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Interview met  
Anna Krijger 

“Altijd op zoek  

naar verbinding”

 

 Museum Sjoel Elburg 

legt de lat hoog 

 

Niki Jacobs vertolkt het 

Europese Jiddische lied

 

De zin van 75 jaar  

Neurenberg-processen   

roeger dacht ik dat de oorlog van  
‘40-‘45 ver vóór mijn geboortejaar 1955 
lag. Maar, ouder geworden, realiseer 
ik me: ik werd slechts tien jaar na de 
Bevrijding geboren.
Op een druilerige, grijze zondag – hoe 
toepasselijk – bezoek ik het Nationaal 
Holocaust Namenmonument in 
Amsterdam (foto), het monument ter 
nagedachtenis van de 102.000 Joden, 
Sinti en Roma die vermoord zijn. Elke 
steen – met elk een naam – staat voor 
één mens.

Met het pensioen in zicht denk 
ik extra na over het leven. De 
Shoah en de impact daarvan 
op onze westerse cultuur 
vormen een belangrijke reden 
waarom ik graag werk voor 
Kerk en Israël. Ze kleuren mijn 
persoonlijke wereldbeeld en 
zijn bepalend voor de manier 
waarop ik geloof. 

De onrustige tijd waarin we anno 2021 
leven maakt het herdenken uiterst 
actueel. De toekomst wordt mede 
bepaald door de manier waarop wij  
ons verhouden tot het verleden.

Naast verdriet om het verleden is er ook  
veel waardoor ik blij word in Amsterdam. 
Prachtige veelkleurige stad, die haar 
verleden koestert!  
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Ark van Noach

Wanneer ik voor het interview bij Anna Krijger 

thuis kom, kom ik terecht in een gezellige ark van 

Noach. Anna heeft hart voor dieren die nergens 

anders welkom zijn. Niet alleen de blinde kat Kikker 

(zie de cover), maar ook allerlei andere dieren vonden 

in haar huis een toevluchtsoord. Het begon allemaal 

met de hond Soumaya, die een glansrol heeft in 

Anna’s boek over haar tijd in Israël en Palestijnse 

gebieden. Deze zwerfhond werd vanuit Ramallah 

door Anna meegenomen en kwam bij haar in huis 

in Tel Aviv. In Ramallah lachte men spottend dat 

Soumaya de eerste Palestijn is die zomaar naar zee 

toe kan. En in Tel Aviv vond men het onbegrijpelijk 

dat Anna zich het lot van een Palestijnse straathond 

aantrok. Maar is dit nu niet juist waar het om draait: 

oog en hart hebben voor mensen én dieren die bij 

voorbaat al worden afgewezen?

Anne-Marie  
van Briemen  
interviewde schrijfster 
en arabist Anna Krijger 
over haar verblijf in 
Israël en Palestina4
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Ga en leer!  
“Het Jiddische lied klinkt soms weer”
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Anna Krijger werkte van 2014 tot 2017  

als freelance correspondent voor 

De Groene Amsterdammer en het 

Nederlands Dagblad in Israël en Palestina. 

Over haar ontmoetingen in Israël en de 

bezette gebieden schreef ze het boek 

‘Hipsters, baarden, martelaren’.
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Tekst: Anne-Marie van Briemen Beeld: Rick Keus Auteursfoto: Martje van der Heijden

“Altijd zoek ik  
naar verbinding”

I n terv iew met  schr i jver  Anna  Kr i jger

In Jeruzalem bekeerde correspondent 
Anna Krijger zich tot het christelijk geloof. 
Dit versterkte haar verlangen naar gerechtig-
heid voor zowel Joden als Palestijnen. 

Hoe goed Anna zich ook had ingelezen 
in de situatie voor ze naar Israël afreisde, 
toch bleek de werkelijkheid vele malen 
complexer dan gedacht. Door te luisteren 
naar persoonlijke verhalen van Palestijnen 
en Joden merkte ze hoe verwarrend en 
onoplosbaar het conflict is. 

"Het zit in mijn aard om ieder mens te 
willen begrijpen. Ook al hoef ik het niet 
eens te zijn met mijn gesprekspartner – of 
het nu een Jood of een Palestijn is - toch 
zoek ik altijd naar verbinding.” 

Anna besefte dat zij als buitenstaander 
makkelijk praten heeft. Voor Joden en  
Palestijnen is wederzijds begrip en verbin-
ding haast ondoenlijk.  

ontmenselijking
“Van generatie op generatie wordt haat  

doorgegeven. Ik snap dat Joden en Palestijnen 
bang zijn, vanwege alles wat ze hebben mee-
gemaakt. Verbinding wordt een onmogelijke 
opgave als je elkaar niet meer ziet als mens. 
En dat is wat er gebeurt. Als je de ander 
ontmenselijkt en als minder dan een beest 
beschouwt, is het makkelijker om hem of 
haar te haten. Als jij als negentienjarige 
Israëlische soldaat bij een checkpoint de 
macht hebt over oudere Palestijnen die je 

opa en oma hadden kunnen zijn, wat doet dat dan met jou en hoe jij 
de ander ziet?” 

Natuurlijk zijn er ook positieve verhalen over verbinding te 
vertellen. Zo zijn er Arabisch-Israëlische artsen die in een Israëlisch 
ziekenhuis werken en met een Israëlisch paspoort vrij kunnen 
reizen als volwaardig burger. “Maar”, constateert Anna, “tegenover 
elk succesverhaal kun je tien situaties noemen waarin het helemaal 
niet goed gaat.”

genuanceerd beeld
Na verloop van tijd verhuisden Anna en haar man Derk van Tel 

Aviv naar Oost-Jeruzalem. Een groter contrast was niet denkbaar. 
“Tel Aviv is toch een soort Amsterdam aan het strand, met altijd 

lekker weer. Het sloot 
aan bij wie wij zijn, er is 
daar vrijheid. Mijn  
kennissenkring 
bestond uit Joodse 
Israëliërs en dat werd 
een gezellige bubbel. 

Het was daarom een bewuste keuze van ons om naar Jeruzalem te 
verhuizen. Nu hadden we mogelijkheid om niet alleen van joden, 
maar ook van moslims en christenen te horen wat hun visie was op 
het conflict en de bezetting. 

In de Oude Stad zag ons leven er anders uit: al onze buren waren 
Palestijnen. Doordat we aan beide kanten van het conflict mensen 
leerden kennen, hebben we een genuanceerder beeld gekregen dan 
wanneer we in Tel Aviv waren gebleven.” 

Bekering
Alhoewel Anna van huis uit niets had meegekregen qua geloof, 

raakte ze geboeid door religie. Tijdens haar studie Arabische taal en 
cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en in Cairo, leerde ze 
veel over de islam. “Geleidelijk groeide mijn interesse in het mono-

e e n  o n t m e n s e l i j k t e  a n d e r 

i s  m a k k e l i j k e r  t e  h a t e n
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heeft over gerechtigheid en vergeving. “Je ziet in de 
Bijbel een totale omkering van de waarden die we in onze 
maatschappij hebben. De gerechtigheid en de liefde die 
van Jezus uitgaan vind ik zo indrukwekkend. Als je daar 
maar een sprankje van met je mee kunt nemen, is dat iets 
fantastisch. Mijn bekering was niet spectaculair, maar ik 
ben wel geraakt door het idee dat je elkaar moet dienen 
en vergeven. Als ik geneigd ben te oordelen of mezelf te 
vergelijken met een ander, denk ik aan een bijbelvers of 
een spreuk van Jezus. Die dingen bij elkaar veranderen me 
natuurlijk wel en vormen mijn karakter.” Bijbelse begrip-
pen als gerechtigheid en vergeving zijn voor Anna ook 
het uitgangspunt om te kijken naar het conflict in Israël. 
Makkelijk is dat niet. “Als een Palestijn bij een checkpoint 
vernederd wordt, dan is hij duidelijk de underdog. Maar 
omgekeerd is er ook veel pijn bij Joodse Israëliërs. Het 
perspectief wisselt voortdurend.” 

Frisse blik
Als relatief ‘verse’ gelovige kijkt Anna daarom ook 

met ongemak naar mede christenen die vastbesloten één 
bepaalde kant van het conflict kiezen en daardoor blind 
worden voor de andere kant. “Ik begrijp niet dat er chris-
tenen zijn die vanuit hun geloofsovertuiging hart hebben 
voor gerechtigheid, maar tegelijkertijd zomaar over ‘Gaza’ 
heenstappen. Hoe kan dat? En nog iets, overal op de 
wereld worden christenen onderdrukt en voor hen is er 
terecht aandacht. Maar als het gaat om verdrukte chris-
tenen in de Palestijnse gebieden, blijft het stil. Komt hun 
leed ons dan minder goed uit?” 

