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Voorwoord 
 

Integratie en minderheden zijn thema’s sinds de mens zich vanuit 
Afrika verspreidde, maar nog altijd lijken we er maar niet aan te 
wennen. Het Midden-Oosten wordt doorgaans beschouwd als de 
oorsprong van de beschaving. Duizenden jaren voor onze jaartelling 
was dit de plek waar de eerste complexe samenlevingen ontstonden 
en tot bloei kwamen. Tegenwoordig associëren we de regio met 
Arabieren, maar vroeger werd het bewoond door volken als 
Sumeriërs, Babyloniërs, Meden, Perzen, Egyptenaren en Assyriërs. 
Later verschenen Grieken en Romeinen. Naast talrijke oude ruïnes 
en monumenten heeft dit ook zijn stempel gedrukt op de 
bevolkingssamenstelling. Het gebied is een menselijke lappendeken. 
Syrië bijvoorbeeld, herbergt etnische minderheden (o.a. Koerden, 
Turkmenen, Armeniërs, Irakezen) en religieuze minderheden (o.a. 
Sunnieten, Shi’ieten, Alawieten, Ismaïlieten, Joden en verschillende 
christelijke denominaties). Afstammelingen van de klassieke 
bevolkingsgroepen leven er ook nog altijd. Assyriërs, leven vespreid 
over noord Syrië en Irak, zijn veelal christelijk en leiden een 
onopvallend bestaan. Ze zien zichzelf als de voortzetting van de oude 
Assyrische beschaving die in 609 voor christus ten onder ging door 
toedoen van de Meden. Van deze Meden, grondleggers van het rijk 
Medië, wordt weer gezegd dat ze de voorouders zijn van de Koerden. 
Duizenden jaren geleden legden zij de hoofdstad van de Assyriërs in 
puin, maar tegenwoordig leven ze op vreedzame voet. Ze delen een 
groot verleden en een bestaan in de marge. 
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Inleiding 
 

Lang was de geschiedenis van het joodse volk er één van verbanning 
en vervolging. Joden vestigden zich daarom overal ter wereld, Zo'n 
ontwortelde cultuur vindt troost in verhalen, zeker als die gaan over 
hereniging en de terugkeer naar het land der vaderen. De legende van 
de tien verdwenen stammen is misschien het opmerkelijkst. Die 
beschrijft het 'zoekraken' van meer dan drie kwart van de joden en 
over de hoop dat ze ooit zullen worden teruggevonden. Het verhaal 
stoelt meer op hoop dan op historische feiten en de verklaring 
hiervoor is realistischer dan de bizarre geruchten die er de ronde over 
doen. 

Volgens de Bijbel was de verovering door Assyrië, zo’n 2700 jaar 
geleden, er de oorzaak van dat tien van de oorspronkelijke twaalf 
stammen van Israël verbannen werden of, in de ogen van historici, 
‘verloren’ gingen. Waarheen deze ‘Verloren Stammen’ uitwaaierden 
is, voor velen, nog steeds een open vraag. Belangrijk bewijs zal 
hieronder worden aangedragen om te tonen dat een deel van die 
stammen – al eeuwen vóór de reis van Columbus - migreerden naar 
streken die nu Mexico, Peru, Guatemala, Dominicaanse Republiek, 
Cuba, Brazilië, Nicaragua, de VS en Canada worden genoemd. We 
zijn ons ervan bewust dat er nog veel meer locaties op Aarde zijn die 
in aanmerking komen als mogelijke bestemmingen van de ‘Verloren 
Stammen’, en willen alleen nog Jamaica in het bijzonder noemen. Er 
zijn ook in Afrika, Azië en Europa nog nazaten van die verdwenen 
stammen te vinden. 
 
‘Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u 
de Heere uw God vergaderen uit al de volken, en van daar zal Hij u 
nemen.’ Deuteronomium 30: 4. Mozes beschrijft in  Deuteronomium 
29 de toekomstige afval van het volk van Israël wanneer zij in het 
land Kanaän zullen wonen. Vervolgens voorzegt Mozes de langdurige 
en zware straffen die al de stammen zullen ondergaan. Ze zullen 
verjaagd en verstrooid worden over de hele wereld. Maar daar blijft 
het niet bij. Mozes voorzegt ook de terugkeer naar hun land na een 
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lange periode van verbanning. Wie komen terug? Deuteronomium 29 
geeft het antwoord: gans Israël, vers 2; alle man van Israël, vers 10; 
al de stammen Israëls, vers 21.  Bron: Stichting de Gihonbron, 
Middelburg, P.G. Josseling. 

In de twintigste eeuw is de wereld getuige geweest van de terugkeer 
van een aantal Joden vanuit alle werelddelen. Joden zijn afkomstig 
uit de stam van Juda, waaronder ook een deel van de stam van 
Benjamin gerekend wordt na de Babylonische gevangenschap. Ook 
behoren tot hen een aantal afstammelingen van Levi, de priester- en 
Levieten stam. Het grote wonder van de terugkeer wordt voornamelijk 
gezien in de stichting van de Staat Israël in 1948 en de verovering 
van Jeruzalem in 1967. Het grote belang hiervan drong langzaam tot 
de kerken in de wereld door. 

Over de tien stammen van Israël, die in de Assyrische ballingschap 
terecht kwamen, doen heel wat theorieën de ronde. Ze worden 
aangeduid als ‘de verloren tien stammen’, maar hoe verloren zijn ze 
eigenlijk en maakt het Nieuwe Testament onderscheid tussen de 
begrippen ‘Joden’, als aanduiding voor de twee stammen en ‘Israël’ 
als aanduiding voor de tien stammen. 

De geschiedenis begint in de regeringsperiode van koning Salomo (ca. 
970-931 v. Chr.) en die van zijn verkwistende zoon Rehabeam. Diens 
bewind zorgde ervoor dat het Israël in twee elkaar vijandige 
koninkrijken verdeelde. Tien van de twaalf stammen -
afstammelingen van de twaalf zonen van aartsvader Jacob- splitsten 
zich als gevolg van de torenhoge belastingen af en stichtten in het 
noorden het koninkrijk Israël, ook wel het Tienstammenrijk 
genoemd. Dit werd symbolisch tot uitdrukking gebracht door de 
profeet Achia die zijn mantel in tien stukken scheurde en twee delen 
aan koning Jerobeam gaf (zie afbeelding inleiding). De twee andere 
geslachten, nazaten van Benjamin en Rahabeams eigen stam Juda, 
stichtten in het zuiden het koninkrijk Juda, het Tweestammenrijk. 
In de twee eeuwen daarna zaten de twee rijken elkaar voortdurend in 
de haren, waardoor een buitenlandse mogendheid het gebied 
gemakkelijk kon bezetten. 

In 732 v. Chr. veroverde koning Tligatpileser III van het machtige 
Assyrië de stad Damascus; in 722/721 v. Chr. versloegen zijn 
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opvolgers Salmanassar V en Sargon II Israël en voerden de bewoners 
in ballingschap weg en verspreidden ze over hun rijk dat toen grote 
delen van het huidige Midden-Oosten omvatte. Daarna verdwenen de 
ingezetenen van het Tienstammenrijk spoorloos uit de geschiedenis. 
Het koninkrijk Juda bleef bestaan. Weliswaar voerden de Babyloniërs 
de bevolking van dit Tweestammenrijk in 586 v. Chr. in ballingschap 
weg, maar die keerde terug nadat de Perzische koning Cyrus II in 539 
v. Chr. Babylonië had veroverd (zie kaart rechts). De geschiedenis van 
de joden na dit historische jaar beschrijft voornamelijk die van het 
koninkrijk Juda. 

De eerste aanwijzingen over de verblijfplaats van de tien verdwenen 
stammen is te vinden in de bijbel, die hen in Boven-Mesopotamië 
plaatst. De joodse geschiedschrijver Flavius Josephus meende dat ze 
zelfs nog verder weg waren, 'tot voorbij de Eufraat'. Volgens een 
Griekse tekst uit dezelfde tijd trokken de stammen naar een plaats 
met de naam 'Azareth'. Er is echter geen plaats in de oudheid bekend 
die deze naam draagt. Waarschijnlijk gaat het om een verbastering 
van de Hebreeuwse woorden erez abaret, die simpelweg 'een andere 
plaats' betekenen. 

In het verleden is de belangstelling voor de tien verdwenen stammen 
opgeleefd in tijden van rampspoed, als het joodse volk behoefte had 
aan een legende die hoop gaf. Tijdens de kruistochten bijvoorbeeld 
(1096-1291), toen de joden werden vervolgd, putten zij hoop uit de 
voorspelling dat het Huis van Israël zou worden herenigd. Ook 
nieuwe, onbekende landen zijn vaak genoemd als verblijfplaats van 
de verdwenen geslachten. Al meteen nadat de Nieuwe Wereld was 
ontdekt, meenden ontdekkingsreizigers dat de oorspronkelijke 
bewoners van Amerika afstamden van één of meer verloren stammen. 
Europeanen vonden dat de indianen semitische trekken hadden en 
dat hun taal fonetische overeenkomsten vertoonde met het 
Hebreeuws. Bij William Penn (1644-1718) bijvoorbeeld, de stichter 
van de Amerikaanse staat Pennsylvania, verdween elke twijfel nadat 
hij indianen had gezien: 'Ik waande me in de joodse wijk van Londen'. 

