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Jaar 1655 keerpunt voor Joods Engeland
●

Omslag van het boek
”The hope of Israel”,
De hope Israëls, van
rabbijn Menasseh Ben
Israël. beeld RD

Klaas de Jong

Met zijn Edict van Uitzetting bereikte koning
Edward dat in 1290 alle
Joden uit Engeland
werden verjaagd. Pas
365 jaar later werd vlak
voor Kerst de Whitehall
Conferentie gehouden,
die zich boog over de
vraag of en hoe Joden
zich weer in het land
konden vestigden. De
opkomst van de puriteinen speelde hierin een
grote rol, maar ook een
Amsterdamse rabbijn.

A

an het eind van de
zestiende eeuw kwam in
Engeland de puriteinse
beweging op, die de Anglicaanse Kerk nog te sterk verwant
vond aan de Rooms-Katholieke. De
aan de Nadere Reformatie verwante
stroming had grote belangstelling
voor het Oude Testament en het
volk Israël. In de zeventiende eeuw
kwam hierdoor in Engeland een
sterke verwachting van de terugkeer van het volk Israël naar het
Heilige Land.
Maar er waren geen Joden in
Engeland. Koning Karel negeerde
verzoeken om toelating van Joden.
Door zijn houding tegenover het
parlement ontstonden de Engelse
burgeroorlogen, die door de aanhangers van het parlement werden
gewonnen. De puriteinse leider
Cromwell schafte in 1649 de monarchie af en werd Lord Protector.
Hij had grote belangstelling voor

De Bevis Markssynagoge in Londen. beeld Wikimedia

_
Rabbijn Menasseh
Ben Israël schreef
een „nederig
verzoek” aan de
puriteinse leider
Cromwell

vestiging van Joden in Engeland.
In Amsterdam woonde de
internationaal bekende rabbijn Menasseh Ben Israël. Deze was sterk
gericht op de komst van de Messias
en las in Daniël 12:7b: „(…) dat na
een bestemde tijd, bestemde tijden,
en een helft, en als Hij zal voleind
hebben te verstrooien de hand van
het heilige volk, al deze dingen
voleind zullen worden.” Deuteronomium 28:64a leerde hem: „En de
Heere zal u verstrooien onder alle
volken, van het ene einde der aarde
tot aan het andere einde der aarde.”
Wat hem verontrustte, was dat er
in Engeland geen Joden waren,
terwijl dit land –gezien vanuit het
Romeinse Rijk– toch het einde der
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AMSTERDAM. Een op de vier
rooms-katholieke priesters in
Nederland heeft een buitenlandse
achtergrond, blijkt uit een rondgang van Trouw. Dat aandeel zal
alleen nog maar toenemen.
Wie in Nederland op zondag een
eucharistieviering bezoekt, loopt
een steeds grotere kans een buitenlandse priester aan te treffen, constateert Trouw. Nederland telt op
dit moment 558 rooms-katholieke
priesters, van wie er 140 uit het buitenland komen. Ze zijn afkomstig
uit Spanje en Italië, en uit landen die
hier vroeger als missiegebied bekend
stonden: Brazilië, Colombia en India.
De verwachting is dat het aantal
priesters van buitenlandse komaf de
komende jaren alleen maar zal toenemen, want van de bijna 60 priesterstudenten die Nederland telt, komen er 39 van over de grens.

aarde was. Zijn conclusie was dat er
Joden in Engeland moesten wonen
voordat de Messias kon komen. Hij
schreef hierover het boek ”De hope
Israëls”.
De publicatie van Menasseh
Ben Israël leidde in Engeland tot
veel discussie over het wel of niet
toelaten van Joden. In 1655 ging de
rabbijn naar Londen. Hij had een
”Humble Request”, een nederig
verzoek, geschreven aan de Lord
Protector. Heel nederig was het
overigens niet, want de rabbijn
vroeg niet alleen vrije vestiging,
maar ook om vrijheid van godsdienst in synagogen en aanleg van
Joodse begraafplaatsen. Heel slim
voegde hij eraan toe dat Engeland

Mozambikaanse
predikant onthoofd

Kwart priesters
komt van buiten
Nederland
●

Uitgave uit 1984. beeld RD

net als Nederland zou kunnen
profiteren van de handelscontacten
die de Joden overal hadden.
Cromwell liet de wensen in het
verzoekschrift onderzoeken door
juristen, theologen en handelaren
die, vanaf 4 december 1955, enkele
weken gezamenlijk in Whitehall
moesten confereren. De juristen waren er snel uit. Er bestond
helemaal geen wet die vestiging
van Joden verbood. Maar bij de
theologen en handelaren kwam de
discussie niet tot een eind. Zouden
de Joden christenen niet verleiden
tot hun godsdienst? Zouden ze wel
naar Palestina gaan als ze grond in
Engeland hadden?
Cromwell en Menasseh Ben Israel waren heftig teleurgesteld. Toch
bleek later dat deze conferentie een
keerpunt was. In 1657 was er al een
kleine synagoge in Londen en in
1699 startte de bouw van de Bevis
Marks, naar het voorbeeld van de
Portugese synagoge in Amsterdam.
In de negentiende eeuw leefde
de belangstelling voor Palestina en
de Joden weer sterk op. Het leidde
in 1917 tot de Balfourverklaring en
de verovering van Jeruzalem door
Allenby. Kort daarna veranderden de Britten. Ze traineerden de
realisatie van een Joods thuis in
Palestina en in 1921 gaf Churchill de
Overjordaanse gebieden zelfs aan
prins Abdoellah uit Mekka.
Toch zou de staat Israël er
komen.
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NOVA ZAMBEZIA. Een Mozambikaanse voorganger is op 15 december op gruwelijke wijze vermoord
door islamitische extremisten.

Misdienaren en priesterstudenten tijdens een eucharistieviering.
beeld ANP, Ramon Mangold

Nadat de man ontvoerd en gedood
was, overhandigden de extremisten
het afgehakte hoofd aan zijn vrouw
met de opdracht het aan de lokale
autoriteiten te laten zien.
Het incident had plaats in de
noordelijke provincie Cabo Delgado,
een gebied dat rijk is aan gas. Aanhangers van Islamitische Staat bevechten dit gebied op regeringstroepen.
Volgens Human Rights Watch
hebben gewapende groepen sinds
2018 in Cabo Delgado ook meer dan
zeshonderd vrouwen en meisjes ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Velen zijn
nog steeds zoek. Open Doors bericht
over verhalen van moeders die IS’ers
gesmeekt zouden hebben of zij de

plaats van hun dochters in mochten
nemen. De extremisten antwoordden echter dat ze geen oude vrouwen
met ziektes willen, maar jonge meiden voor seks.
Wereldwijd vrezen christelijke
minderheden voor geweld nu de
kerstdagen dichterbij komen en de
dreging van aanslagen toeneemt. In
de zuidelijke Indiase deelstaat Karnataka kapte de politie al kerstvieringen in kerken, zalen en huizen af
vanwege de agressie van militante
hindoes. De extremisten verstoren
de samenkomsten en bedreigen de
aanwezigen. Indiase christenen in
Karnataka smeken de politie om bescherming tijdens Kerst.
De vertrekkende Duitse gezant
voor de godsdienstvrijheid Markus
Grübel riep christenen maandag op
tijdens de kerstdagen stil te staan bij
de positie van vervolgde christenen
wereldwijd. In veel landen is de coronapandemie aanjager discriminatie en geweld.