Het valt niet mee om hierover als christenen onder-
ling in gesprek te blijven. “Ik zie dat christenen aan beide 
zijden van de discussie oprecht het gevoel hebben dat 
zij het goede doen. Maar omdat het conflict raakt aan de 
kern van het jodendom, de islam en het christendom, aan 
onze identiteiten, gaat het ook met mensen buiten Israël 
en Palestina aan de haal. Bijna iedereen voelt zich erbij 
betrokken en de gemoederen raken snel verhit. Dat maakt 
het moeilijk om te verbinden. Toch is dat het enige wat 
het gesprek verder brengt.”

theïsme en ik heb me  zelf alle tijd gegeven 
om dit te onderzoeken. In Nederland heb 
ik zelfs wat kerken uitgeprobeerd, maar dat 
was echt niets voor mij.” Dat veranderde 
toen Anna in Jeruzalem de Lutherse Re-
deemer Church binnenstapte. “Alles wat ik 
had gehoopt dat een kerk zou zijn, vond ik 
daar. De kerk staat midden in de Oude Stad 

en daarmee midden in het conflict. Dus 
dan heb je elke week echt iets met elkaar te 
bespreken.”

urgentie
Die urgentie ontbreekt in Anna’s beleving 

in veel Nederlandse protestantse kerken. 
“Er staat in Nederland niet zo veel op het 
spel. Natuurlijk wel in ieders persoonlijk 
leven, want je hebt allemaal te maken met 
ziekte en dood. Maar politiek gaat het er 
hier behoorlijk rustig aan toe. In Jeruzalem 
is dat anders. Daar hebben de mensen wat 
te bevechten en dat maakt iedere kerkdienst 
spannend en relevant. Er staat altijd iets op  
het spel en dan komt het er ook op aan waar je 
je inspiratie en je vertrouwen vandaan haalt.“

gerechtigheid en vergeving
Uitgerekend in Jeruzalem werd Anna 

gegrepen door wat de Bijbel te zeggen 

I n  J e r u z a l e m  w a s  

i e d e r e  k e r k d i e n s t 

s p a n n e n d  e n  r e l e v a n t

Lezersactie  
Wilt u kans maken op een 

exemplaar van Hipsters, baarden, 

martelaren? Mail dan naar 

kerkenisrael@protestantsekerk.nl  

of schrijf naar Redactie Op Weg, 

Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. 

Uiterste datum: 1 december. Alleen 

de winnaars ontvangen bericht.
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Jerusalema 
Challenge

 7Tekst: Anne Marijke Spijkerboer

n de zorgelijke periode van het voorbije jaar kwam 
opeens de naam Jeruzalem op een vrolijke manier 
voorbij. Op de tonen van het lied Jerusalema zag je in 
YouTube-filmpjes overal verpleegkundigen, baliemede-
werkers en chirurgen door ziekenhuisgangen dansen. 
Doel was enige verlichting te brengen in deze tijd. Er 
is zelfs een groep Zwitserse predikanten die in zwarte 
toga’s dansend en springend door een kerk rent. 
Bij het bekijken van het boek Jerusalem, 1000-1400. 
Every People under Heaven moest ik aan dit lied denken. 
Waar de naam van de stad vaak zorgelijke gezichten 
geeft, word je vrolijk bij het zien van alle moois en 
alle diversiteit die de stad in ieder geval tijdens de 
middeleeuwen te zien geeft, zoals op deze miniatuur. 
Linksonder zien we drie oude mannen, jong, oud, 
daarboven een zwarte man en een witte vrouw, op het 
dak een witte vrouw met een zwartharig, donker kind 
op haar rug. Het kind reikt naar een weer veel lichter 
kind in de boom rechts. 
De miniaturist heeft duidelijk zijn best gedaan op 
deze Jeruzalemse ‘diversiteit’. In onze tijd dreigt dat 
helaas een modewoord te worden. Soms moet je de 
betekenis van een woord weer ‘terug’ zien te krijgen. 
Het gaat ten diepste om een leven zonder angst voor 
het ‘andere’, zoals hier in Jeruzalem. •

I

Beeld: Syrisch Lectionarium, 1216-20, British 

Library, Londen.
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Tekst en beelden: Eric Citroen

Museum Sjoel Elburg 
legt de lat hoog

‘Meer dan de Shoah’
“Dat is ook wat we willen belichten in ons museum, het leven 

in de mediene”, zegt Bep de Waard-Ruijs, historica en sinds 2015 
verbonden aan de werkgroep Tentoonstellingen. “Joden hebben 
tenslotte driehonderd jaar deel uitgemaakt van de Elburgse samen-
leving. Ze waren geïntegreerd, maar niet geassimileerd, zoals we 
het hier uitleggen. Joden waren heel actief in allerlei verenigingen. 
Een van de joden was oprichter van de visserijvereniging, terwijl 
hij helemaal geen visser was. Ook waren joden betrokken bij het 
verenigingsleven, zoals de Oranjevereniging, muziekvereniging en 
duivensportvereniging.” Vanaf 1900 ging het economisch slechter 
en vertrokken veel joodse jongeren. Tijdens de oorlog werden de 
laatste joodse families opgepakt. Na de oorlog kwamen zes mensen 
na hun onderduik weer terug. Van de oorspronkelijke joodse bevol-
king in Elburg is er nu niemand meer. “De lange geschiedenis van 
joden in Elburg is dus meer dan de Shoah”, benadrukt De Waard. 
“Als bijzonderheid hebben we hier een pet uit Auschwitz die een 
joodse familie ons heeft geschonken.”

plan voor permanente expositie
Ton Bergstra raakte als voormalig voorzitter van een oudheid-

kundige vereniging tientallen jaren geleden betrokken bij het museum. 
Hij vertelt: “In 1985 was er een publicatie gemaakt over Elburg in 
de oorlog. Onderdeel daarvan was de geschiedenis van de joodse 
gemeente en het verdwijnen daarvan. Dit museum was toen nog 
oefenlokaal voor koren en muziekkorpsen. Er werd in 1993 een ten-
toonstelling ingericht over joods Elburg die een groot succes bleek.” 

In 2003 ontstond het plan om in de synagoge een permanente 
expositie in te richten over de verdwenen joodse gemeenschap. In 
2008 werd Museum Sjoel Elburg geopend. Daarna volgden aankopen 

Glanzende vitrines met ceremoniële objecten, verhalen over joodse 

families, overal touchscreens, een virtuele begraafplaats. Opvallend 

hoe verzorgd Museum Sjoel Elburg oogt. “We leggen de lat hoog.”

Het pittoreske vestingstadje Elburg kent verschillende musea 
en is daarmee een toeristische trekpleister. Museum Sjoel Elburg 
neemt zijn eigen plek in. Het voormalige interieur van de synagoge 
is verhuisd naar Winterswijk; de bezoeker treft nu in het synagoge-
gebouw diverse objecten en verhalen en in een aparte ruimte is er 
een wisseltentoonstelling.

Direct bij binnenkomst kan de bezoeker kennismaken met de 
meer dan 160 joodse gemeenten die Nederland voor de Tweede 
Wereldoorlog kende. Een grote kaart van Nederland met een centraal 
scherm geeft uitvoerige verhalen over deze joodse gemeenten. Op 
de oostwand, de plek van de Heilige Arke van de voormalige sjoel, 
draait een film over het huidige leven in de mediene (Nederland 
buiten Amsterdam – red.). 

8 • Op Weg in het land
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De contacten met de kerken in Elburg zijn goed, ver-
volgt De Waard. “Voor de opening van de tentoonstelling 
‘Christendom en antisemitisme’ mochten we gebruik-
maken van de Sint-Nicolaaskerk. Voor lezingen kunnen 
we terecht in de Ichthuskerk.” 

Vrijwill igers 
Grote wens voor de toekomst is een aanwas van vrij-

willigers. Suppoost, beheerder, gids, educatief medewerker 
of tentoonstellingsmaker, ieder is welkom. De Waard tot 
slot: “Voor wie interesse heeft in de joodse geschiedenis 
is dit een heel inspirerende werkplek.”

Meer informatie: sjoelelburg.nl

 Informeer voor vrijwilligerswerk en ondersteuning  

bij vrienden@sjoelelburg.nl

van naburige pandjes en verbouwingen. Ook waren er diverse grote 
tentoonstellingen. 

Sobibor
Bep de Waard: “Het gaat altijd om onderwerpen die raken aan 

het jodendom. Zo hebben we mooie tentoonstellingen gehad over 
de Psalmen, over christendom en antisemitisme, over Sobibor. Bij 
de opening van deze laatste tentoonstelling was ook Sobibor-over-
levende Jules Schelvis aanwezig, en ook hebben we rabbijn Binyomin 
Jacobs hier regelmatig te gast.” Bergstra: “Om de zoveel jaar hebben 
we een tentoonstelling die er echt uitspringt. Dat vraagt veel van de 
werkgroep, die bestaat uit allemaal vrijwilligers. Maar we worden 
ook erg gewaardeerd. Vooral de provincie Gelderland heeft ons 
financiële ondersteuning gegeven. Dat stelt ons in staat de lat hoog 
te leggen. Ook door onze goede contacten met het Joods Historisch 
Museum in Amsterdam dat bij bruikleen hoge eisen stelt aan bij-
voorbeeld luchtvochtigheid en transport.”

Lezingen
Corona heeft de activiteiten behoorlijk vertraagd; een fietstocht 

langs joodse onderduikadressen ging bijvoorbeeld niet door. De 
Waard: “Normaal hebben we zo’n 13.000 bezoekers per jaar onder 
wie ongeveer 1.000 scholieren uit de regio. De laatsten krijgen een 
lesbrief, waarna ze bij ons een rondleiding volgen met opdrachten. 
Dat spreekt dan zeker aan. Verder hebben we diverse groepen, 
zoals volwassenencatechese, vrouwenverenigingen en kerkenraden. 
Daarnaast komen er regelmatig familieleden van voormalige joden 
uit Elburg langs. De stichting Vrienden organiseert verder regelmatig 
lezingen. Zo hebben de politici Frits Bolkestein, Ed van Thijn en 
Job Cohen in het verleden deze verzorgd.” 