Het idee was dat de verloren stammen er op een of andere manier in 
waren geslaagd de Atlantische Oceaan over te steken en hun cultuur 
hadden overgedragen aan de plaatselijke bevolking. Soortgelijke 
verbanden zijn gelegd tussen de tien stammen en culturele, religieuze 
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of etnische groepen zoals de mormonen, de Afghanen, de Falasha's 
in Noordwest-Ethiopië, en de Tataren, een van oorsprong nomadische 
stam die zich over heel Eurazië verspreidt heeft. Zelfs de Keltische 
Bretons, die hun wortels hebben in Bretagne, werden geassocieerd 
met de tien verdwenen stammen. 

De meest waarschijnlijke en aanvaarde verklaring voor de 
verdwijning van de tien stammen van Israël is dat de inwoners van 
het Tienstammenrijk na hun wegvoering door de Assyriërs zijn 
geïntegreerd in de culturen in hun ballingsoord. Een minder 
sensationele verklaring dan een vroegere oversteek van de 
Atlantische Oceaan, maar tegen de achtergrond van de geschiedenis 
zeker zo fascinerend. Bron: ISVW 

Langzamerhand begon er een heroriëntatie te leven onder de verloren 
stammen, in hoever zij natuurlijke afstammelingen waren van het 
volk Israël en welke overeenkomsten er leefden tussen hun 
godsdienst en de Joodse godsdienst van de Thora, het Oude 
Testament. Dit is verrassend voor ieder die er van hoorde en er 
serieus in meeleefde. Een van de merkwaardigste feiten is 
ongetwijfeld de ontdekking dat de Pathanen afstammelingen zijn van 
de tien verloren stammen. De Pathanen zijn een bevolkingsgroep van 
circa vijftien miljoen mensen die overwegend leven in Afghanistan en 
Pakistan. 

In de twintigste eeuw is de wereld getuige geweest van de terugkeer 
van een aantal Joden vanuit alle werelddelen. Joden zijn afkomstig 
uit de stam van Juda, waaronder ook een deel van de stam van 
Benjamin gerekend wordt na de Babylonische gevangenschap. Ook 
behoren tot hen een aantal afstammelingen van Levi, de priester- en 
Levieten stam. Het grote wonder van de terugkeer wordt voornamelijk 
gezien in de stichting van de Staat Israël in 1948 en de verovering 
van Jeruzalem in 1967. Het grote belang hiervan drong langzaam tot 
de kerken in de wereld door. 

Nu ontwikkelt zich een nieuw wereldwonder: de terugkeer van de tien 
verloren stammen. Er kwam onder het Jodendom een beperkt 
onderzoek op gang naar de verloren stammen, sinds 1948 en vooral 
vanaf 1967. Na de val van het communisme in 1989 waren wij getuige 
van de eerste grootte ‘operatie Mozes’. Dat hield in dat de Falasha’s, 
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dat zijn Ethiopische Joden naar Israël werden gebracht in 1991. Deze 
zijn afstammeling van de stam Dan, die oudtijds gevestigd was in het 
zuidwesten van het land Israël.  
 
Onder de oude theologen in Europa is er wel aandacht gegeven aan 
de toekomstige terugkeer van de Joden uit de stam van Juda, maar 
aan de tien verloren stammen werd minder aandacht besteed. Men 
ging er vanuit dat zij verloren waren onder het rechtvaardig oordeel 
van God en nooit meer als herkenbaar volk zouden openbaar worden. 
Velen concludeerden dat er een overblijfsel van de tien verloren 
stammen in Juda was opgegaan, zoals blijkt uit Anna, die uit de stam 
van Aser was en Paulus uit de stam van Benjamin. Hoewel dit een 
vast feit is, blijft de vraag open: waar en wie zijn de tien Verloren 
Stammen? Een verklaring dat zij opgegaan zijn in het volk van Juda 
miskend in feite de beloften die er liggen voor deze stammen en is 
daarom bewust of onbewust een verloochening van de toezegging en 
de trouw van God. Wij moeten hier niet overheen leven. Het 
minimaliseren van Goddelijke beloften en onvervulde profetie is een 
veel grotere zonde dan wij gewoonlijk gevoelen.  
 
Nu ontwikkelt zich een nieuw wereldwonder: de terugkeer van de tien 
verloren stammen. Er kwam onder het Jodendom een beperkt 
onderzoek op gang naar de verloren stammen, sinds 1948 en vooral 
vanaf 1967. Na de val van het communisme in 1989 waren wij getuige 
van de eerste grootte ‘operatie Mozes’. Dat hield in dat de Falasha’s, 
dat zijn Ethiopische Joden naar Israël werden gebracht in 1991. Deze 
zijn afstammeling van de stam Dan, die oudtijds gevestigd was in het 
zuidwesten van het land Israël.  
 
Onder de oude theologen in Europa is er wel aandacht gegeven aan 
de toekomstige terugkeer van de Joden uit de stam van Juda, maar 
aan de tien verloren stammen werd minder aandacht besteed. Men 
ging er vanuit dat zij verloren waren onder het rechtvaardig oordeel 
van God en nooit meer als herkenbaar volk zouden openbaar worden. 
Velen concludeerden dat er een overblijfsel van de tien verloren 
stammen in Juda was opgegaan, zoals blijkt uit Anna, die uit de stam 
van Aser was en Paulus uit de stam van Benjamin. Hoewel dit een 
vast feit is, blijft de vraag open: waar en wie zijn de tien verloren 
stammen? Een verklaring dat zij opgegaan zijn in het volk van Juda 
miskend in feite de beloften die er liggen voor deze stammen en is 
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daarom bewust of onbewust een verloochening van de toezegging en 
de trouw van God. Wij moeten hier niet overheen leven. Het 
minimaliseren van Goddelijke beloften en onvervulde profetie is een 
veel grotere zonde dan wij gewoonlijk gevoelen. Het doet Christus en 
Zijn Geest smaadheid aan. 
 
Onder de theologen van de nadere Reformatie waren er gelukkig ook 
die de verwachting bleven koesteren, dat de Heere Zelf de tien 
verloren stammen op Zijn tijd aan het licht zou brengen. Dat deze 
geloofsverwachting op de Heilige Schrift gegrond blijkt te zijn, 
daarvan zijn wij nu de levende getuigen. Is dit geen wereldwonder?  
En toch, hoe weinig wordt er acht geslagen op deze tekenen der 
tijden? Hoe weinige zijn er die gelovig werkzaam zijn in het gebed met 
de onvervulde profetie! Hoe weinige genieten dus ook de troost er uit 
dat de Heere een trouw Verbondsgod is. De Heere heeft hun terugkeer 
tot hun land als een onderpand gemaakt van de vervulling van Zijn 
belofte dat zij zich zouden bekeren tot hun God en Messias Jezus 
Christus.  

Na het wapenstilstandsverdrag van 1949, aanvaarde de Knesset een 
wet waarin elke Jood het recht kreeg zich in Israël te vestigen (de wet 
op de terugkeer).  Zo werden onder meer op basis van deze wet in 
1984 en 1991 tijdens de geheime operaties Mozes en Salomo, 
duizenden Ethiopische Joden (Falashmura) naar Israël gebracht, 
mede omdat ze vaak onder zeer moeilijke en soms gevaarlijke 
levensomstandigheden verkeerden in vluchtelingenkampen in Addis 
Abeba en in de noord-Ethiopische stad Gondar.  Thans leven er 
ongeveer 100.000 in Israël. Met de komst, begin september 2013, van 
450 Joden uit Ethiopië is de operatie ‘Kanfei Jona’ (duivenvleugel) , 
waarbij sinds november 2010 zo’n 7000 Falasha’s naar Israël zijn 
gebracht, beëindigd. In de jaren 1980 werden onder andere 8000 
Ethiopiërs als onderdeel van 'Operatie Mozes' ingevlogen, en in de 
jaren 1990 bracht 'Operatie Salomo' 14.000 Ethiopische Joden naar 
Israël. De voorzitter van het Joods Agentschap, Natan Sharansky, 
verwelkomde de nieuwkomers met de woorden: 'Na 2800 jaar in de 
diaspora zijn jullie eindelijk thuis. Welkom!' Voor de resterende Joden 
wordt een immigratie (aliyah) alleen verwerkt in individuele gevallen. 
De Israëlische regering wil ook de overige Joden die nog in Ethiopië 
verblijven naar Israël brengen. 
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Israëlieten 
 

Israëlieten, niet te verwarren met Israëliërs, is synoniem geworden 
voor Joden. Oorspronkelijk was de term Israëlieten (tijdens en na de 
tijd van het volk Israël in Egypte) de collectieve naam voor de leden 
van de twaalf stammen van Israël. Het werd ook de naam voor de 
inwoners van het latere koninkrijk Israël. 

