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Joden en woorden
Schrijvers Amos Oz en dochter Fania Oz-Sal-
zberger publiceerden het boek Joden en 
woorden. De beroemde romanschrijver en zijn 
dochter, die historica is, doken samen in de 
lange Joodse geschiedenis om zo de nauwe 
band tussen Joden en woorden nader te verkla-
ren. Zij vertellen uitvoerig over allerlei spreu-
ken, discussies, teksten en portretteren gelijk-
tijdig Joodse persoonlijkheden uit alle eeuwen. 
Geschreven woorden en een permanent debat 
tussen generaties gedurende vele eeuwen, 
vormen het hart van de Joodse cultuur, zo luidt 
hun opvatting. Uitvoerig omschrijven vader en 
dochter de centrale plaats die het woord altijd 
heeft ingenomen in de Joodse beschaving. Er is geen bewijs, beweren 
zij, dat er ooit ongeletterde Joodse gemeenschappen zijn geweest. Re-
den om aan te nemen dat Joden een ketting van geleerdheid handhaven, 
die altijd gevolgd kon worden omdat de meesten van hen konden lezen. 
(TdO)

Joden en woorden; Amos Oz en Fania Oz-Salzberger; Uitgeverij De 
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Elke nesjomme is een parel
Mijn eerste ontmoeting met het orthodoxe Jodendom was een les van rabbijn Jakob Fried-
rich in het Cheider in Amsterdam. Hij gaf daar eens in de zoveel tijd Bijbelstudie voor geïnte-
resseerde niet-Joden en een collega nam me daar mee naartoe.
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Het was voor mij een openbaring. Mijn beeld 
van orthodoxe Joden was tot dan toe - zoals 
bij de meeste christenen, vrees ik - vooral 
gevormd door het beeld dat in het Nieuwe 
Testament en in christelijke lectuur wordt ge-
schetst van de ‘farizeeërs en schriftgeleerden’. 
Niet echt positief. 
Maar bij rabbijn Friedrich ontdekte ik hoeveel 
liefde Hij had voor God en Zijn woord. Het 
was een ervaring die ik later bij veel ortho-
doxe Joden die ik ontmoette, hetzelfde zou 
beleven.

Liefde en wijsheid
Ik was dan ook erg blij toen ik van onze 
trouwe correspondent Joanne Nihom uit Israël 
hoorde dat zij bezig was een boek te schrijven 
over deze bijzondere rabbijn uit Antwerpen. 
Het lezen ervan kost niet veel tijd. Het is een 
handzaam boek van 108 pagina’s. Maar de 
inhoud is werkelijk prachtig. Joanne en uitge-
verij Toetssteen zijn erin geslaagd een boek 
te publiceren, waarin niet alleen Friedrichs 
bewogen leven wordt beschreven, maar waarin 
bovenal zijn rijke wijsheid en zijn toewijding 

aan en liefde voor de Allerhoogste naar voren 
komt.

Noachitische wetten
In het boek zijn ook vijf lessen opgenomen 
over de Noachitische wetten. Zoals u wellicht 
weet kent de Joodse uitleg van de Bijbel zeven 
wetten die al vóór de wetgeving aan Israël op 
de Sinaï bestonden. Deze wetten zijn univer-
seel en gelden voor alle mensen op aarde. 
Friedrich zet ze niet één voor één uiteen, maar 
wijst in zijn lessen vooral op het geloof in God 
als voorwaarde voor het kunnen vervullen 
van deze wetten. Hij is de schepper. Hij stelde 
het recht in. Zonder dat te erkennen, kunnen 
mensen allerlei wetten uitvaardigen en nale-
ven, maar blijkt het alles mensenwerk en zeer 
betrekkelijk.

Het is dit besef en erkennen van God als de 
Allerhoogste, waarvan het denken van rabbijn 
Friedrich is doortrokken. En Joanne Nihom 
is erin geslaagd om dit in het boekje duidelijk 
naar voren te laten komen. Dat is een bijzon-
dere prestatie. Ik beveel dit boekje van harte 
aan. Het is een zeldzaam doorkijkje in de 

Joodse ziel. De oplettende christen zal hierin 
iets van de Messias herkennnen.

Elke nesjomme is een parel; Joanne Nihom; 
Uitgeverij Toetssteen, Westerveld; ISBN 
9789081891486; Prijs: ! 17,95

Studiedag: Land in zicht

Waarom is voor het Joodse volk 
de relatie met het land Israël 
onmisbaar voor het praktiseren 
van hun religie? Hebben christe-
nen een vergelijkbare band met 
Jeruzalem of Rome? Die vragen 
komen aan bod tijdens een stu-
diedag van Platform Appèl Kerk 
en Israël over het thema Land 
In-Zicht, over de relatie tussen 
land en religie in Jodendom en 
christendom. Het thema wordt 
ingeleid door Leo Mock, docent 
Judaïca, en Klaas Spronk, pro-
fessor Oude Testament. 
De studiedag vindt plaats op 
maandag 3 november van 9.30 
tot 16.00 uur in de Bergkerk aan 
de Dr. A. Kuyperlaan 2 in Amers-
foort. Deelname bedraagt 30 euro 
(studenten 20 euro). Aanmelden 
kan via appelkerkenisrael.nl of 
073-6579141. | Foto: Flash90