Eric Citroen is medewerker gemeentecontacten bij de dienstenorganisatie van 

de Protestantse Kerk. Hij is hbo-theoloog en verhalenverteller (ericcitroen.nl).

Tentoonstelling Judaica
Tot en met 8 januari 2022 is er een nieuwe tentoonstelling 

in Museum Sjoel Elburg: ‘Judaica – ceremoniële objecten 

van Jet Naftaniel-Joëls en Piet Cohen’. Jet Naftaniel-Joëls 

exposeert ceremoniële objecten van textiel voor thuis en 

erediensten, zoals gebedsmantels. Van ontwerper Piet  

Cohen zijn er diverse kunstvoorwerpen in minimalistische 

stijl te zien, zoals zilveren jatjes.

Bep de Waard-Ruijs en Ton Bergstra, twee van de vrijwilligers van Museum Sjoel Elburg.

nr. 2 • November 2021
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“het Jiddische lied klinkt soms weer”

“Toen ik in 2002 Jiddische liederen studeerde in New York, 

voelde ik dat het Joodse leven er volledig onderdeel is van de 

samenleving. Hier is het Joodse leven iets bijzonders, daar maakt 

het deel uit van de cultuur. Ik heb zelf een 

Joodse achtergrond, en ik werd me er in New 

York van bewust dat ik de Jiddische liederen 

ook in Nederland tot leven wilde laten komen. 

Het jodendom was tot aan de Tweede 

Wereldoorlog onderdeel van de Europese 

samenleving, ik zou het mooi vinden als het 

niet meer als iets bijzonders gezien wordt. Wat 

ik doe is natuurlijk maar een druppel op de 

gloeiende plaat, maar door stug vol te houden 

klinkt het Jiddische lied af en toe weer. 

Ik worstel wel een beetje met mijn joodse 

achtergrond. Ik ben niet belijdend, maar voel me cultureel joods. 

Dat culturele zit voor mij in de omgang met elkaar, de gebruiken, het 

eten. Het heeft ook een belangrijke plek in mijn werk. Religie neemt 

de laatste jaren wel meer ruimte in mijn leven in. Ik denk erover 

na wat ik zelf kan doen om een goed mens te zijn. En ik wil me 

graag verbinden met de ander. Ik geef zangworkshops in kerken en 

synagogen omdat ik de ontmoeting met de ander waardevol vind. 

Van oudsher zijn het gemeenschapshuizen, beth shaloms, waar je 

samenkomt en met elkaar dingen deelt. Dat vind ik heel mooi. Deze 

plekken lenen zich goed voor intieme ontmoetingen. Dat er ook 

muziek klinkt is voor mij bijna een vanzelfsprekendheid. 

Na afloop van een bijeenkomst of een concert in een kerk 

hoor ik graag van de mensen wat ze beleefd hebben aan de 

muziek. Ik heb er geen behoefte aan om een boodschap te 

verkondigen. Ik kom iets brengen, iets moois, hoop ik, waar 

mensen iets uit kunnen halen, waardoor ze hopelijk verbinding 

kunnen maken met hun kern emoties, met zichzelf en met de 

naaste. De Jiddische liederen lenen zich daarvoor. Het gaat mij 

erom dat ik de teksten en muziek van deze liederen, die ik zelf 

heel mooi vind, kan laten klinken.”

Geraakt door het jodendom Tekst: Janet van Dijk

Veel mensen 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 Niki Jacobs (42), vertolker van het Europese Jiddische lied en 

directeur van de Stichting ter bevordering van de Jiddische cultuur?

Voor sommige orthodoxen is het geloof 
in de komst van de Masjiach (Messias) in  
Jeruzalem en daarmee in een soort eind-
strijd een belangrijk geloofspunt en dogma.  
Onder de meer mystieke stromingen leeft 
een geloof dat in onze tijd de komst van  
de Masjiach nabij is en dat spoedig de 
Tempel in Jeruzalem herbouwd wordt. 
Vrijzinnige joden hebben veel minder met 
het geloof in de komst van de Masjiach 
en verwerpen dit misschien als niet meer 
passend bij de tijd. Of beschouwen het als 
een mooi idee van vooruitgang dat je niet 
letterlijk moet nemen. 

In traditionele rabbijnse teksten staan 
diverse ideeën over de komst van de  
Masjiach en de eindtijd die van elkaar 
verschillen. Sommige teksten uit Tenach 
spreken immers over de komst van een 
messiaanse figuur die alles weer herstelt 
zoals vroeger, andere over de komst van 
‘de dag van de Eeuwige’ die gepaard gaat 
met veel ellende voor zondaars. Hierdoor 
geïnspireerd schrijven rabbijnse bronnen  
over een tijd van oorlogen en andere 
ellende die voorafgaat aan de komst van 
de Masjiach. Anderen zien in de Masjiach 
weer een persoon die met macht de luister 
van Israël herstelt en oorlogen voert met 
de vijanden van Israël. Alle bijbelse wetten 
zullen weer zoals vroeger ingevoerd  
worden – iets waar vrijzinnigen ook niet 
op zitten te wachten.

Tekst: Leo Mock

Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg 

University, adviseur en columnist.

Verwachten joden 
spoedig de Messias?

10 • Een vraag aan Leo

Niki Jacobs

 Niki Jacobs speelt tot en met eind mei 2022 haar nieuwe  

voorstelling The Ballad of Mauthausen. Zie ook pag. 21. 

Meer informatie: nikijacobs.nl

op weg - ontmoeting met het jodendom



Ga en leer! • 11

Wie herinnert zich niet het plaatje uit de kinderbijbel 
waarop twee verspieders zijn afgebeeld die uit Kanaän terug-
keren met een buitengewoon zware druiventros aan een stok?  
Aanschouwelijk onderwijs: wat een kostelijk land! Wie het  
initiatief voor de verkenningstocht heeft genomen lijkt 
overduidelijk. “De HEER zei tegen Mozes: ‘Stuur er een aantal 
mannen op uit ...’” (Numeri 13:1-2, NBV 2004). Natuurlijk, Mózes 
moet uit elke stam een vooraanstaand iemand kiezen, maar 
het project ‘het land Kanaän’ heeft toch God als startmotor? 

‘Als je dat wilt’
Jitschak Dasberg, wiens standaardeditie van de Thora 

vijftig jaar na verschijnen nog steeds in de synagoge gebruikt 
wordt, geeft als vertaling: “De Eeuwige sprak tot Moshe: 
‘Stuur, als je dat wilt, mannen uit ...’”. Een treffende vertaling 
die het initiatief voor het project in zekere zin bij Mozes neer-
legt. In het Hebreeuws staat niet sjelach, ‘stuur’, maar sjelach 
lecha, ‘stuur jij’. Mozes kan naar eigen inzicht handelen. 

Bij hun terugkeer beginnen de verspieders enthousiast te 
rapporteren, maar het venijn zit ’m in de staart, efes, ‘maar …’.  
Ze hebben er zelfs ‘reuzen’ gezien. Zoals bekend eindigt het 
project in een ramp. Tien van de twaalf verspieders sterven. 

Terugblik
Nu is het even schakelen. Als Mozes in zijn afscheidstoespraak 

– zo ongeveer heel Deuteronomium! – terugblikt op de jaren 
in de woestijn, memoreert hij voor een nieuwe generatie een 
ingrijpend incident dat 38 jaar eerder plaatsvond: “Toen zijn 
jullie met z’n allen naar me toegekomen en hebben gezegd: 
‘Laten we mannen voor ons uitsturen ...’” (Deuteronomium 
1:22, Dasberg). In deze versie nam volgens de 120 jaar oude 
leider het volk zelf dus het initiatief de verspieders erop uit 
te sturen. Mozes maakt niet God en evenmin zichzelf, maar 
het volk verantwoordelijk voor het debacle van eertijds. Het 
volk dromde onordelijk om Mozes heen. Volgens een midrasj 
duwden kinderen de ouden weg en ouden de leiders. Hoe 
positief de verspieders ook waren (Deuteronomium 1:25), het 
mocht niet baten: het volk maakte er opnieuw een janboel van 
en wilde niet verder trekken. 

Belangrijke les
Waarom legt Mozes zo veel nadruk op de schuld van het 

volk? Wil hij, op de drempel van het beloofde land, een nieuwe 
generatie als belangrijke les meegeven niet de fouten van hun 
ouders te maken? Niet de weg kwijt te raken door zich ‘reuzen’ in 
het hoofd te halen? Wie deze terechtwijzing ter harte neemt, 
kan het beloofde land ingaan. Zonder angst. •

Een belangrijke 
les van Mozes

Tekst: Kees Schakel Beeld: Prent ‘Verspieders keren terug’, Numeri 13,  

uit de Mortierbijbel. Bron: Collectie bibliotheek NBG, Haarlem.

Hoe Mozes in een terugblik 
nieuw licht werpt op het verhaal 
van de verspieders (Numeri 13-14 
en Deuteronomium 1:18-46).