De vroegste archeologische aanwijzing voor het bestaan van 'Israël' is 
de Stele van Merneptah (5e jaar ambtstermijn) waarop het voor het 
eerst genoemd wordt buiten de Bijbel. Het staat er met determinant 
teken voor volk, niet dat voor natie/land. Men kan daaruit opmaken 
dat er in 1220 v.Chr. reeds Israëlieten in Kanaän aanwezig waren.  

De twaalf stammen van Israël 

Volgens de Hebreeuwse Bijbel kwamen de twaalf stammen van Israël 
voort uit de twaalf zonen van de aartsvader Jakob. Het beloofde land 
werd later zo opgedeeld dat iedere stam, behalve Levi, een eigen 
grondgebied kreeg. De zonen waren: 

• Aser (אׁשר Asjer of Āsēr) 
• Benjamin (בנימין Binjamin of Binyāmîn) 
• Dan (דן Dan of Dān) 
• Jozef (יוסף Josèf of Yôsēph) Dit werd gesplitst in de 

nakomelingen van zijn twee zonen:  
o Efraïm (אפרים Efrájiem of Ephráyim) 
o Manasse (מנׁשה Menasje of Mənasseh) 

• Gad (גד Gad of Gādh) 
• Issachar (יׂשׁשכר Jisachar of Yiśśâkhār) 
• Juda (יהודה Jehoeda of Yəhûdhāh) Later gingen de stammen 

van Benjamin en Simeon op in Juda (eigenlijke Joden). 
• Naftali (נפתלי Naftali of Naphtālî) 
• Ruben (ראובן Reöeven of Rə?ûbhēn) 
• Simeon (ׁשמעון Sjiem'on of Sim?ôn) 
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• Zebulon (זבולן Zevoeloen of Zəbhûlun) 
• Levi (לוי Levy of Lēwî) Dit is een speciaal geval want de 

nakomelingen van Levi kregen geen land toegewezen maar 
werden bestemd voor de dienst in de Tabernakel. 

(In volgorde van leeftijd: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, 
Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef, Benjamin.) 

 

De grondgebieden van de stammen 
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Het volk Israël 

Volgens het boek Genesis stammen de Israëlieten af van de 12 zonen 
van Jakob (die ook Israël wordt genoemd). Door een hongersnood 
gedwongen en op uitnodiging van Jakobs zoon Jozef, die onderkoning 
(vizier) was geworden van de toenmalige Farao, vestigen zij zich in het 
land Gosen in Egypte. Gedurende enkele eeuwen groeien hun 
afstammelingen uit tot een groot volk. De Egyptenaren, bang 
geworden dat zij overvleugeld zouden worden door de zich snel 
vermenigvuldigende Israëlieten, dwingen hen tot slavendienst en 
bevelen uiteindelijk zelfs dat pasgeboren jongetjes gedood moeten 
worden. 

In deze periode treedt Mozes op. Op Gods bevel leidt hij het volk uit 
Egypte. Dit wordt beschreven in het boek Exodus. Bij de berg Horeb 
in de woestijn van Sinaï belooft het volk zichzelf en zijn nakomelingen 
aan de dienst van God te wijden en ontvangt Mozes van God de Tien 
geboden en instructies voor de bouw van de Ark van het Verbond en 
een verplaatsbaar heiligdom: de Tabernakel. Hiermee wordt de 
offerdienst van de tabernakel ingesteld. Dit wordt beschreven in de 
bijbelboeken Exodus, Deuteronomium, Leviticus en Numeri. 

Na 40 jaar trekt het volk het land Kanaän binnen, onder leiding van 
Jozua (boek Jozua). 

De volgende paar eeuwen, waarin profeten en 'richters' een leidende 
rol hebben, worden beschreven in het boek Richteren. Na deze periode 
begint de tijd van het het Koninkrijk Israël waarvan achtereenvolgens 
Saul, David en Salomo koning zijn. Zie de boeken I en II Samuel, I en 
II Koningen en I en II Kronieken. Gedurende deze periode staat dit 
volk bekend onder de naam Israelieten.  

Koninkrijk Juda 

Na de dood van koning Salomo werd het rijk opgedeeld. De stammen 
Juda, Simeon en Benjamin, samen met de Levieten die de 
tempeldienst verrichtten, werden bekend onder de naam het 
koninkrijk Juda, met als hoofdstad Jeruzalem. De inwoners ervan 
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werden Judeeërs genoemd. Oorspronkelijk waren de Joden 
(Judeeërs) alleen de leden van de stam Juda maar later werd de naam 
voor de inwoners van het koninkrijk Juda gebruikt, waarin ook leden 
van de andere stammen woonden. 

De overige tien stammen, het noordelijke rijk, bleven bekend onder 
de naam koninkrijk Israël, met de nieuwe hoofdstad Samaria, en 
werden bleven Israëlieten genoemd worden. Waarschijnlijk omdat zij 
ook de grootste groep in bevolkingsaantal bleven. In 722 v.Chr. werd 
het noordelijke rijk veroverd door de Assyriërs en de meeste inwoners 
werden weggevoerd naar het Assyrische rijk. Later werd de naam 

Israëliet een synoniem voor Judeeër (Jood) en verdween het 

oorspronkelijke onderscheid. 

Menora 

 

Een menora of menoure (Nederlands-Jiddisch) is een zevenarmige 
kandelaar. Het was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en 
een van de oudste symbolen voor het Jodendom in het algemeen. De 
menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag op de 
berg Sinaï. De traditionele menora heeft zeven armen. Tijdens het 
chanoeka feest gebruikt men een kandelaar met negen armen, de 
chanoekia. 

Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige 
kandelaar laten maken en plaatsen in de Tabernakel bij de Ark van 
het Verbond waarin de stenen platen met de Tien geboden lagen 
(Exodus 25). In de eerste tempel, gebouwd door koning Salomo, 
brandden tien menora's. 
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De menora uit de Tweede Tempel 

 
 
Triomfboog van Titus, Rome. De menora uit de Tempel wordt als 
krijgsbuit meegevoerd. 

In de Tweede Tempel stond een grote menora, gemaakt van massief 
goud. In het jaar 70 werd de tempel verwoest bij de verovering van 
Jeruzalem door de Romeinen onder Titus. Een aantal heilige 
voorwerpen en schatten konden echter uit de tempel worden gered 
en werden door Titus meegenomen naar Rome, waar ze in een grootse 
triomftocht aan het Romeinse publiek werden meegevoerd. Op het 
befaamde reliëf in de Boog van Titus staat dit tafereel afgebeeld. Hier 
is ook de menora zichtbaar, de enige contemporaine afbeelding die 
van dit heilige voorwerp bekend is. De Joodse tempelschatten werden 
daarna in de Vredestempel van Vespasianus tentoongesteld. Er zijn 
diverse vermeldingen in tweede eeuwse bronnen van mensen die de 
heilige voorwerpen hadden bezichtigd. In 192 brandde de 
Vredestempel tot de grond toe af, maar of de menora en andere joodse 
schatten hierbij verloren gingen is onduidelijk. Over de verdere 
geschiedenis van de menora bestaat weinig duidelijkheid, al zijn er 
veel legendes ontstaan. 
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Bij de plundering van Rome in 455 zouden de menora en de andere 
voorwerpen door de Vandalen zijn meegenomen naar Carthago. 
Volgens de historicus Edward Gibbon zonk de boot met de 
tempelschatten op weg naar Afrika en zou de menora nu op de 
zeebodem liggen. Volgens de zesde eeuwse schrijver Procopius was 
de menora echter wel in Carthago aangekomen. Procopius schrijft 
over de verovering van de stad door de Byzantijnse generaal 
Belisarius. Hij nam de menora en de andere tempelschatten mee 
terug naar Constantinopel, waar hij ze (net als zijn voorganger Titus) 
in triomftocht mee door de stad voerde. Na deze gebeurtenis zou een 
joodse man keizer Justinianus I hebben gewezen op het feit dat ieder 
die de menora in zijn bezit heeft door het ongeluk getroffen zal 
worden. De keizer zou kort daarna de menora terug naar Jeruzalem 
hebben gestuurd. Dit laatste deel van het verhaal lijkt vooral een 
mythe te zijn, er zijn geen bronnen bekend die de in Jeruzalem 
teruggekeerde menora vermelden. Andere bronnen melden dat de 
menora in Constantinopel achterbleef en andere schatten naar 
Jeruzalem werden teruggebracht. De menora zou dan bij de Val van 
Constantinopel in 1204 weer door de Venetiërs naar Italië zijn 
gebracht. 

