onafhankelijkheid, dát werd het
devies. Dit gold evenzeer voor de Polen en
Serviërs als voor de Koerden en Egyptenaren.
Het Habsburgse, Russische, Duitse en Ottomaanse Rijk werden voortaan gezien als
Völkergefängnisse, grote gevangenissen van
volkeren.
Zionisme geboren
Terwijl veel ideologen voor zichzelf de
kaart van de regio al aan het herschikken
waren, rees de vraag: wat moet er met
de Joden gebeuren? Als de keizerrijken
verdwijnen en elk volk zijn eigen grond
gebied en staat krijgt, hoe moet het met de
Joden? Terwijl het voor de meeste volkeren
mogelijk was om er min of meer een grens
omheen te trekken, kon dat bij de Joden
niet. Zij woonden verspreid over Europa en
het Midden-Oosten en werden daardoor
zelfs als een hinderlijke groep gezien, die een
etnisch-homogene natiestaat in de weg stond.
Vanaf dat moment was het ‘Joodse
probleem’ geboren. Dat liet Joden niet
onberoerd. Zij gingen op zoek naar mogelijke
oplossingen. Sommigen zetten zich in voor
het behoud van de bestaande multi-etnische
rijken, anderen probeerden zich bij een lokale nationale beweging aan te sluiten. Daar
werden ze vaak al snel buitengesloten. Een
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deel probeerde in Oost-Europa een eigen auto
noom Joods gebied te verwerven. Een groep
redeneerde echter dat Joden helemaal niet zo
anders waren: net als elke andere bevolkingsgroep hadden ze een eigen taal, het Hebreeuws,
cultuur en religie. Ook zij waren een natie en
zij wilden politiek zelfbestuur in het oude,
Bijbelse land Israël. De Joodse nationale beweging, het zionisme, was geboren.
Ook Arabisch nationalisme kwam op
Vanaf 1881 kwam migratie op gang van Joden
uit de Europese rijken en uit Jemen naar het
Heilige Land. Met de stichting van de officiële
zionistische beweging in 1896 gingen zich
bovendien Joodse diplomaten hard maken voor
de verwezenlijking van het Joodse zelfbestuur.
Het Heilige Land maakte destijds deel uit van het
Ottomaanse Rijk en vormde met het huidige
Syrië, Libanon en Jordanië een grote provincie.
Daarin was in diezelfde periode een eigen Arabisch nationalisme opgekomen, dat zich tegen
de Ottomanen keerde. De droom die deze
nationalisten najoegen was vergelijkbaar met
de zionisten: ook zij wilden een eigen thuisland,
het liefst een groot pan-Arabisch rijk waarin
iedereen die de Arabische taal en cultuur met
elkaar deelde politiek verenigd zou zijn.
Het was de Eerste Wereldoorlog die voor
beide nationale bewegingen grote consequenties
kreeg. De grote keizerrijken verdwenen, nieuwe
natiestaten kwamen daarvoor in de plaats. Veel
nationale bewegingen vierden hun succes. Ook
het zionisme en het Arabisch nationalisme
konden gaan oogsten. Maar dat ging niet zonder
aanzienlijke problemen.

In de volgende aflevering
Hoe zijn de Britten eigenlijk in het
Heilige Land terechtgekomen en welke
gevolgen had de Britse aanwezigheid
op het Arabisch-Israëlische conflict?
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Verslag ICCJ-conferentie
De International Council of Christians and Jews (ICCJ) hield zijn
jaarlijkse conferentie van 20 tot
23 juni online. Het thema was:
When All This Is Over, How Do We
Want The World To Be Different?
Dr. Eeuwout Klootwijk (foto), wetenschappelijk beleidsmedewerker
Kerk en Israël/Joods-christelijke
relaties bij de dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk, was erbij
en deed verslag.
Zijn verhaal is
gepubliceerd op
de website
joods-christelijke-