Een schets van personen of situaties 

uit de Bijbel vanuit joods perspectief. 
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12 • Gedicht Tekst: Naomi Shemer (Israëlisch dichteres, 1930-2004) Vertaling: Kees Schakel Beeld: Rastan | iStockPhoto.com
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dit alles  
De honing en de angel,

het bittere en het zoet,

ons kleine meisje,

bescherm het, o goede God.  

Het brandende haardvuur,

het heldere water,

de man die thuiskomt

uit verre oorden.

Bescherm dit alles, 

bescherm het toch, goede God,

de honing en de angel,

het bittere en het zoet.

Ruk wat geplant is niet uit

en vergeet de hoop niet,

breng me terug, dan zal ik terugkeren

naar het goede land.

Bescherm dit huis, o God,

de tuin en de omheining,

tegen angst en vrees

en oorlog.

Bescherm het weinige dat ik heb,

het licht en de kinderen,

het fruit dat nog niet rijp is 

en het fruit dat al geoogst is. 

Een boom ruist in de wind,

in de verte valt een ster,

nu worden mijn diepste wensen 

in het donker opgeschreven. 

In godsnaam, bescherm dit alles,

mijn innig geliefden,

de stilte, de traan,

en ook dit lied.
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Sidra Misjpatiem
Op Epifanie 23 en 30 januari 2022 wordt  

Lucas 4:14-30 gelezen. Het synagogaal rooster heeft op 
27 Sjevat 5782 Sidra Misjpatiem (Exodus 21:1 - 24:18).

Er zijn aanwijzingen in een oud Portugees  
synagogaal leesrooster dat de haftara die Jezus in  
Nazaret leest (Jesaja 61) hoort bij Simchat Tora. 

Dat zou betekenen dat er net een nieuw jaar is 
begonnen en dat – na Jom Kipoer – nu de slotdag van 
Loofhuttenfeest wordt gevierd: “God komt wonen bij 
de mensen”. En Jezus zou dus zoiets gezegd hebben 
als: en niet alleen is er een nieuw jaar begonnen, dit is 
een sabbatsjaar, ja zelfs een jubeljaar (Leviticus 25!). 
De totale bevrijding is er vandaag; een nieuwe tijd is 
begonnen. “Heden is deze schrifttekst vervuld!”

Er is aanvankelijk acclamatie; totdat het besef door-
dringt dat Hij die nieuwe tijd in Gods Naam proclameert 
in verbinding met zijn eigen optreden. En dan beleven 
ze het als een provocatie. Wie denkt Hij wel dat Hij is 
om hen de ‘wet’, de Thora, voor te schrijven?

 
Je kunt iemands autobiografie lezen, maar dat is 

niet te vergelijken met een levende ontmoeting met die 
persoon zelf. Hij of zij is ook de enige die de autobio-
grafie met recht kan interpreteren.

Zo interpreteert Jezus in deze synagoge als levende 
Thora de geschreven Thora; en dat blijkt schokkend. 

In Misjpatiem horen wij: het gaat niet om de letter 
van de Thora maar om de geest. Als de letter het laatste 
woord zou hebben, wordt Gods volk opnieuw slaaf van 
een systeem. De levende Thora spreekt waarachtig vrij! 

Tekst: Bart Gijsbertsen

Bart Gijsbertsen is emeritus predikant,  

consultant en schrijver. bartgijsbertsen.nl

UitgelichtTekst: Kees Schakel

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

 Dit leesrooster is in z’n geheel te vinden op  

protestantsekerk.nl/leesroosters

Een echo uit de synagoge14 •

 n o V e M B e r  2 0 2 1
29 nov Chanoeka - Inwijdingsfeest eerste dag.

 Numeri 7:1-17

 d e c e M B e r  2 0 2 1
4 dec   Mikeets - Aan het einde.  

Genesis 41:1 - 44:17; Zacharia 2:14 - 4:7

6 dec    Chanoeka - Inwijdingsfeest achtste dag.  
Numeri 7:54 - 8:4

11 dec    wajigasj - En hij naderde.  
Genesis 44:18 - 47:27; Ezechiël 37:15-28

18 dec   wajechi - En hij leefde.  
Genesis 47:28 - 50:26; 1 Koningen 2:1-12

25 dec Sjemot - Namen.

 Exodus 1:1 - 6:1; Jesaja 27:6 - 28:13; 29:22-23

 J A n u A r I  2 0 2 1
1 jan   waëra - Ik ben verschenen.  

Exodus 6:2 - 9:35; Ezechiël 28:25 - 29:21

8 jan    Bo - Kom.  
Exodus 10:1 - 13:16; Jeremia 46:13-28

15 jan    Besjalach - En hij had laten gaan.  
Exodus 13:17 - 17:16; Rechters 4:4 - 5:31

22 jan   Jitro - Jetro.  
Exodus 18:1 - 20:23; Jesaja 6:1 - 7:6; 9:5-6

29 jan    Misjpatiem - Rechtsregels.  
Exodus 21:1 - 24:18; Jeremia 34:8-22; 33:25-26

op weg - ontmoeting met het jodendom

In ‘Een echo uit de synagoge’ legt Kees Schakel het leesrooster van de 

kerk naast dat van de synagoge. Eerst worden de datum en de naam 

van de sabbat genoemd (plus vertaling), voorafgaand aan de zondag. 

Daaronder staat de doorgaande lezing uit de boeken van Mozes  

(de sidra van de week), gevolgd door de aansluitende profetenlezing 

(de haftara). In ‘Uitgelicht’ kiest Bart Gijsbertsen één van de zondagen 

uit waarbij hij het verband met de synagogale lezingen verheldert.



In Amsterdam is op woensdag 29 september een Herinneringsvenster (foto) geopend.  
In het venster staan de namen van 76 Joodse bewoners van de zogeheten huizen-Kemper  
die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en de Holocaust niet overleefden.  
Het Herinneringsvenster is aangebracht in een raam van het Luthers diaconaal centrum, 
Maasstraat 148. De opening vond plaats in kleine kring met ook nabestaanden. “Zolang de  
namen van mensen genoemd worden zijn ze niet vergeten. Deze namen helpen ons herinneren 
tot welk immens onheil antisemitisme leidt”, lichtte Luthers predikant Marieke Brouwer toe. 

Bij de opening zei rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente het Kaddisj 
(dodengebed). Alle aanwezigen legden naar Joods gebruik een steentje. 

Meer informatie: diaconie.com 

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

De boodschap van 
het Eerste Testament 

Het is een prikkelende vraag: wat doe  
ik als predikant met de lezingen uit de  
synagoge? Sinds de redactie die vraag aan 
mij stelde, kijk ik in ieder geval iedere week 
ook even naar de ‘echo uit de synagoge’ – 
iets wat ik eerder alleen deed voor de jaar-
lijkse zondag ‘kerk en synagoge’ (ik gebruik 
deze term liever dan ‘Israëlzondag’). Op die 
zondag volg ik dan eenmalig de synagogale 
lezing. Maar die wekelijks te volgen, blijkt – 
zo merk ik – een lastige klus.

Het valt op dat de aangereikte synagogale  
lezingen met parasja’s en haftara’s niet 
gevolgd worden door ons Dienstboek en het 
oecumenisch leesrooster. Oorspronkelijk 
was dat wel de intentie. Op mijn pastorie-
zolder vond ik een oud nummer van De 
Eerste Dag en daarin lees ik: “Eén van de 
vier sporen die het oecumenisch leesrooster 
volgt, is de driejarige Thoralezing en ook  
de profetenlezing, om zo in eeuwenoude  
voetsporen te kunnen treden.” Mooi 
gezegd, maar men heeft het blijkbaar niet 
kunnen volhouden.

Flip Beukenhorst is predikant van de Protestantse 

Gemeente te Oostkapelle. Daarnaast is hij 

docent Oude Testament aan het Hoger Instituut 

Protestantse Godsdienstwetenschappen te Brussel.

Tekst: Flip Beukenhorst 

Heel lang heeft onze kerkelijke traditie 
het ‘Oude’ Testament slechts gebruikt als 
opstap naar de evangelielezing. Gaan we 
weer die kant op? 

Ik ben echter overtuigd van de eigen 
boodschap van het Eerste Testament, Tenach, 
óók voor ons als christenen. Met die insteek 
preek ik als dominee. Ik deel het inzicht 
dat niet wij een tekst kiezen bij een bepaald 
thema. Het is omgekeerd: de woorden uit 
Eerste en Tweede Testament komen naar 
ons toe en het blijkt dat die teksten dán 
meer te zeggen hebben. 

Zo kan de eigen boodschap van synagogale 
lezingen mij nieuwe inspiratie geven. Dus 
toch maar verder met die lastige klus? •

de woorden komen  

naar ons toe 

Het Herinneringsvenster is een ontwerp 

van kunstenaar Victor Levie.