In weer andere verhalen heeft de menora Rome nooit verlaten, maar 
werd de kandelaar al in de late oudheid door de paus in beslag 
genomen. De menora zou tot op heden in het geheim worden vereerd 
in de kelders van het Vaticaan. Dit laatste verhaal lijkt echter een 
mythe, die is ontstaan onder Joodse immigranten in Amerika. Dat dit 
verhaal onder grote delen van de Israëlische bevolking wordt geloofd, 
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leidde er in 1997 toe dat de Israëlische minister van religieuze zaken, 
Shimon Shetreet, de paus vroeg de menora terug te geven. In 2004 
heeft zelfs de Israëlische president Moshe Katsav het Vaticaan 
verzocht om een lijst te maken met goederen en schatten afkomstig 
uit de Tweede Tempel, die het Vaticaan in bezit zou hebben. Er is 
echter geen enkel bewijs dat deze zaken zich daar ook echt bevinden. 
Twee Israëliërs probeerden in 2009 nog Paus Benedictus XVI te laten 
arresteren bij zijn bezoek aan Israël, zodat hij gedwongen kon worden 
de menora terug te geven. De Temple Mount Faithful Movement is een 
voorbeeld van een religieuze joodse beweging die de Joodse Tempel 
weer wil herbouwen en ervan overtuigd is dat het Vaticaan de menora 
nog in bezit heeft. Zij verzoeken de paus ook regelmatig om teruggave 
van dit heilige voorwerp, zodat ze het in hun herbouwde tempel 
kunnen plaatsen.  

Hoewel het uiteindelijke lot van de menora dus niet bekend is, is het 
ook niet onwaarschijnlijk dat dit grote gouden voorwerp al in de 
oudheid of de vroege Middeleeuwen in handen van dieven is gekomen 
en is omgesmolten. 

Symboliek 

Het licht is een belangrijk symbool in het Jodendom. Op de eerste 
dag van de schepping riep God het licht tevoorschijn. Zonder licht is 
er geen leven. De Thora wordt vergeleken met het licht en de mitswot 
(geboden) met de lampen die het licht zichtbaar maken (Spreuken 
6:23). Israël zal het licht der wereld zijn (Jesaja 60:3). Ook de ziel van 
de mens wordt voorgesteld als een lamp (Spreuken 20:27). In het 
Nieuwe Testament staat dat God zelf Licht is (1Joh 1:5), In de 
Openbaring is de zon van de vierde dag niet meer nodig omdat het 
Lam, dus Christus, het Licht is (Openb 21:23) 

Na de verwoesting van de tweede tempel had de menora geen rituele 
betekenis meer in de tempeldienst. Wel kwam hij vaak voor als 
afbeelding in synagoges, op graftombes en op schilderijen. De vorm 
van de zevenarmige kandelaar op de triomfboog van Titus werd het 
voorbeeld voor de afbeelding van de menora als officieel symbool van 
de staat Israël. 
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Waar zijn de tien stammen gebleven? 

Het lot van de tien stammen is altijd een bron voor vele speculaties 
geweest. Waarschijnlijk vluchtten veel Israëlieten in 722 naar Juda 
en assimileerden daar. Het lot van de tien stammen kan dus als volgt 
samengevat worden: een groot deel werd inderdaad weggevoerd en 
ging op in de bevolking van het Assyrische Rijk en een deel vermengde 
zich met de bewoners van het Koninkrijk Juda. 

De geschiedschrijver Flavius Josephus, die rond de tijd van Jezus 
Christus leefde, schreef over de tien stammen het volgende in zijn 
werk Oude geschiedenis van de Joden: " terwijl de tien stammen 
voorbij de Eufraat verblijven tot nu toe, en ze zijn een ontzettend grote 
menigte, waarvan het aantal niet geschat kan worden". 

Het Bijbelse verhaal van de oorsprong van de Israëlieten uit de 12 
stammen die in Egypte verbleven, is onder zware kritiek komen te 
staan van archeologen en historici. Momenteel wordt het 
waarschijnlijker geacht dat het Israëlietische volk is voortgekomen 
uit de Kanaänieten (of Feniciërs) die Kanaän bevolkten. 

Het wordt wel mogelijk geacht dat deze Hebreeërs of Israëlieten 
werden verwisseld met Aziaten met eenzelfde spirituele achtergrond 
die uit Egypte verjaagd waren. Deze Aziaten bekleedden aan het begin 
van de twaalfde eeuw v. Chr. hoge posities aan het Egyptische hof, 
maar werden na conflicten, veroorzaakt door een hongersnood, 
verdreven door Sethnacht de eerste farao van de twintigste 
Egyptische dynastie. 

Er wordt gesteld dat tot in de late zevende eeuw voor Christus de 
Israëlieten polytheïstisch waren. Algemeen wordt aanvaard dat er 
geen krachtige koninkrijken van Saul, David en Salomo hebben 
bestaan. De aan Salomo toegeschreven bouwwerken waren van de 
polytheïstische koning Omri van het (noordelijke) Koninkrijk Israël 
en zijn nazaten. Juda zou in die periode een armere staat geweest 
zijn. Pas nadat na 722 Israël werd ingelijfd in het Assyrische rijk en 
het koninkrijk Juda een grote bevolkingstoename beleefde door 
vluchtelingen uit Israël, bloeide het Koninkrijk Juda op onder koning 
Manasse dankzij een lucratieve olijfoliehandel. Vanaf toen werd het 
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monotheïsme gecultiveerd vanuit Jeruzalem, en kwam dit 
monotheïsme tot een culminatie onder koning Josia, die (vergeefs) 
het zwaard opnam tegen de grootmacht Egypte, toen die staat in 609 
tegen Babylon optrok, waarna Juda in 586 werd ingelijfd in het 
Babylonische rijk. 

De inwoners van het huidige Israël heten Israëliërs. Behalve Joden, 
afkomstig van het oude Juda, zijn er ook aanhangers van andere 
religies zoals de islam of het christendom. 

Er zijn ook andere groeperingen die verkondigen, of waarvan beweerd 
wordt, dat zij nakomelingen van de oude Israëlieten zijn: 

• Volgens de huidige Samaritanen zijn zij de laatste 
oorspronkelijke Israëlieten. 

• De sekte van Ben Ammi Carter, Het Originele Afrikaanse 
Hebreeuwse Israëlitische Volk van Jeruzalem, maakt ook een 
dergelijke claim. 

• De 'Brits Israël'-beweging claimt dat na de wegvoering van de 
tien stammen van het koninkrijk Israël deze via Assyrië, 
Anatolië, de Kaukasus en Oekraïne tenslotte terechtkwamen 
in Europa en de oorsprong vormden van de Kelten en 
Germanen. Ook zou bij de val van Jeruzalem de laatste 
afstammeling van het koningshuis van David naar Ierland 
zijn gevlucht en het daar tot op de huidige dag hebben 
voortgezet onder de naam van verschillende koninklijke 
dynastieën van Ierland, Engeland en Schotland. Hiermee zou 
volgens hen de bijbelse belofte zijn vervuld dat 'Israël zal 
talrijk worden als het zand van de zee' en 'de scepter (het 
koningschap) zal nooit wijken van Juda'. De beweging had 
haar grootste populariteit rond 1900 had maar is nog altijd 
actief in In de VS en het Verenigd Koninkrijk. 

• De Joden uit het Indiase Kuchin, die thans in Israël wonen, 
claimen eveneens afkomstig te zijn van de tien verloren 
stammen. Er is een museum door en over deze groep Joden 
in de Israëlische mosjav Nevatim. 

• Een soortgelijke claim wordt vermeld over de joden uit 
Ethiopië. Zij werden door hun buren vaak uitgemaakt voor 
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"Falasha", Amhaars voor indringers. De overgrote 
meerderheid onder hen is inmiddels woonachtig in Israël. 
Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie.  

 

De zespuntige davidster 

De Joden vormen een volk of etniciteit, ook bekend als Israëlieten, 
het Joodse volk of volk Israël. 

Het Joodse volk leefde volgens de Bijbelse overlevering gedurende ten 
minste drieduizend jaar in Palestina, waar het een monotheïstische 
religie (het Jodendom) ontwikkelde en meerdere malen 
zelfbeschikking genoot. De Joden werden na een opstand door de 
Romeinen vrijwel geheel uit Palestina verbannen. Daarna begon de 
diaspora. De Joden hebben sindsdien een bewogen bestaan geleid 
waarin armoede, discriminatie, onderdrukking en uitroeiing, maar 
ook culturele, economische en individuele bloei voorkwamen. Door 
de jaren heen was de joodse religie, het jodendom, de voornaamste 
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bindende factor tussen de Joden die verspreid over de hele wereld 
wonen, maar het belijden van deze religie of het volgen van de joodse 
tradities is geen vereiste om tot het Joodse volk te behoren. 

