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et maakt niet uit hoe hard ik in mijn stukjes ageer tegen Joodse wetten die onmiskenbaar geen enkel religieus doel meer dienen. Hoe valide de argumenten ook zijn,
ze slaan dood als bier in een sjmotzig melkglas. Zo kon mijn recente oproep om het
verbod op kitnijot op te heffen weliswaar op het nodige handgeklap rekenen van lezers van uiteenlopende pluimage, maar vanuit de rabbinale hoek bleef het, zoals altijd, overdonderend stil.
Ik geloof niet dat de dienstdoende hoeders van de wet doelbewust een cordon sanitaire
hebben afgekondigd tegen subversieve krachten zoals ik. Maar de discussie aangaan is haar
bekrachtigen en dus reageert men niet. In weerwil van de hagada die ons instrueert om de
rasja, de rebellerende zoon, krachtig van repliek te dienen.
Ik laat me zo gemakkelijk niet negeren en dus stapte ik in sjoel op een paar rabbijnen af
en daagde hen uit ook maar één deugdelijk excuus te geven voor het verbod op kitnijot. Dat
konden ze niet. Maar wie zijn wij, simpele zielen, om de wijze Schriftgeleerden van vroeger
te corrigeren? Bovendien, hun officiële opgaaf van reden mag inmiddels irrelevant zijn, maar
wie weet hadden ze nog onuitgesproken, meer spirituele drijfveren die nog steeds gelden.
Het is een discussiedodende argumentatie die me hoofdpijn bezorgt en helaas, het was sjabbat en dan mag ik geen paracetamolletje nemen. Een van de absolute verboden op sjabbat is
namelijk het malen van vaste substanties. Ja, en dus, vraagt u zich af. Nou, middeleeuwse
rabbijnen vreesden dat zieke Joden de vijzel ter hand zouden nemen om hun medicijn te prepareren en verboden gemakshalve alle niet-acute medicatie. Tegenwoordig kopen we onze
pillen kant-en-klaar, maar desalniettemin moeten we op de rustdag met bonkende koppijn
blijven zitten.
Eeuwenlang hebben rabbijnen het toch al niet gerinAls je zelfs maar
ge aantal bijbelse wetten beschermd met extra verboden.
een pilletje op
Daar ging iets denigrerends vanuit, alsof het volk zelf niet
kon opletten. De huidige weerzin om de religieuze praksjabbat toestaat is
tijk te toetsen aan de moderne, veranderende maatschaphet hek van de dam
pij, komt voort uit een diepgewortelde angst. De angst dat
het hele kaartenhuis in elkaar zakt. Want waar trek je de
lijn? Als je het verbod op kitnijot afschaft, of zelfs maar een pilletje op sjabbat toestaat, als je
ook maar de schijn wekt dat je openstaat voor modernisering, dan is het hek van de dam. Dan
is de tweede dag jom tov ten dode opgeschreven, dan eisen vrouwen een actieve rol op in de
liturgie. Dan, dan... worden we liberalen!
Hier en daar is er een dappere rabbijn te vinden die hardop durft te twijfelen over de meest
achterhaalde wetten. Zoals de knotsgekke regel dat kosjere wijn in één klap ondrinkbaar
wordt als die wordt ingeschonken door een niet-Jood. Het zijn uitzonderingen. Het gros van
de fanatieke gelovigen is verwikkeld in een onderlinge wedloop wie zichzelf de grootste beperkingen oplegt. De zeldzame rabbijn die zijn eigen masochisme ondergeschikt maakt aan
de noden van het volk, zal door zijn collega’s worden weggehoond.
Veel van mijn religieuze vrienden kiezen hun eigen pad. Ze houden nog maar één dag jom
tov en drinken alle wijn, omdat het onderscheid tussen kosjere en niet-kosjere wijn niet meer
van deze tijd is. Maar zelf dokteren blijft lastig, dus voor de kidoesj nemen ze toch maar een
fles met de groeten van een rabbinaat en op de ‘achtste dag’ Pesach nemen ze voor alle zekerheid toch maar matse mee naar kantoor.
Geachte rabbijnen, ik daag u nogmaals uit. Klim in de pen en reageer. Liefst met open vizier,
maar desnoods vol op de rem. Uw onderdanen kiezen allang hun eigen weg en verdienen het
om ten minste serieus genomen te worden.
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preek je geen Nederlands, dan krijg je geen
bijstand meer. Althans, als na verloop van
een jaar blijkt dat je niet je best doet de taal
machtig te worden. Het plan van staatssecretaris
Klijnsma is niet voor de poes. Maar wel logisch. Wie
geen Nederlands spreekt, kan alleen functioneren in
de eigen gemeenschap. Dat hoeft geen probleem te
zijn. Als je een eigen inkomen hebt, hetzij door werk
of omdat iemand je onderhoudt, doe je geen beroep
op levensonderhoud door de gemeenschap. Als je
niet gewelddadig bent en je je buren niet tot last
bent, kun je heel goed in isolement leven; als individu
of als bevolkingsgroep. Wat geformaliseerde,
vriendelijke contacten niet uitsluit.
Zo hebben Chinezen en Joden dat hier een
eeuw of eeuwen gedaan. Wie meer wilde, of wil,
leerde of leert Nederlands. Om mee te doen aan
maatschappelijke leven. Wel je hand ophouden,
maar de taalbarrière laten bestaan, vraagt om
moeilijkheden. Een korte tijd financiële steun geven
aan iemand die jij niet verstaat en die jou niet
verstaat, lukt nog wel. Maar langer niet. En zeker
niet als het om grote aantallen gaat. Want taal is dé
vormende kracht van de identiteit.
De midrasj geeft als commentaar op Exodus
dat Joden een volk bleven omdat ze hun eigen taal
bleven spreken en hun kinderen Joodse namen
gaven. Dat hield ze bij elkaar en maakte de uittocht
van het volk mogelijk. Wie wel Egyptisch sprak
en geassimileerd was, bleef achter. Egypte – het
land van de beklemming, de benauwenis, de
onderdrukking – was een land waar je maar beter
niet kon zijn. Niet integreren was de logische weg.
Nederland lijkt in niks op Mitsrajiem. Er is geen
onderdrukking, niet fysiek en niet geestelijk;
hoe meer je je ontwikkelt, hoe harder het wordt
toegejuicht. Van die ontwikkeling maakt Nederlands
leren spreken deel uit. Dat de oorspronkelijke
identiteit daardoor verandert, kan niet worden
ontkend. Maar die verandering moet men omarmen
als men hier wil genieten van een leven dat zo
anders is dan in Mitsrajiem. Tenzij men helemaal
zelfvoorzienend wil zijn, levend in een eigen wereld
binnen Nederland. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan
ook echt.
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