In deze zaal van het Paleis van Justitie vonden in 1945-

1946 de processen van Neurenberg plaats.

op weg - ontmoeting met het jodendom

Tekst: Geurt Henk Spruyt Beeld: Chris Dorney | dreamstime.com (links)

en Wikipedia.com (rechts)16 • Achtergrondartikel

Deze uitspraak van Baudet leidde tot 

grote ophef en de FvD-partijleider zag zich 

genoodzaakt om zijn uitspraak uitgebreid toe 

te lichten op Twitter. Dat neemt niet weg 

dat Baudets bezwaar tegen de Neurenberg-

processen op zichzelf breder gedeeld werd 

onder juristen, tijdens de processen zelf en 

nadien. 75 jaar geleden, in 1945 en 1946, 

werden in de Duitse stad Neurenberg deze 

processen gehouden tegen 24 kopstukken 

van het naziregime.

rechtvaardigheid
Een belangrijke juridische kwestie was: 

kun je deze nazi’s wel vervolgen voor ernstige 

misdaden die onder het naziregime niet als 

zodanig strafbaar waren gesteld? Is dit niet 

een schending van het legaliteitsbeginsel, 

namelijk dat een gedraging alleen strafbaar 

is op grond van een eerdere wettelijke 

bepaling? Het Neurenberg-tribunaal heeft 

dit verweer terzijde gelegd, en oordeelde 

dat het legaliteitsbeginsel nooit bedoeld is 

als een beperking van de soevereiniteit van 

staten, maar een algemeen beginsel van 

rechtvaardigheid is. Het zou onrechtvaardig 

zijn als personen die gruwelijke misdaden 

hebben gepleegd, met een beroep op het  

legaliteitsbeginsel ongestraft zouden blijven. 

grote betekenis
De grote betekenis van de Neurenberg- 

processen is dat ze de basis hebben gelegd 

voor het moderne internationaal strafrecht. 

Zo bevat de tenlastelegging de eerste definitie 

van het begrip ‘genocide’. De zogeheten 

‘Neurenbergse principes’ zijn erg belangrijk 

geweest voor latere internationale verdragen 

en strafprocessen. Deze principes houden 

onder andere in dat wanneer nationaal recht 

niet voorziet in een straf voor een gedraging 

die volgens het internationaal recht gezien 

moet worden als een misdaad, de persoon 

die deze misdaad heeft begaan niet daarom 

van zijn straf ontheven mag worden. En in 

antwoord op het Befehl ist Befehl-verweer 

stellen deze principes dat iemand die in 

opdracht van een regering of een superieur 

handelde, niet ontslagen kan worden van zijn 

verantwoordelijkheid onder internationaal 

recht, omdat zo iemand de plicht heeft een 

morele keuze te maken. 

Strafhof
Daarnaast hebben de Neurenberg-

processen een belangrijke impuls gegeven 

aan de gedachte van een internationaal 

strafhof. Vanwege de Koude Oorlog werd 

er geen internationaal strafhof geïnstitueerd, 

maar sinds 2002 herbergt Den Haag een 

International Criminal Court. De Neurenberg-

processen hebben ertoe geleid dat het 

internationaal strafrecht voorziet in bepalingen 

op grond waarvan mensen vervolgd en 

berecht kunnen worden voor misdaden 

tegen de menselijkheid. Helaas is dit laatste 

nog steeds noodzakelijk, maar de Neuren-

berg-processen hebben de basis gelegd 

om in dergelijke gevallen tot berechting te 

kunnen overgaan. •

Begin dit jaar veroorzaakte Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie, ophef met een 

uitspraak over de processen van Neurenberg. Baudet gaf tijdens een verkiezingsbijeenkomst aan 

geen voorstander te zijn van strafrecht met terugwerkende kracht. “Ik beschouw het Neurenberg-

tribunaal ook als illegitiem”, zei Baudet. “Je moet niet met terugwerkende kracht mensen berechten.” 

Neurenberg: basis voor modern 
internationaal strafrecht

Geurt Henk Spruyt is jurist en historicus en voert onderzoek uit 

naar de kerkelijke verzetsgroep ‘de Lunterse Kring’.



Het eerste deel van de bede over vergeving 
gaat over de relatie tussen de Eeuwige en 
de mens, het tweede handelt over de relatie 
tussen mens en medemens. Deze aflevering 
gaat in op de verhouding tussen de vergeving 
van schuld door God en de vergeving van 
schuld door mensen onderling.

wederkerigheid
De verbinding toont een centraal waarden-

concept in de joodse traditie, namelijk de 
principiële wederkerigheid in de relaties 
tussen God, mens en wereld. Rabban Gamliël 
zegt over deze ‘verbondsrelatie’ tussen de 
Eeuwige en de mens in de Tosefta (verzameling 
tannaïtische overleveringen, Israël):

 En Hij zal je barmhartigheid geven en 
Zich over je erbarmen. (Deuteronomium 
13,18) Laat dit een teken in je hand zijn. 
Telkens als jij barmhartig bent, erbarmt 
de Barmhartige zich over jou. (Tosefta, 
Baba Kama 9,29-30) 

In het barmhartig zijn voor de ander 
zijn we verbonden met de Eeuwige. Is die 
relatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? 
In de Bergrede staat: 

 Als jij je gave aanbiedt op het altaar, en 
jij je herinnert dat je broeder iets tegen 
je heeft, laat je gave dan achter bij het 
altaar en verzoen je eerst met je broeder. 
Kom daarna terug en bied je gave aan. 
(Matteüs 5:23-24)

De verzoening tussen een mens en zijn 
naaste is voorwaarde voor de verzoening 
tussen de Eeuwige en de mens. 

Stappen in verzoening
Hoe is de relatie tussen verzoening en 

vergeving? In de Misjna (samengesteld ca. 
200 c.j. in Israël) lezen we:

 Overtredingen tussen mens en God – de 
Verzoendag verzoent ze. Overtredingen 
tussen mens en zijn medemens – de 
Verzoendag verzoent ze niet, voordat  
hij het goedgemaakt heeft met zijn  
medemens. (Misjna Joma VIII, 9) 

Verzoening kan alleen plaatsvinden nadat 
je het hebt goedgemaakt met je medemens. 

In de rabbijnse traditie is vergeving tussen 
mens en medemens onderdeel van een proces 
van verzoening. En in dat proces is er sprake 
van enkele stappen die mensen zetten: 

 Indien iemand zijn naaste heeft  
benadeeld en hem geldelijk verlies heeft 
toegebracht, ook al betaalt hij hem terug 
wat hij hem schuldig is, vindt er geen 
verzoening plaats tot hij zijn schuld  
belijdt, omkeer doet zodat hij nooit 
meer zoiets zal doen, zoals geschreven 
staat: “Van alle over tredingen die een 
mens doet” (Numeri 5:6 e.v.). (Misjne 
Tora, Hilchot Tesjoeva 1,1) 

In deze tekst van Maimonides (12de eeuw, 
Egypte) worden er drie stappen gezet in het 
proces van verzoening die leiden tot ver-
geving: geldelijke vergoeding (materieel), het 
erkennen van de overtreding (moreel) en het 
herstellen van de relatie door het onrecht 
niet meer te doen (sociaal). Daarop volgt de 
vergeving door de Eeuwige (spiritueel). 

Sociaal-maatschappelijke verzoening 
is voorwaarde voor spiritueel-geestelijke 
vergeving door de Eeuwige. Vandaar:  
‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij  
vergeven hebben onze schuldenaren.’

Tekst: Bas van den Berg

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.

Zoals wij vergeven hebben
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 

hebben onze schuldenaren
en leid ons niet in beproeving,
maar ontruk ons aan het boze.

(Mattheüs 6:9-13) 

V r A A g :
welke recente voorbeelden uit 

uw eigen leven of uit uw werk 

kunt u bedenken waarin de 

spanning tussen verzoening 

tussen mens en medemens en 

vergeving door de Eeuwige aan 

de orde is?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl
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Henk Vis is gepensioneerd onderwijzer.  

Licht
Op de dinsdagavonden van de maanden juni tot en 

met september geef ik om de week rondleidingen in de 

sjoel van Winterswijk. Belangstellenden verzamelen zich  

rond de klok van 19.00 uur op 

straat bij de ingang van het  

terrein. Het is telkens weer 

spannend hoeveel en welke 

mensen er zullen zijn.

Tijdens de rondleiding probeer 

ik vooral veel van de rijkdom en 

de schoonheid te laten zien van 

de Joodse traditie. Gemopperde 

opmerkingen over het Jodendom 

als ‘regeltjesreligie’ probeer ik 

te pareren met een gloedvol 

verhaal over de tien leefregels 

die van de straat waar je woont ‘beloofd land’ kunnen 

maken. Sommige luisteraars fleuren daarvan op, zien 

mogelijkheden in die interpretatie van de Tien Woorden 

en alle 613 regels daar omheen. Andere blijven steken in 

al dan niet positieve herinneringen aan ‘het licht bij de 

Joodse buren aandoen tijdens de sjabbat’.

Bij een rondleiding in de afgelopen maand juli trok ik 

lijnen van het Licht van dag één – jom echad –, naar de 

standaard met aan weerszijden drie armen – de menora – , 

naar het eeuwig licht bij de ark, 

naar de kaarsen op de sabbats-

tafel. Telkens het symbool van 

de Aanwezigheid van de Eeuwige. 

En wederom: sommige luiste-

raars ‘lichtten’ daar zelf van op, 

anderen gunden zichzelf deze 

interpretatie niet. 

Na afloop van de rond-

leiding wachtte een jong 

echtpaar mij op. Ze hadden 

nog verschillende vragen en er 

ontstond een mooi gesprek. 

Tot het moment dat ze zeiden: “Wat zou het mooi zijn 

als de sabbatskaarsen van de Joden ‘licht van Christus’ 

werden.” Ik viel stil.