De david(s)ster of davidschild (in het Hebreeuws: דוד מגן (Maĝeen 
David), in het Jiddisch דוד מגן (Moĝendovid) is een spiritueel symbool 
in de vorm van een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige 
driehoeken. Hij komt voor bij vele volkeren, zoals de Egyptenaren, 
Indiërs, Chinezen en Peruanen. 

De davidster kwam al in de oudheid incidenteel voor in de joodse 
wereld, ogenschijnlijk als decoratief motief. Volgens overleveringen 
stamt hij uit de tijd van David en Salomo en zou hij eens de tempel 
in Jeruzalem hebben gesierd. In de oudheid en in de Middeleeuwen 
werd hij al in de joodse kunst toegepast. Zo draagt bijvoorbeeld in 
Israël een stenen gewelf van een 3e-vierde eeuwse synagoge het 
teken. Ook komt de term davidster voor in het traditionele joodse 
gebedenboek de Siddoer, onder andere in het Amida-gebed (dat rond 
het jaar 1000 van de gangbare jaartelling zijn vorm vond), waarin hij 
poëtisch verwijst naar de Goddelijke bescherming van de Bijbelse 
koning David en de verwachte restauratie van zijn Huis. 

Pas in de vijftiende eeuw, onder invloed van de mystiek van Izaak 
Loeria, begon de zespuntige ster als een speciaal joods teken te 
gelden. Langzamerhand nam hij de plaats in van het meest geliefde 
joodse symbool tot die tijd: de Menorah, de zevenarmige kandelaar. 
De nationaalsocialisten gebruikten de davidster op een gele 
achtergrond als 'jodenster' om daarmee de joden te onderscheiden 
van de overige bevolking en het gemakkelijker te maken ze te 
vernietigen. 

Met het ontstaan en het gebruik van de davidster zijn vele legenden 
verbonden. Sommigen zien er een integratie in van het hemelse 
element dat naar de aarde streeft (de driehoek met de punt naar 
beneden) met het aardse element dat naar de hemel streeft (de 
driehoek met de punt naar boven). Anderen zien er de hemelse 
heerschappij over de vier wereldse windrichtingen in, zowel boven als 
beneden. Volgens een andere verklaring zou de driehoek met de naar 
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boven gerichte punt het mannelijke symboliseren, de driehoek met 
de punt naar beneden het vrouwelijke. 

In de Arabische mystiek was de zespuntige ster het zegel van koning 
Salomo. Ook het keizershuis van Ethiopië gebruikte het symbool 
wegens de vermeende afstamming van koning Salomo (zie Koningin 
van Sheba). 

In veel sjoels treft men de davidster aan ter versiering van de 
voorgevel of het interieur (vaak bij de aaron hakodesj / heilige arke). 
Een aantal Charedische (ultraorthodoxe) joden, onder andere deel 
uitmakend van de antizionistische stromingen genaamd Satmer en 
Netoeré Karta, gebruikt het symbool niet omdat het geassocieerd zou 
kunnen worden met het Zionisme. 

De davidster vormt het centrale element in de vlag van Israël. In de 
vlag van Noord-Ierland staat ook een hexagram; in de vlag van 
Burundi zelfs drie. Zowel ten aanzien van de Burundese als van de 
Noord-Ierse vlag is er echter geen verband met het jodendom. 

Sinds de opkomst van het nationalisme en de Verlichting hebben ook 
Joden een transitie ondergaan waardoor velen zich minder als een 
volk en meer als een etnische of etno-religieuze gemeenschap binnen 
andere volken zijn gaan zien. Deelname aan alle aspecten van het 
maatschappelijk leven kon nu toenemen. 

Tijdens de diaspora ontstond op veel plaatsen antisemitisme, een 
vorm van racisme. Als reactie op het antisemitisme ontstond met 
name vanuit Oost- en Centraal-Europa een Joodse nationale 
beweging, het Zionisme. De zionisten streefden naar een eigen land 
voor Joden in Palestina. Een deel van de zionisten emigreerden dan 
ook naar dat gebied. Dit droeg bij aan de groei van de Joodse 
gemeenschap in het toenmalig Ottomaanse en later Britse 
mandaatgebied Palestina en uiteindelijk aan de stichting van de staat 
Israël. 

Niet alle Joden zijn echter zionist, velen zijn vooral loyaal aan hun 
nationaliteit vanuit hun geboorteland, naast de verbondenheid met 
hun historische/etnische afkomst. 
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Het exact tellen en registreren van Joden of andere etnische groepen 
binnen naties stuit op bezwaren. Niettemin bestaan er schattingen 
van het aantal Joden. 

Voor de Tweede Wereldoorlog bedroeg het aantal Joden wereldwijd 
naar schatting ongeveer 18 miljoen. Na de genocide (Joods: shoa) 
door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog waren daar nog 
ongeveer 12 miljoen van over. Vandaag lopen de schattingen uiteen 
van 13,0 tot 14,6 miljoen Joden. Uitgaande van de lage schatting 
(13,0 miljoen in 2005) leven ongeveer 5,7 miljoen in Noord-Amerika 
(waarvan 5,3 miljoen in de Verenigde Staten en 0,4 miljoen in 
Canada), 5,3 miljoen in Azië (waarvan het merendeel in Israël), 1,5 
miljoen in Europa (waarvan 0,5 miljoen in Frankrijk), 0,3 miljoen in 
Zuid-Amerika, 0,1 miljoen in Australië/Oceanië en ongeveer evenveel 
in Afrika. In het jaar 2000 waren er rond de 33.000 Nederlandse 
Joden. 

De term Jood (Hebreeuws יהודי - Jehoedi) is afkomstig van de naam 
Juda (Hebreeuws יהודה - Jehoeda), die de vierde zoon van aartsvader 
Jakob was. 

Oorspronkelijk was een Jehoedi een lid van de stam van Juda. Later 
werd de naam toegepast op alle burgers van het koninkrijk Juda, die 
zich afstammelingen rekenden van Jakob, alias Israël. Het andere 
deel van het voormalige koninkrijk Israël (dat ongeveer 100 jaar 
bestaan heeft, onder de koningen Saul, David en Salomo) bleef 
koninkrijk Israël heten en de inwoners ervan, die zich ook 
afstammelingen rekenden van Jakob, heetten nog lang Israëlieten. 
Tegenwoordig wordt voor het volk Israël voornamelijk de term Joden 
gebruikt. 

De vraag wie Joods is houdt het Jodendom vooral vanaf de twintigste 
eeuw intens bezig. 

De definitie van "wie is Joods" en Jood-zijn is gebaseerd op de 
traditionele joodse wetgeving en luidt: Alleen die persoon waarvan de 
moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was of de persoon die zich 
vrijwillig tot het jodendom heeft bekeerd op grond van de Joodse 



22 

 

wetten is Joods. Er heerst overigens een misvatting dat tot de tijd van 
de tweede tempel het Jodendom ook via de vader kon worden 
overgedragen, maar dit argument is niet op feiten gebaseerd. Om deze 
misvatting te ontkrachten brengt de Thora juist in het boek 
Deuteronomium 7:1-5 een verbod op gemengde huwelijken. Hierbij 
vermeldt de Thora dat een kind met alleen een niet-joodse vader van 
het Jodendom verwijderd kan raken maar dat dit niet het geval is 
voor een kind van een niet-joodse moeder, aangezien het kind 
sowieso niet-joods is. In Leviticus 24:10 wordt gesproken over de 
zoon uit de relatie van een Israëlitische vrouw met een Egyptische 
man die wordt beschouwd als een deel van het volk. En ten slotte 
verwijst in het jaar 458 v.Chr. de schrijver Ezra hier ook naar in het 
Bijbelboek Ezra 10:2-3 bij zijn oproep aan de Joodse priesters om te 
scheiden van hun niet-Joodse vrouwen. 

Volgens sommige meningen zijn Abraham en Sara het begin van het 
Joodse geslacht. Volgens de meeste meningen is het Jodendom 
evenwel ontstaan bij het massaal accepteren van de Thora op de berg 
Sinaï door de nazaten van de aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob. 
Dit evenement vond plaats na de uittocht uit Egypte in het jaar 1312 
v.Chr. (6 Sivan 2448). Aan deze massale acceptatie van de Thora als 
grondwet ging een massale bekering van het volk vooraf. Evenwel 
hebben later door de eeuwen heen verschillende mensen zich 
individueel bekeerd tot het jodendom. Op wat uitzonderingen na, 
zoals het volk van de Chazaren, gaat het meestal om individuen, zoals 
Ruth, Rabbi Shemaya, Rabbi Avtalyon, Rabbi Meir, Onkelos en de 
ouders van Rabbi Akiva. 