Fotocollectie 
Howard Greenberg

De Joodse Howard Greenberg 
was een fervent verzamelaar van 
foto’s. Hij legde een collectie aan 
met de meest bijzondere foto’s 
van de beste fotografen uit de 
eerste helft van de twintigste 
eeuw. Het Joods Historisch Mu-
seum heeft de meesterwerken 
uit zijn collectie naar Nederland 
weten te halen en die hangen tot 
11 januari in het Joods Historisch 
Museum in Amsterdam. Bij elke 
foto is het achterliggende verhaal 
te lezen en dat maakt het geheel 
een zeer interessante expositie. 
Kijk ook op jhm.nl. | Foto: Charles Eb-
bets/Howard Greenberg Collection

Israëlische wijnmakers 
in Nederland

Op dinsdag 25 november vindt 
in het NH Barbizon hotel in Am-
sterdam een bijzonder wijne-
venement plaats. Een keur aan 
Israëlische wijnhuizen presen-
teren dan hun wijnen aan het 
Nederlandse publiek. Ook het 
Israël Producten Centrum, de 
grootste importeur van Israëli-
sche wijnen in Nederland, is van 
de partij en vertegenwoordigt 
de wijnhuizen waarvan het de 
wijnen importeert. De Israëli-
sche ambassadeur zal ook aan-
wezig zijn bij het evenement. 
| Foto: Wine and Food ass.

Een dwaze maagd
De Joodse Ida Simons moest na terugkeer 
uit Theresienstadt haar veelbelovende car-
rière als concertpianiste opgeven. Pas vele 
jaren later, in 1960, debuteerde zij met het 
boek Een dwaze maagd. Hierin beschrijft 
zij het leven van Gittel, die opgroeit in Den 
Haag, Antwerpen en Berlijn. In Antwerpen 
kan Gittel volop toegeven aan haar passie 
voor pianospelen. In Berlijn, waar haar 
vader zijn fortuin probeert te vergaren, is 
de illusie van rijkdom na de beurskrach van 
1929 snel voorbij. 
Ida Simons vertelt meeslepend over de 
lotgevallen van Gittel. Als geen ander weet 
Simons zich in te leven in een meisje dat op zoek is naar een veilige 
plek in een chaotische wereld. 
De heruitgave van het boek ontving lovende recensies en is het zeker 
waard gelezen te worden. (TdO)
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Jodenvervolging in een 
gebombardeerd Rotterdam
Op donderdag 
6 november 
organiseert rab-
bijn Lody van 
de Kamp een 
historische stu-
diedag per bus 
naar Rotterdam. 
Vanaf station 
Amersfoort reist 
u naar Rotter-
dam waar u in 
het stadsarchief belangrijke stukken ziet over de Joodse geschiedenis 
in de stad. U bezoekt vervolgens Loods 24, van waaruit Rotterdamse 
Joden werden gedeporteerd en Hoek van Holland. Onderweg vertelt 
rabbijn Van de Kamp u van alles over hoe het de Joden in Rotterdam 
tijdens de Tweede Wereldoorlog verging.
Deelname aan deze bijzondere studiedag bedraagt 78 euro per 
persoon. U kunt zich opgeven via info@jehoedaservices.com. Voor 
informatie kunt u bellen: 020-4047833.

Rotterdam na het bombardement in mei 1940.

Het heilige in het alledaagse

Drs. Allan Morinis is hoofd van het Mus-
sar Institute en schijver van het boek 
Het heilige in het alledaagse. | Foto: 
Mussar Institute

De Bijbel roept ons op om heilig 
te leven. Maar om dat te verwe-
zenlijken valt vaak niet mee. Ook 
in het Jodendom kent men deze 
opdracht. Vanuit de Thora en de 
Joodse wijsheid is al eeuwenlang 
het begrip Mussar bekend. Mussar 
staat voor de zoektocht van de 
individuele mens naar een heilig 
leven. Een prachtig boek hierover, 
geschreven door de Canadees 
drs. Allan Morinis, is nu vertaald 
in het Nederlands en wordt op 
26 oktober gepresenteerd tijdens 
een bijeenkomst van Werkgroep 
Mussar Europa. Drs. Morinis zal 
bij deze presentatie ook aanwezig 
zijn en spreken. Het boek Het hei-
lige in het alledaagse is volgens 
de auteur niet alleen voor Joden, 
omdat de principes die erin wor-
den uitgelegd universeel zijn. Voor 

meer informatie kunt u contact 
opnemen met Henri Vogel, henri.
vogel@kpnmail.nl.