Column18 •  Tekst en beeld: Henk Vis

op weg - ontmoeting met het jodendom

‘Er zij licht’



Tekst: Bert Oude Engberink 

Beeld: Inge Hogenbijl | dreamstime.com

Hoe beleeft een jood de Joodse feesten? Verhalen van binnenuit. 

Rosj Chodesj

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. 

Lechajim! Over de Joodse feesten  • 19

dat moet natuurlijk in de lente blíjven vallen. 

Zonder schrikkelmaand zouden we ieder 

jaar elf à twaalf dagen tekortkomen. 

Het meest opvallende aan Rosj Chodesj 

zijn wel de aanpassingen in de gebedsdiensten  

en bij het bensjen, het tafelgebed. Als kleine 

feestdag krijgt de dag Moesaf – het toe-

gevoegd gebed – erbij en wordt er Thora 

gelezen. Huiselijke gebruiken zijn er niet.

Vanouds wordt Rosj Chodesj verbonden 

met onze vrouwen. Wanneer het volk Israël 

in de wildernis zijn goud en sieraden inlevert 

voor een gouden kalf, nemen de vrouwen 

hieraan geen deel.1 Als beloning krijgen zij 

een maandelijkse feestdag toegewezen, 

waarop ze zich van werk onthouden. Dat 

behelst meestal huishoudelijk werk en soms 

ook het koken voor die dag. Daarbij zien we 

natuurlijk de verbinding met de maandelijkse 

vrouwelijke cyclus. Vrouwen komen bijeen 

en lernen over de begonnen maand of over 

zaken die hen anderszins interesseren. En 

zitten gezellig bij elkaar. Wellicht nemen ze 

dan ook een gezamenlijk glaasje – lechajim!

Vrijdag 5 november was het Rosj Chodesj 

Kislev. Vanaf 0.55 uur is de nieuwe maansikkel 

te zien. Chodesj tov – een goede maand!

Een weinig opvallende feestdag, die  

veel heeft ingeboet sinds de verwoesting 

van de Tempel in het jaar 70 en zeker sinds 

het vaststellen van de Joodse kalender in 

circa 359 van de gewone jaartelling, is het 

maandelijks terugkerende Feest van de 

Nieuwe Maan, Rosj Chodesj.

 

In Bijbelse tijden werden op iedere  

Rosj Chodesj de feestdagen van die maand 

vastgesteld. Rosj betekent hoofd en ook 

eerste, en Chodesj gewoon: maand. Dus 

eerste van de maand. Chodesj komt van 

het woord chadasj, nieuw, want de maan 

vernieuwt zich telkens, in tegenstelling tot  

de zon. Soms begint Rosj Chodesj op de  

laatste van de aflopende maand. Dat gebeurt 

wanneer die dertig dagen telt, in tegen-

stelling tot de ‘basis’-maand van 29 dagen. 

Zodra de beginnende sikkel van de nieuwe 

maan wordt waargenomen is die maand  

begonnen. Een fysieke maand duurt  

29 dagen en enkele uren. 

Het komt dus regelmatig voor dat in een 

burgerlijk en in een Joods jaar het Nieuwe-

maansfeest dertien keer plaatsvindt. En als 

op de Joodse kalender het jaar te kort dreigt 

te worden, wordt de twaalfde maand, Adar, 

twee keer geteld: eerst Adar Een en dan 

Adar Twee. Dat is, omdat in de volgende 

maand Niesan het lentefeest Pesach valt en 1   Exodus 32 en Deuteronomium 9:15-21
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Avraham Ben-Yitzhak (1883-1950)

Tijdens zijn leven publiceerde 

Ben-Yitzhak elf Hebreeuwse gedichten. 

Ze zijn alle, mét de gedichten uit zijn 

nalatenschap, door verschillende vertalers 

vertaald. “Boven de boeken zat ik / … 

/ toen het licht van de eerste lentedag 

kwam / het licht dat zich verbaasde 

over de lege, wijde wereld / doofde 

de vlam van mijn kaars. / … / en toen 

schrok ik op van een vogelkreet / een 

vogelkreet, een vogelkreet / wat een 

wereld, wat een wereld / en de wereld 

was leeg en vergeten / voor de lente 

kwam / voor de lente kwam”  

(vertaling: Marit Kaczmarek). 

Ben-Yitzhak hield aan een ongeluk 

in 1913 een vergroeide rug over. In 

1915 ging in Przemyśl zijn bibliotheek 

in vlammen op. In 1938 week hij, vanuit 

zijn geliefde Wenen, waar hij rector 

was van het Hebreeuws Pedagogisch 

Instituut, uit naar Jeruzalem. Een artikel 

van Yaniv Hagbi, docent Hebreeuws, 

over ‘de zwijgzame dichter’, met een 

treffende foto, completeert de bundel. 

 

Titel: Gedichten. Auteur: Avraham Ben-Yitzhak. 

Uitgever: Amphora Books 2021. Omvang: 120 blz. 

ISBN 978 90 6446 140 8. Prijs: € 15,-.

Rivke Basman Ben-Chaim (1925)

Opgegroeid in een stadje bij  

Vilnius overleefde Basman als tiener  

een concentratiekamp. Ze schreef er 

gedichten over, sommige zestig jaar 

later. “In die dagen, waarin alleen in 

dromen / brood werd geproefd, moest 

God zelf een gele ster dragen. / Dus 

hoe had hij zijn kinderen / kunnen  

redden van de dood?!” 

In 1947 ging Basman, met haar man, 

naar Palestina. In een kibboets gaf ze 

les aan schoolkinderen. Jong gebleven 

in haar lange leven blijft in haar als een 

vonk het verlangen om dat éne woord 

uit te spreken, “een woord dat aankomt 

en schenkt / en niemand overlaat aan 

zijn lot”. 

De bloemlezing is samengesteld en 

vertaald door docent Duits David Omar 

Cohen (1994).

Titel: Reiken naar de tijd. Jiddische gedichten. 

Auteur: Rivke Basman Ben-Chaim. Uitgever: 

Amphora Books 2021. Omvang: 200 blz.  

ISBN 978 90 644 6149 1. Prijs: € 18,50.

Joodse poëzie

Drie bundels joodse poëzie, 

hoe bespreek je die, als de dichters 

geboren zijn in Nederland, Polen en 

Litouwen, en hun gedichten schreven 

in respectievelijk het Nederlands, 

Hebreeuws en Jiddisch?  

Nachoem M. Wijnberg (1961)

Wijnberg heeft de naam ondoor-

grondelijk te zijn, maar neem het  

gedicht ‘Het land binnengaan’, waarin 

hij verwijst naar Jozua, met de zin snede: 

“de steden die Jozua verwoestte waren 

al duizend jaar verwoest / of moesten 

nog opgericht worden”. En dan het ge-

dicht ‘Vreemd’ waarin hij joods bidden 

omschrijft als iets vreemds: “… bidden 

(dat is wat iemand zo snel mogelijk  

opzegt, / zodat hij al kan praten / als  

de anderen nog bezig zijn) …”  

Allemaal toch goed te begrijpen?  

Een karakteristieke foto siert de laatste 

pagina.   

Titel: Joodse gedichten. Auteur: Nachoem 

M. Wijnberg. Uitgever: Pluim, Amsterdam/

Antwerpen 2020. Omvang: 88 blz.  

ISBN 978 90 830 5423 0. Prijs: € 21,99.

Tekst: Kees Schakel

op weg - ontmoeting met het jodendom
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The Ballad of Mauthausen

De cd The Ballad of Mauthausen van Niki Jacobs is een 

drieluik. Het eerste deel speelt zich af in Europa en vertelt  

het verhaal van drie miljoen Joden die tussen 1890 en 1914 

vanuit Europa naar de Verenigde Staten emigreren tegenover  

de Joden die blijven. Het tweede deel eert de slachtoffers van 

de Holocaust door de volledige Mauthausen-liederencyclus van 

de onlangs overleden Griekse componist Mikis Theodorakis te 

laten klinken. Het derde deel volgt de Joden die voet aan de 

grond krijgen in de VS en daar een grote invloed hadden op  

de muziekontwikkeling. Alle liederen worden gezongen in  

het Jiddisch. 

Het is geen cd om als achtergrondmuziek te gebruiken,  

je moet ervoor gaan zitten. De muziek komt echt binnen,  

net als de melancholieke en uiterst aangename stem van Niki 

Jacobs. Een aantal melodieën is bekend, zoals het Love me 

tender van Elvis Presley, maar die krijgen op dit album een 

geheel eigen stem en kleur. 

The Ballad of Mauthausen werd samengesteld in het  

kader van ‘75 jaar vrijheid in Nederland’.

Tekst: Janet van Dijk

Een verrassend klinkende bijbelse ethiek

De titel dekt de lading. Auteur Albert Karel van Kooij 

beschrijft in dit in eigen beheer uitgegeven werk morele 

principes die hij baseert op de structuur en boodschap van 

de Hebreeuwse Bijbel. Zijn manier van werken, ook de eigen 

typografie, doet denken aan het Bijbels ABC waarmee de 

theoloog K.H. Miskotte pionierde. Het vertrekpunt voor Van 

Kooijs verkenningen over onder andere gemeenschapsvorming 

en sabbat is steeds de liturgie van de synagoge en in navolging 

daarvan die van de kerkenfamilie.