Sinds het ontstaan van de liberale en masortibewegingen in de 
negentiende eeuw en het ontstaan van een aanzienlijke seculiere 
Joodse bevolking en seculiere instituten die het Jodendom 
registreren in de twintigste eeuw, zijn er onderling enige verschillen 
ontstaan in de erkenning wie Joods is: 

• Het orthodox jodendom stelt dat iedere persoon die geboren 
is uit een Joodse moeder of door een orthodoxe rechtbank (bet 
dien) als uitgekomen is erkend, Joods is. Dat wil zeggen dat 
ook Joden die een andere religie aanhangen als Joden gelden, 
zij het dat er voor hen beperkingen gelden in de Joodse 
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eredienst en men soms uit respect voor hun keuze hen ook 
niet-Joods zal noemen. 

• Voor het masorti jodendom gelden dezelfde regels, maar zij 
erkennen ook degenen die bij hen zijn uitgekomen (en hun 
geslacht) als Joods. 

• Bij vele gemeenten in het liberaal jodendom gelden 
verschillende regels: iedereen die ten minste één Joodse ouder 
heeft kan toetreden tot het Jodendom, maar moet dit wel 
actief doen. Daarentegen zijn mensen die een andere religie 
aanhangen geen Joden meer. Bovendien kunnen kinderen 
van mensen die nooit in contact met het Jodendom zijn 
getreden het niet claimen. Bekeringen zijn wel eenvoudiger te 
voltooien dan bij de bovenstaande richtingen. 

• Voor seculiere instellingen, zoals het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken van Israël en de Hillel-studentenhuizen 
in de VS, geldt vaak een mengeling van de bovenstaande 
wetten. Mensen met een Joodse moeder worden altijd erkend. 
'Vaderjoden' worden erkend als zij expliciet door liberale 
rabbijnen als Joods zijn erkend (in Israël: door rabbijnen 
buiten Israël). Alle bekeringen tot het Jodendom worden 
erkend (in Israël alleen als ze buiten Israël geschieden). 

• Sinds de invoering van de DNA-techniek is het volgens 
wetenschapper Evelien Gans (bijzonder hoogleraar 
hedendaags Jodendom) achterhaald om voor het bepalen van 
iemands Joodse achtergrond uitsluitend te kijken naar de lijn 
van de moeder. Volgens haar is iemand Jood als hij of zij een 
Joodse vader en/of een Joodse moeder heeft.[1] 

In de VS, het land met de grootste Joodse gemeenschap, volgt elke 
richting zijn eigen bepalingen. Een vrij vergaand compromis geldt 
voornamelijk voor de studentenhuizen, die door rabbijnen en 
bestuursleden uit verschillende richtingen worden geleid, o.a. om 
jonge mensen op huwbare leeftijd met een zo breed mogelijk Joods 
publiek in contact te laten komen. 

In Israël, waar de op één na grootste gemeenschap leeft, is 'wie is 
Jood' een bijzonder precair onderwerp, waar traditioneel de religieuze 
politieke partijen en sinds kort ook Shinui veel politiek kapitaal op 
zetten. Sinds het uitbreiden van de basiswetten is het 
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oppergerechtshof veel actiever geworden in het scheppen van 
juridische precedenten, zodat de status quo steeds vaker door deze 
instelling wordt bepaald. De huidige status quo in Israël is dat het 
orthodoxe Jodendom vrijwel een monopolie heeft op de 
besluitvorming binnen Israël, maar dat beslissingen door de niet-
orthodoxe richtingen buiten Israël geheel worden erkend. 

Ook in Nederland heeft het gerechtshof zich indirect met het 
vraagstuk bemoeid. De orthodoxe en de zeer kleine masorti-
bewegingen hebben dezelfde bepalingen als elders (zie hierboven). De 
liberale beweging in Nederland is echter meestal wat conservatiever 
dan die in de VS (onder meer omdat de masorti-beweging in 
Nederland klein en nieuw is), maar sinds 2005 is er in Amsterdam 
ook een liberale gemeente in de Amerikaanse stijl, met een 
vrouwelijke rabbijn, die vaderjoden en homoseksuelen actief 
aanmoedigt lid te worden. 

De oorsprong van het Joodse volk wordt gezocht rond het einde van 
de derde dynastie van Ur (2070 - circa 1950 v. Chr.), omstreeks de 
periode van de twaalfde dynastie van de farao's in Egypte en de eerste 
Babylonische dynastie (circa 1800 - 1500 v.Chr.). 

Aartsvader Abraham, wiens geschiedenis in het bijbelboek Genesis 
staat beschreven, wordt volgens de overlevering beschouwd als de 
stamvader van het volk Israël. Abraham (toen nog Abram) was een 
nomade, die van Ur in het zuidwesten naar Haran in het noordwesten 
van Mesopotamië trok. Daar gelastte God hem zijn land en familie te 
verlaten en in een ander land een eigen volk te stichten. Genesis 12:2: 
'Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien 
geven, een bron van zegen zul je zijn'. Abraham gehoorzaamde en 
vertrok met zijn hele familie en al zijn dienaren en vee naar het land 
van de Kanaänieten in West-Palestina. Daar bivakkeerde de groep in 
tenten, groef waterputten voor mensen en vee en trachtte de 
periodieke droogte te overleven. Wanneer dat moeilijk werd verhuisde 
men tijdelijk naar de Nijldelta in Egypte. 

Volgens de bijbelse en Joodse traditie sloot God met Abraham in 
Kanaän een plechtig en eeuwig verbond. Het teken daarvan was de 
besnijdenis. Deze gewoonte werd van vader op zoon doorgegeven. Nog 
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altijd worden Joodse jongetjes op de achtste dag na hun geboorte 
tijdens een religieuze plechtigheid besneden. 

Via Abrahams zoon, aartsvader Isaak, diens zoon Jakob en zijn twaalf 
zonen werd het geloof in de God van Abraham op het snel groeiende 
volk overgedragen. Ook tijdens het vierhonderdjarige verblijf (het 
exacte aantal jaren is niet bekend, want er is geen enkel bewijs of 
spoor van gevonden) in Egypte (mogelijk van circa 1850 - 1450 v.Chr.) 
bleef wat er reeds bestond aan eigenheid van geloof en rituelen 
bewaard. 

Mozes, afkomstig uit de stam Levi, die volgens de bijbelse 
geschiedenis door de dochter van de farao werd opgevoed, leidde het 
volk Israël in opdracht van God het land Egypte uit (de Exodus). In 
de woestijn van de Sinaï ontving het volk via Mozes de Tien Geboden 
en overige wetgeving en werd een mobiele plaats van samenkomst, 
de tabernakel, gebouwd. Mozes' opvolger Jozua leidde het volk over 
de Jordaan het beloofde land (Kanaän) binnen. Na een periode van 
oorlog werd het land, verdeeld in stamgebieden, in bezit genomen. 
Een periode van richters, hogepriesters en profeten werd gevolgd door 
de periode van de koningen. Belangrijk in dit verband is, dat bij 
vrijwel elke nieuwe ontwikkeling die het volk (en soms een individu) 
doormaakte, volgens de religieuze joodse traditie het verbond tussen 
God en Abraham plechtig werd bevestigd. Daarmee werd ook steeds 
opnieuw het gehele Joodse volk aangespoord God te gehoorzamen en 
Hem als enige God te dienen. 

Joden tijdens de Tweede Tempelperiode 

De tijdens de regering van Salomo gebouwde eerste tempel in 
Jeruzalem, en later de tweede tempel, gebouwd door de uit Babylonië 
teruggekeerde Joden, waren centra van onder meer de nationale 
viering van joodse feestdagen. Ook hield zich hier het puikje van de 
joodse religieuze geleerdheid op, werd er recht gesproken en 
onderwezen in de wet en andere Joodse geschriften. Voor het levend 
houden van het nationale en religieuze bewustzijn was de tempel van 
groot belang. 
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Na de terugkeer uit de ballingschap was Juda aanvankelijk een 
onbeduidend tempelstaatje. Na de veroveringen door Alexander de 
Grote kwam het eerst onder bestuur van de Ptolemaeën te staan, 
later onder bestuur van de Seleuciden. 

 
 
Het Joodse land tijdens Herodes de Grote 

In 167 v. Chr. brak de Makkabeese opstand uit, die er uiteindelijk 
toe leidde dat er opnieuw een onafhankelijke Joodse staat ontstond, 
onder de koningsdynastie van de Hasmoneeën. In deze periode werd 
het rijk steeds meer uitgebreid, tot het de omvang had die het eens 
onder koning David gehad had (zie kaartje). 