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

Alles is anders dan je denkt (10)
Wie in Nederland naar ‘de oorlog’ verwijst, denkt meteen
‘Tweede Wereldoorlog’. In Israël heet die periode ‘Shoah’, toen een
derde van ons volk werd uitgemoord. Bij de term ‘oorlog’ als die in
Israël wordt gebruikt krijg je meteen de vraag: “Welke oorlog?”
En dan gaat het over een oorlog tussen Arabische staten en Israël.
Onze eerste oorlog was de Golfoorlog, dertig jaar geleden.
Die oorlog waarin Saddam Hoessein vanuit Irak raketten op ons
afschoot. We woonden al in Jeruzalem met twee kinderen en een
bij ons ondergebrachte Russische immigrante, twee weken eerder
overgevlogen uit Leningrad. Ze kende alleen Russisch, maar kreeg
instructie precies te doen als wij. Haar naam was Allah. Bij het eerste
luchtalarm hoorde ik mezelf “Allah” roepen zodat ze wist dat ze
bij ons in de afgeplakte kamer moest komen, terwijl wij de kinderen
uit bed haalden. Onze kinderen waren zes en tien jaar en goed
getraind op school. De oudste zette beheerst zijn gasmasker op.
De jongste stond te trillen en deed een plas. Allah begon, gasmasker
op, in een honderden pagina’s tellend boek te lezen. Zelf rook ik bij
het afplakken van de deur meteen gas, wat even later de geur van
het brede plakband bleek te zijn. Manlief kreeg de volgende dag
een oproep van het leger voor een zinloos verblijf in een tent in de
woestijn. Alles wende in de dagen daarna.
De eerste zeven raketten richting Jeruzalem, waarmee Hamas
in mei van dit jaar vanuit Gaza de aanval op Israël opende, overvielen
ons als ouder echtpaar bij het uitlaten van twee honden. We hoorden
het luchtalarm en liepen verontrust huiswaarts, naar de buren.
Onze schuin tegen de helling op gebouwde appartementen hebben
alleen een ouderwetse schuilkelder, geen beschermde ruimte, mamad,
in ieder huis. De buren zijn oud, een derde van hen is Shoah-overlevende. Net als bij eerdere perioden van geweld besloten we
allemaal thuis te blijven, op een plek die ons de meest beschermde
leek: bij voorkeur achter betonnen muren zonder ramen. Dat is
veiliger dan de trap buiten af te rennen naar de schuilkelder.
Niemand rent hier nog.
We wachtten met spanning op Abed, klusjesman en schoonmaker,
gelovig moslim en politiek in te delen bij Hamas. “De islam zal alles
oplossen”, zegt hij. Na twee dagen kwam hij terug om de planten te
verzorgen bij Pirchia, overlevende van de Shoah. Hij waarschuwde
haar zorgzaam om een maand niet van de nana-planten (muntplanten)
te eten, die hij had bespoten tegen ongedierte.
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Ha nd reiking voor Israëlzon dag
Ieder jaar verschijnt er een handreiking voor
predikanten en werkgroepen om vorm te geven aan
de eredienst op de Israëlzondag, die dit jaar wordt
gehouden op 3 oktober. De
‘Handreiking voor de Israëlzondag’ bestaat uit divers
materiaal rond Marcus 10:1-16
en Johannes 8:1-11. Zo zijn
er verwijzingen naar oud
testamentische teksten en is
er aandacht voor de joodse
context van deze bijbel
gedeelten in de preekschetsen.
Ook worden er liturgische
aanwijzingen gegeven. Daarnaast schrijven drie joodse
auteurs een korte verhandeling over de tekst van hun keuze. Ook is er een
pdf-bestand van Kind op Zondag te downloaden als
kinderbijdrage.

Vertelconcert Lechajim!
Trio Wilde Eend brengt onder de titel Lechajim!
(‘Op het leven!’) een (avondvullend) vertelconcert
over drie Joodse feesten: Pesach, Poerim en
Chanoeka. Over deze feesten zijn naast de bijbelse
verhalen midrasjiem (verhalende teksten uit de
Talmoed) en volksverhalen overgeleverd. Trio
Wilde Eend – verteller en klarinettist Gottfrid van
Eck, accordeonist Juul Beerda en violist Tessa
Zoutendijk – wekt deze verhalen tot leven. Neem
voor boekingen contact op met Gottfrid van Eck:
tel. (030) 28 88 649, M 06 2831 6474 of via e-mail:
info@wilde-eendproducties.nl

Op 22, 23 en 24 oktober vindt het Inspiratiefestival plaats op Terschelling. Het vormt met
een programma vol van vieringen, spirituele
wandelingen en muziek een inspiratiebron
voor de dagelijkse en religieuze praktijk.
Organisatoren zijn alle kerken op Terschelling,
de Protestantse Theologische Universiteit
(PThU), de Protestantse Kerk en de Raad van
Kerken. Tijdens het festival vindt er een vertelconcert plaats getiteld Lechajim! door Trio
Wilde Eend (zie ook het bericht hierboven).
Dit vertelconcert is mogelijk gemaakt door
Kerk & Israël van de Protestantse Kerk.
Kosten voor het festival (3 dagen) per persoon:
€ 55,-; voor studenten en 13-21-jarigen € 27,50.
Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Meer
informatie: inspiratiefestival-terschelling.nl
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3 december: PThU-studiedag
Op 3 december houdt de Protestantse Theologische Universiteit
(PThU) een studiedag over het thema: ‘Een omstreden relatie.
Protestantse theologen over het Jodendom 1860-2020’.
Plaats: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
Meer informatie: pthu.nl > Agenda
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