Om te zien of dit kloeke boek iets voor u is kunt u het beste 

de website van de schrijver bekijken: vertaalbijbel.nl. Hierop 

publiceert Van Kooij regelmatig over het vertaalwerk dat hij 

ooit met een werkgroep van collega-predikanten in Utrecht 

opzette. Dan zie je dat hij er bewust voor kiest om bijbelse 

woorden zo te vertalen dat je hoort dat ze oorspronkelijk iets 

anders oproepen dan wij in het gangbaar Nederlands horen. 

Een naam als ‘Vader’ wordt in zijn weergave ‘Omvamende’ en 

het woord ‘verbond’ wordt ‘zuivergang’. Hij doet dit om de lezer 

te helpen om bestaande vertalingen te toetsen en te laten zien 

dat daarmee altijd beslissingen gemoeid zijn.

De meest toegankelijke ingang zijn de podcasts die op  

deze website te vinden zijn. Daarbij een aantal geanimeerde 

gesprekken met schrijver Arnon Grunberg en een serie toe-

lichtingen bij Van Kooijs vertaalkeuzes. Bij die laatste komt steeds 

in circa tien minuten één bijbels woord aan de orde. Je kunt ze 

als een meditatie beluisteren. Verrassend klinkt het zeker.

Tekst: Franc de Ronde

Titel: Een verrassend klinkende bijbelse ethiek. Auteur: A.K. van Kooij. 

Uitgever: Uitgave in eigen beheer. Omvang: 450 blz. ISBN 978 90 831308 0 4. 

Prijs: € 28,50 + verzendkosten. Bestellen via e-mail: akk@xs4all.nl

Voor lezers van Op Weg kost de cd € 19,50  

(in plaats van € 22,50), excl. verzendkosten.  

Bestel deze via info@nikitov.com, o.v.v. ‘The Ballad 

of Mauthausen aanbieding’, en uw naam en adres.

Lees ook het interview met Niki Jacobs op pagina 10. 
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In een serie van vier afleveringen verdiepen Bart Wallet en vertellend tekenaar 

Karel Kindermans zich in de historische achtergronden van de staat Israël. 

Parallelle 
trajecten

Al voor de Eerste Wereldoorlog gingen Frankrijk en 
Engeland zich steeds diepgaander met het Midden-Oosten 
bezighouden. Zij wierpen zich op als de beschermheren 
van respectievelijk de katholieken en protestanten in het 
Ottomaanse Rijk. Nu waren er niet veel protestanten, dus voor 
de Engelsen waren joden een aantrekkelijke groep om erbij te 
nemen. Op die manier kon invloed uitgeoefend worden binnen 
het Ottomaanse Rijk. Vanuit economisch en geopolitiek opzicht 
nam de betekenis van de regio ook toe, waardoor er alle reden 
was om voor te sorteren op de ondergang van het Ottomaanse 
Rijk en de vestiging van nieuwe natiestaten.

Tijdens de Grote Oorlog (1914-1918) versterkten beide 
grootmachten hun contacten met dissidente groepen en deden 
hen verschillende beloften. De Engelsen probeerden de pan-
Arabische beweging aan zich te binden, evenals de zionistische 
beweging. Beide werd toegezegd dat de Britten hen zouden 
helpen met een eigen natiestaat. In 1917 werd dat voor de 
zionisten vastgelegd in de Balfour Declaration.

Moment van de waarheid
Na de oorlog was het moment van de waarheid aangebroken. 

De grootmachten vonden nu echter dat de nationale bewegingen 
in het Midden-Oosten nog niet ontwikkeld genoeg waren 

om direct een eigen staat te krijgen. Eerst moesten ze door een 
doorgewinterde democratische natie begeleid worden naar 
zelfstandigheid. Eerst nation building, dan state building. Hiertoe 
werd de kaart van het Midden-Oosten opnieuw getekend: dwars 
door het oude Groot-Syrië werd een grens getrokken, daarboven 
zou Frankrijk de honneurs waarnemen, daaronder de Britten.  
Om dit officieel te regelen, gaf de Volkerenbond beide landen  
een ‘Mandaat’, een opdracht om te bouwen aan nieuwe, 
onafhankelijke natiestaten.

op weg - ontmoeting met het jodendom
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In het Arabisch-Israëlisch conflict zijn niet alleen Joden en 

Arabieren hoofdrolspelers. De internationale gemeenschap 

is er minstens zozeer bij betrokken. Vaak wordt daarbij 

naar de Britten verwezen. Hoe zijn zij eigenlijk in het 

Heilige Land terechtgekomen en welke gevolgen heeft de 

Britse aanwezigheid gehad op het conflict?



Tekst: Bart Wallet Beeld: Karel Kindermans

Bart Wallet is historicus en antisemitisme-expert. Hij is als hoogleraar Joodse studies verbonden aan de 

Universiteit van Amsterdam. Karel Kindermans is vertellend tekenaar. Hij verzorgde eerder voor Museum 

Sjoel Elburg ontwerp en tekeningen voor de expositie ‘Christendom en antisemitisme’.

In de volgende aflevering
Het ontstaan van Israël en de eerste 

Arabisch-Israëlische oorlog (1948)

geschenk uit de hemel
De Britten kregen het Heilige Land toebedeeld, dat ze het 

Mandaatgebied Palestina noemden. Palestina was in de westerse 
christelijke wereld sinds de Romeinse tijd de benaming voor dit 
gebied. Het Mandaat gaf aan dat daarin een joodse natiestaat moest 
ontstaan. Toen de Britten er arriveerden realiseerden ze zich al 
snel dat ook de andere bevolkingsgroep, de Arabieren, vergelijkbare 
politieke rechten moesten krijgen. Daarom besloten de Britten 
tot twee parallelle trajecten: één voor de joodse en één voor de 
Arabische bevolking. Daaruit moesten twee natiestaten komen. 

Voor de zionisten was dit een geschenk uit de hemel. Zij hadden 
een goed georganiseerde nationale beweging en grepen de kansen 
die de Britten boden met beide handen aan. In korte tijd werd er 
met Britse begeleiding het ene na het andere politieke instituut 
opgebouwd. Eind jaren dertig stond de complete infrastructuur 
voor de joodse staat helemaal klaar. Alles wat resteerde, was dat  
de Britten hun finale goedkeuring moesten geven.

Twee ongelijktijdige sporen
Dat ging niet zomaar, want bij de andere 

bevolkingsgroep vlotte het totaal niet. De 
Arabische bevolking was afgesneden van de 
grote intellectuele centra Damascus en Beiroet 
en verwierp grotendeels de nieuwgetrokken 
grenzen. Zij wilde het liefst een Groot-Syrië. 
Gaandeweg legde een kleine groep – veelal 
op Britse scholen gevormde – nieuwe leiders 
zich neer bij de vorming van Palestina en 
ontwikkelde een eigen Palestijns nationalisme. 
Ondertussen was de kloof met de joodse 
gemeenschap groot: terwijl de Arabische 
gemeenschap nog aan het begin van het traject 
van nation building en state building stond, was de 
joodse gemeenschap vrijwel klaar. Gelijktijdig 
was sprake van twee ongelijktijdige sporen 
– iets wat sindsdien het ‘conflict’ zou blijven 
beheersen. Het leverde wrijving, verzet en 
geweld op – en de Britten zaten daar middenin.

23

nr. 2 • November 2021



Twee tentoonstellingen

Het gesprek was hard nodig, omdat joden die solidair willen zijn 
met Black Lives Matter weinig steun ervaren vanuit de antiracisme-
beweging als zijzelf met aanhoudend antisemitisme te maken hebben. 
Wanneer ze voor hun identiteit uitkomen worden ze te vaak aan-
gesproken op het Israëlisch-Palestijns conflict en te weinig erkend 
in de geschiedenis van onderdrukking en marginalisering die ze 
met zich meedragen. 

Iemand noemde de joodse gemeenschap ‘de vergeten groente 
onder de minderheden’ en dat het juist in een gemeenschappelijke 
strijd goed is je eigen identiteit te benoemen. Dat hield mij als witte 
protestantse predikant een spiegel voor, want ik vermoed dat we 
daar als christenen te beschroomd in zijn geraakt. Omdat we uit 
angst voor polarisatie boven de partijen willen staan, zijn we als 
gesprekspartner nauwelijks meer herkenbaar.

Een van de sprekers verwees naar het rabbijnse begrip tikoen 
olam, het heel maken van de wereld als opdracht. Dat begint met 
luisteren naar elkaars pijnlijke ervaringen. We moeten praten! 

 De expositie ‘Zijn Joden wit?’ liep van 5 juni tot 1 augustus 2021,  

zie jck.nl

Zijn Joden wit?
“We moeten praten”, zo luidt de laatste zin van Robert Vuijsjes 

roman Salomons oordeel (2019), waarin hij schrijft over Max, een 
Joodse man die zich wil inzetten voor de antiracismebeweging. 
Max merkt dat zijn idealisme op weerstand stuit en dat de realiteit 
hem bovendien inhaalt als zijn zwarte vrouw en zoon daadwerkelijk 
te maken krijgen met discriminatie en etnisch profileren.

“We moeten praten” – tot die conclusie kwam het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam samen met drie opiniemakers, 
toen naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging die vorig 
jaar ontstond na de gewelddadige dood van George Floyd de vraag 
opkwam hoe Joden zich positioneren in deze politieke strijd.

Deze zomer hield het Joods Historisch Museum daarom een 
tentoonstelling onder de titel ‘Zijn Joden wit?’, met diverse verhalen 
en interviews rondom dit thema.