In 63 v. Chr. kwam er een einde aan de zelfstandige Joodse staat, 
doordat de Romeinen Jeruzalem innamen. In 37 v. Chr. stellen de 
Romeinen Herodes I (ter onderscheid ‘de Grote’ genoemd) aan als 
vazalkoning over het grote Joodse land. Hij brengt het land 
economische bloei, hoewel alleen de rijken hiervan profiteren. Zijn 
restauratie van de tempel maakte de tempel nog meer dan voorheen 
hét centrum van de joodse religie. De streng gelovige delen van het 
volk hebben hem zijn cynische machtspolitiek en zijn pogingen om 
de Joodse en Griekse beschaving te combineren echter nooit 
vergeven. 
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In de decennia die volgen wisselen bestuur door de Herodiaanse 
dynastie en direct Romeins bestuur elkaar in de verschillende delen 
van het Joodse land af. 

Groeperingen binnen het Jodendom in de tijd van de Tweede 
Tempelperiode: Farizeeën -- Sadduceeën -- Boethusianen -- Essenen 
-- Qumrangemeenschap -- Zeloten -- Sicariërs -- Herodianen -- 
Samaritanen. 

In 66 groeide de zoveelste opstand tegen de Romeinen uit tot de 
Joodse oorlog, die eindigde in het jaar 70 met de verwoesting van de 
Tempel van Jeruzalem en de rest van de stad. Veel Joden werden 
gedood of als slaaf weggevoerd. 

Na de Bar Kochba opstand (132-135) werden de Joden verbannen uit 
Judea en Jeruzalem. Velen gingen naar Galilea, waar ze wel mochten 
wonen. De grond van Jeruzalem werd omgeploegd, en met puin 
geëgaliseerd. Jeruzalem werd daarna een puur Romeinse stad. 
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De triomftocht van de Romeinen op de binnenzijde van de boog van 
Titus te Rome. 

Na de mislukte opstand van Bar Kochba staat voor Joden de 
doodstraf op het binnenkomen in Jeruzalem. De Joodse nationale 
staat eindigt met het verlies van het politieke en religieuze 
middelpunt. Het geestelijke middelpunt is de synagoge. 

Veel verdreven Joden vestigen zich in Babylon, waar ze onder de 
heerschappij van de Parthen tot welstand komen. Onder de 
Sassaniden vinden vervolgingen plaats door de priesterkaste van de 
Magiërs, maar onder Arabische heerschappij verbetert de positie van 
de Joden. 

Van kritiek belang voor het ontstaan van een nieuwe vorm van de 
Joodse traditie was de ontwikkeling van de interpretaties van de 
Thora, die in de Misjna en talmoed worden gevonden. Circa 500 werd 
de Babylonische Talmoed voltooid, die bestaat uit de Misjna (leer) en 
de Gemara (gesprekken over de leer). Van Babylon trekken de Joden 
naar Afghanistan, Perzië, Indië, Armenië en het Kaukasusgebergte. 

Veel Joden werden verkocht in de slavernij terwijl anderen burgers 
van andere delen van het Romeinse Rijk werden. Dit is de traditionele 
verklaring voor de diaspora. Nochtans was een meerderheid van de 
Joden in de oudheid waarschijnlijk nakomeling van mensen in de 
steden van de Hellenistisch-Romeinse wereld, vooral in Alexandrië 
(waar kort nadat de stad gesticht was een grote Joodse gemeenschap 
was ontstaan) en Klein-Azië. Dezen werden slechts beïnvloed door de 
diaspora in zijn geestelijke betekenis, in de betekenis van het verlies 
van de hoeksteen van het joodse credo. Het beleid van bekering, dat 
de joodse godsdienst in de Hellenistische beschaving uitspreidde, 
schijnt met de oorlogen tegen de Romeinen geëindigd te zijn. 

Joden in de diaspora 

Verbonden door hun unieke etniciteit en monotheïstische religie, zijn 
de Joden door de eeuwen heen, ook in de diaspora, als groep apart 
maar niet geïsoleerd gebleven. Hoewel de joodse religie bekering actief 
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ontmoedigt, worden bekeerlingen als volwaardige Joden gezien en 
hebben zij als zodanig geen aparte status. 

De joodse wetten uit de Thora (uitgewerkt in de Talmoed), waaronder 
de reinigingswetten en de wet op de sjabbat, alsmede de briet mila, 
de synagoge en de joodse feesten zijn overal ter wereld verbindende 
elementen geweest. Ook het joodse onderwijs, zoals de jesjiva en 
cheider, en de rabbijn (Hebreeuws: raw, Jiddisch: rebbe), die de 
functie vervult van wetsuitlegger, leerling en leraar, hebben in hoge 
mate bijgedragen tot het behoud van het eigen karakter van de 
Joodse samenleving. 

Enkele Joodse gemeenschappen 

 
 
Joodse winkel in Le Marais, Parijs 

Verenigde Staten 

Hoewel er al Joden in de huidige Verenigde Staten wonen vanaf de 
zeventiende eeuw, is er pas sinds het begin van de negentiende eeuw 
sprake van noemenswaardige Joodse immigratie. In 1880 waren er 
ongeveer 250.000 Joden in de Verenigde Staten, waarvan velen kleine 
handelaren waren en niet religieus, vooral afkomstig uit Duitsland en 
omringende landen. 

Als gevolg van de toename van de vervolging van Joden in Oost-
Europa, nam de immigratie van Joden daarna dramatisch toe. De 
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meeste nieuwe immigranten waren arme Joden uit Rusland en Polen. 
Meer dan twee miljoen Joden immigreerden naar de VS tussen het 
einde van de negentiende eeuw en 1924, toen strengere 
immigratiebeperkingen van kracht werden. Een groot aantal van deze 
immigranten bleef in New York en directe omgeving wonen, waarmee 
(tot op heden) één van de belangrijkste Joodse 
bevolkingsconcentraties ter wereld een feit werd. 

Aan het begin van de twintigste eeuw leefden deze Joden 
hoofdzakelijk in stedelijke immigrantenbuurten, en stichtten 
steunnetwerken die uit vele kleine synagogen bestaan en 
landsmanschaften, verenigingen van Joden afkomstig uit dezelfde 
stad of hetzelfde dorp in Europa. De Joods-Amerikaanse schrijvers 
van die tijd spoorden assimilatie en integratie met de bredere 
Amerikaanse cultuur aan en de Joden werden al snel een deel van 
het Amerikaanse leven. Zo vochten vijfhonderdduizend Amerikaanse 
Joden, de helft van alle Joodse mannen tussen 18 en 50, in de 
Tweede Wereldoorlog en na de oorlog sloten Joodse families zich aan 
bij de nieuwe trend van suburbanisatie. In de forensenplaatsen 
assimileerden Joden in toenemende mate, aangezien het percentage 
van gemengde huwelijken met niet-Joden de 50 overschreed. 
Desondanks vormden zich nieuwe joodse gemeenschappen, nam het 
lidmaatschap van religieuze joodse gemeenten scherp toe van 20% in 
1930 tot 60% in 1960 en verdubbelde het aantal leerlingen op Joodse 
scholen ruim tussen het einde van WOII en midden jaren 50. 

In 2009 leven er ongeveer zesenhalf miljoen Joden in de Verenigde 
Staten. De Joden in de VS wonen grotendeels in en om de 
belangrijkste steden. De steden met de grootste Joodse bevolking zijn 
in aflopende volgorde: New York, Miami, Los Angeles, Philadelphia, 
Chicago, San Francisco, Boston en Washington D.C.. Ook in andere 
steden woont soms een percentgewijs aanzienlijke Joodse bevolking, 
bijvoorbeeld in Cleveland. In vele agglomeraties woont de 
meerderheid van de Joodse bevolking inmiddels in de randsteden. 

In de Nederlandse diaspora zijn Joden globaal in twee periodes het 
land binnengekomen. Eerst kwamen de Sefardische Joden, vanwege 
de Jodenvervolging door de inquisitie, vanuit Spanje of Portugal. Tot 
op heden zijn deze te herkennen aan achternamen als Pereira, 
Cardozo of Nunes. Later kwamen Askenazische Joden vanuit 
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oostelijk liggende landen, verjaagd door de daar heersende 
vervolging, bijvoorbeeld uit Duitsland, Polen of Rusland. Aan de 
Joodse achternamen is deze afstamming te zien, bijvoorbeeld Polak, 
Hamburger, Moszkowicz of Van Praag. Beide groepen leefden 
jarenlang geïsoleerd van elkaar en hadden in Amsterdam elk een 
eigen synagoge. 

Kort voor de Tweede Wereldoorlog arriveerden in Nederland grote 
aantallen Joodse vluchtelingen vanuit Duitsland en de door nazi-
Duitsland geannexeerde gebieden. Een deel daarvan slaagde er nog 
in voordat Nederland ook bezet zou worden, te migreren naar de 
Verenigde Staten en diverse Zuid-Amerikaanse staten, en een klein 
aantal naar Palestina. In de loop van 1939 betrof dit een kleine 2500 
personen.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden circa 101.800 Nederlandse 
Joden en familieleden vermoord in de Holocaust (ook wel op zijn 
Hebreeuws sjoa genoemd) door de nazi's en hun handlangers. Een 
artikel in het NRC in 2004 schatte het aantal Nederlandse Joden op 
ongeveer 37.000. Maar volgens een inventarisatie van 'American 
Jewish Year Book' (2006) telde Nederland in 2004 30.000 Joden. 