De kortdurende expositie werd ingeleid door een debatavond 
in De Balie die terug te vinden is op internet. Goed dat er gepraat 
werd! De vraag klonk of racisme en antisemitisme hetzelfde zijn 
en of de tegenstelling zwart-wit een geschikt frame is. Er is immers 
een variëteit aan identiteiten en achtergronden.

24 • Achtergrondartikel

op weg - ontmoeting met het jodendom

Franc de Ronde doet verslag van twee tentoonstellingen over antisemitisme.
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Fake Images
Karikaturen zijn niet onschuldig, ze sluiten buiten 

en leiden tot bruut geweld. Dat is te zien op de  
tentoonstelling ‘Fake Images’ in Mechelen, die tot  
7 december duurt. 

De expositie wordt ingeleid door een film die je 
ervoor bewaart om te relativeren. En anders doet 
de locatie dat wel. De Dossinkazerne in Mechelen is 
namelijk de plek waarvandaan 25.800 Belgische Joden 
naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd. 
Hier is het Belgische Memoriaal, Museum en Docu-
mentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten 
gevestigd. Een meer dan indrukwekkend museum.

De tijdelijke expositie ‘Fake Images’ bestaat groten-
deels uit materiaal dat verzameld is door Arthur  
Langerman. Zijn ouders werden vanuit de Dossinkazerne 
in Mechelen op transport gesteld. Zijn vader werd 
vermoord, zijn moeder overleefde, Arthur bracht de 
oorlog als peuter door in een kindertehuis.

De door Langerman bijeengebrachte affiches, illustra-
ties en spotprenten laten zien dat de stereotypen erop 
gericht waren Joden te ontmenselijken. De expositie 
toont hoe antisemitisch beeldmateriaal wortelt in de 
middeleeuwen. Het antisemitisme herleeft in de 19de eeuw, 
leidt in de jaren van het nazisme tot een ongekende 
massamoord en werkt door tot op de huidige dag. 

Onthutsend is het om te zien hoe in 1870 in de 
kathedraal van Brussel een glas-in-loodraam werd 
aangebracht waarin werd herdacht hoe joden vijfhonderd 
jaar eerder de hostie zouden hebben ontheiligd.

Beschamend is het om te ontdekken hoe er ten 
tijde van het toenemend fascisme in Europa een apart 
genre ontstond van quasiwetenschappelijke boeken 
met nepcitaten uit de Talmoed waarin anti-joodse 
stereotypen worden bevestigd.

Schokkend zijn de Duitse schoolboeken uit de 
jaren dertig die er geheel op gericht waren om Joden 
als onbetrouwbaar af te schilderen.

Naast of eigenlijk boven deze tijdelijke expositie is 
er de vaste collectie met uitleg in woord en beeld over 
de jodenvervolging, de collaboratie en het verzet in 
België en veel foto’s die zowel getuigen van het diverse 
Joodse leven als van de verschrikkingen van de genocide.

Zeer indrukwekkend is de metershoge wand met 
honderden portretten van Joodse burgers die slachtoffer 
werden van de Shoah. Naasten aan u gelijk. Het laat 
een mens niet onberoerd.

De expositie ‘Fake Images’ loopt tot 7 december 2021. 

Meer informatie: kazernedossin.eu

nr. 2 • November 2021



Vrede in de hondentuin
Het hondenpark is een plaats van ontmoeting. Tijdens de allereerste 

lockdown konden we er als Jeruzalemse buurtbewoners fijn zitten kletsen. 
Hondenbezitters waren toen de enigen die mochten wandelen en het 
park ligt verscholen achter bosjes op een heuvel. Er groeiden nieuwe 
vriendschappen.

Toen alles vrijer werd en de joggende Arabische vrouwen uit buur-
dorpen terugkeerden, kwamen daar ook steeds meer honden vandaan 
met hun baasjes. Beide verschijnselen duiden op modernisering maar 
ook op de beperkingen ervan. Dat joggen komen vrouwen in sportieve 
kleding in onze wijk doen, omdat ze in hun eigen omgeving worden  
lastiggevallen. Honden zijn in Palestijnse dorpen meestal nog mishandelde  
zwervers, maar maken nu duidelijk opkomst als huisdieren, goed verzorgd 
als de onze. Problematischer zijn de jonge mannen, die honden zien als 
toevoeging aan hun overgewaardeerde mannelijkheid. Dat zijn dezelfden 
die de joggende vrouwen niet verdragen. Zij komen met rottweilers en 
pitbulls en claimen het park, terwijl ieder ander afdruipt. 

De vrees dat ‘ons’ hondenpark door Palestijnen werd overgenomen 
verdween, nadat binnen hun eigen sector werd geregeld dat zij pas in de 
avonduren komen. Zij zijn ‘nacht-gasten’. Een enkele keer is er een flinke 
vechtpartij tussen telgen uit de oude Palestijnse elite, die in de betere 
buitenwijken wonen en degenen die zij aanduiden als peasants en gangsters 
uit de omringende dorpen en de Westbank. Wij staan daar buiten, horen 
soms in de verte blaffen en grauwen en rapen de volgende ochtend troep 
van eten en drankjes op. 

Hannah is een jonge studente, Palestijns. Ze komt uit zo’n voor-
aanstaande Jeruzalemse familie. Ze hoort als wij bij de ‘dag-gasten’ 
met gewone honden. Dankzij haar Jordaanse paspoort mag ze van de 
Jordaniërs dat land bezoeken, maar zich er niet vestigen. Aan de Britten 
hield ze niets over en bij ons – aangeduid als ‘Israëlische bezetter’ – is 
zij permanent resident, te trots op haar Palestijnse identiteit om Israëlisch 
staatsburgerschap aan te vragen. Een aparte Palestijnse staat op de 
Westbank wil ze niet, want die zou corrupt en gewelddadig zijn met de 
peasants en gangsters aan de macht. Door onze nieuwe ‘nationaliteitswet’ 
voelt ze zich bedreigd, iets verder naar buiten geplaatst dan voorheen en 
dat zou voor haar een negatieve reden kunnen zijn om toch Israëliër te 
worden, met als doel niet te worden ingedeeld bij die Palestijnse staat. 
Het liefst zou ze de stap naar Israëlisch staatsburgerschap passief willen 
ondergaan, als het hele gebied één gemengde staat wordt, die wat haar 
betreft Israël mag heten. Ingewikkeld blijft het hier wel!

Chaya Brasz is historicus en publicist. Ze woont sinds 1985 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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Geweldloos verzet 
In het septembernummer zegt ds. Marja 

van den Beld dat de Palestijnen miljarden 

steun van de VN en de EU hebben gebruikt 

voor de aankoop van wapens. Dat is een  

gotspe, alsof de VN en de EU dat niet 

nauwlettend in de gaten houden en als-

of Israël, dat alle toegangen tot Palestina  

controleert, dat laat passeren. Ds. Van den 

Beld noemt dan ook geen bron voor die 

beschuldiging. Zulke beschuldigingen 

dragen niet bij aan een klimaat van vrede 

en recht voor allen in het land. Veruit 

de meeste Palestijnen – niet alleen de 

christenen onder hen – verzetten zich 

geweldloos tegen de bezetting. Geweld-

loos verzet vraagt onze solidariteit, geen  

ongefundeerde beweringen over geweld.

Jan van der Kolk, Voorburg
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In het maartnummer:

•  Stolpersteine in Gouda  
•  Bart Wallet over het 

ontstaan van Israël, 
deel III 

•  ds. Annemarie 
Hagoort over 
Schriftlezingen uit  
de synagoge

Interview met 
esther van Fenema, 
psychiater en violiste

conferentie in Malle
Op 8 en 9 maart 2022 vindt er in het Vormings
centrum Malle (België) een conferentie plaats  
over de joodschristelijke dialoog, over het thema 
‘Willen christenen wel van/met Joden leren?’ Het 
programma staat op joodschristelijkedialoog.nl 
Meer informatie en aanmeldingen bij Derk Blom,  
e-mail: derkblom@gmail.com
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Op 19 september is het Nationaal 
Holocaust Namenmonument aan de 
Amsterdamse Weesperstraat geopend 
door koning Willem-Alexander. Het 
monument toont de namen van 102.000 
Nederlandse Holocaustslachtoffers die 
geen graf hebben. 

Meer informatie: 
holocaustnamenmonument.nl

Namenmonument geopend

Op zondag 28 november om 
15.00 uur vindt in Amsterdam 
de presentatie plaats van het 
boek ‘Babylonische Talmoed’, 
een vertaling door Jacob de 
Leeuwe van gesprekken en 
debatten in het Hebreeuws 
en Aramees over de uitleg en 
toepassing van de Bijbel. 

 Opgeven via crescas.nl 
(kopje ‘Cursussen’).

Meer informatie over het 
boek: skandalon.nl 

p r e s e n t a t i e  T a l m o e d v e r t a l i n g

expositie zoutsculpturen 
De Israëlische kunstenaar Sigalit Landau (Jeruzalem, 
1969) werkt veel in en bij de Dode Zee. Haar specta
culaire zoutsculpturen zijn tot en met 27 maart 2022 
te zien in het Joods Historisch Museum.
Meer informatie: jck.nl

Strand, 2017. Beeld: Yotam From

Beeld: Werry Crone