In 2009 becijferde het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) dat er in 
2009 52.000 Joden in Nederland woonden, dit staat in het JMW-
rapport 'De Joden in Nederland anno 2009. In 1999 concludeerde het 
JMW nog dat er 43.000 Joodse Nederlanders waren. De toename is 
volgens het onderzoek te verklaren omdat het aantal Joden in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog steeds werd onderschat. Bovendien 
stijgt het aantal Israëli’s dat in Nederland woont: uit het onderzoek 
blijkt dat er minstens 9000 Joodse Israëli’s in Nederland wonen. 

Suriname 

In Suriname wonen met name nakomelingen van Portugese Joden, 
en in minderheid Asjkenazische Joden. In hun geschiedenis speelt de 
Jodensavanne een grote rol. In Paramaribo staat de grote synagoge 
vlak naast de grote moskee. 
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Turkije 

De meeste joden in Turkije stammen af van Sefardische joden, die na 
1492 Spanje en Portugal verlaten hebben. Op dit moment zijn er 
ongeveer 22.000 joden in Turkije. De grootste groep woont in 
Istanboel. 

De Joodse geschiedenis 

De Joodse geschiedenis is de geschiedenis van het Joodse volk, de 
joodse religie en de Joodse cultuur. Aangezien de Joodse 
geschiedenis vierduizend jaar overspant en honderden verschillende 
bevolkingsgroepen omvat, kan de geschiedenis slechts in grote lijnen 
worden uiteengezet. Extra informatie, toegespitst op de ontwikkeling 
van de joodse godsdienst, kan worden gevonden in het artikel 
geschiedenis van het jodendom en in van hier uit gelinkte artikelen. 

Vroege Joodse geschiedenis (tot het jaar 200) 

Oude Israëlieten 

De eerste episodes van de geschiedenis van de Joden spelen zich 
hoofdzakelijk af in het vroegere Palestina, dat toen Kanaän heette. 
Het begint met de volkeren die leven in het gebied tussen de rivieren 
de Nijl, de Tigris en de Eufraat. Omringd door oude zetels van cultuur 
in Egypte en Babylonië, door de woestijnen van Arabië, en door de 
hooglanden van Klein-Azië, was het land van Kanaän een 
mengelmoes van verschillende beschavingen. Het land werd 
doorkruist door allerlei oude handelsroutes. Er waren belangrijke 
havens aan de Golf van Akaba en langs de vruchtbare mediterrane 
kust, waar de Filistijnen gingen wonen en hun gebied Palestina 
noemden. De laatstgenoemden stelden het land bloot aan de invloed 
van andere culturen van de Vruchtbare Halve Maan. 

Traditioneel claimen de Joden af te stammen van de oude Israëlieten 
(ook bekend als Hebreeërs), die in het land van Israël regeerden. 
Israëlieten vonden hun gemeenschappelijke afstamming in de 
patriarch Abraham via Isaak en Jacob, alias Israël. De Joodse traditie 
stelt dat Israëlieten de nakomelingen van de twaalf zonen waren van 



                  

33 

 

Jacob (de vierde ervan met de naam Juda), die zich in Egypte 
vestigden. Hun directe nakomelingen verdeelden zich in twaalf 
stammen die onder een Egyptische farao dienden. In de joodse religie 
markeert de emigratie van Israëlieten uit Egypte naar Kanaän (de 
Exodus), die door Mozes werd geleid, de vorming van de Israëlieten 
als volk. Overigens is er van het veronderstelde verblijf in Egypte 
nooit enig spoor of bewijs gevonden, noch in de Egyptische 
geschiedenis noch in de Egyptische archeologie. 

Er zijn speculaties over verwantschap met nomaden die Habiru 
genoemd werden, maar het is niet aangetoond dat dit dezelfde groep 
mensen was. De Joodse traditie vertelt dat na veertig jaar trekken 
door de woestijn, de Israëlieten in Kanaän aankwamen en het onder 
aanvoering van Jozua veroverden. Het land werd onder de twaalf 
stammen verdeeld. Voor een periode van ongeveer 200 jaar (ijzertijd) 
vormden de 12 stammen geen staatkundige eenheid en leidden een 
nomadenbestaan. In geval van nood, voornamelijk voor strijd met de 
Filistijnen, staat steeds een sterke man op als tijdelijk leider (richter 
genaamd, zoals Simson en Gideon). Na deze periode werd een 
Israëlitische monarchie gevestigd onder Saul, en deze ging verder 
onder Koning David en Salomo. Koning David veroverde Jeruzalem 
en maakte het tot zijn persoonlijk bezit en tot hoofdstad van zijn 
koninkrijk. 

Na Salomo raakte de natie verdeeld in twee koninkrijken, Israël (tien 
stammen in het noorden met hoofdstad Samaria) en Juda (twee 
stammen in het zuiden). Nadien is het volk van Israël verdeeld 
gebleven tot in twintigste eeuw de staat Israël ontstond. Koninkrijk 
Israël werd veroverd door de Assyrische heerser Salmanasser V in de 
achtste eeuw voor de jaartelling. De elites (rijken, priesters en leiders) 
werden afgevoerd in ballingschap en slavernij, en keerden nooit 
terug. Herbevolking vond plaats met kolonisten uit andere gebieden 
om de verzetsgeest te breken (zo ontstaat in Samaria een mix van 
afgodendienst en jodendom). Het koninkrijk Juda werd veroverd door 
een Babylonisch leger in de vroege zesde eeuw voor de gangbare 
jaartelling. De Judaëse elites werden verbannen naar Babylon, maar 
later keerde een deel van hen terug naar hun geboorteland, geleid 
door de profeten Ezra en Nehemia. Toen reeds was de extreme 
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verdeeldheid onder Israëlieten duidelijk met de vorming van politiek-
godsdienstige facties. 

 

Onder de Ptolemaeën en Seleuciden 

 

Het tempelstaatje 

Nadat Alexander de Grote rond 330 v.Chr. de Perzen had verslagen, 
kwam Juda onder Griekse overheersing, aanvankelijk onder de 
Ptolemaeën, later onder de Seleuciden. Juda was in deze tijd een 
tempelstaatje, bestuurd door de hogepriester. Aanvankelijk kwamen 
de hogepriesters uit het geslacht van de Oniaden, maar aan het einde 
van de Seleucidische overheersing had de rivaliserende familie van 
de Tobiaden zoveel invloed dat zij een andere hogepriester naar voren 
konden schuiven. Dit was voor veel Joden een doorn in het oog, 
aangezien deze hogepriester niet van Sadok, een priester in de tijd 
van Koning David, afstamde. Een deel van de joden (meestal uit de 
rijkere elite) helleniseerde onder de Griekse heersers en ging zelfs 
Griekse namen voeren. Een verslechtering van de relaties tussen de 
gehelleniseerde Joden en de godsdienstige joden bracht de 
Seleucidische koning Antiochus IV Epiphanes ertoe te besluiten een 
verbod op bepaalde joodse godsdienstige riten en tradities op te 
leggen. Derhalve werden de orthodoxe joden opstandig onder de 
leiding van de Hasmoneese familie. Deze opstand leidde uiteindelijk 
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tot de vorming van een onafhankelijk Joods koninkrijk, bekend als 
de Hasmoneese dynastie. 

Het Hasmoneese koninkrijk 

 
Het Hasmoneese rijk in zijn grootste omvang 

De Hasmoneese dynastie hield aan van 165 tot 63 voor de jaartelling. 
De dynastie werd omvergeworpen als resultaat van een burgeroorlog 
tussen de zonen van Salome Alexandra: Hyrcanus II en Aristobulus 
II. De Romeinen, die ondertussen het Seleucidische Rijk feitelijk tot 
vazalstaat hadden gemaakt, grepen nu in. De mensen, die niet door 
een (Romeinse vazal) koning maar door een theocratische 
geestelijkheid wilden worden geregeerd, werden onderworpen aan de 
Romeinse autoriteiten. Een Romeinse campagne van volledige 
verovering en annexatie van het gebied, die door Pompeius werd 
geleid, volgde spoedig. 
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Het Joodse land onder de Herodianen 

Joden onder Romeins gezag 

Vanaf 63 v.Chr. was Judea een vazalstaatje onder Romeins gezag. 
Aanvankelijk bestuurde de Hasmoneeër Hyrcanus II de vazalstaat, 
maar na een tevergeefse poging van de eveneens Hasmoneese 
Antigonus Judea weer tot een onafhankelijke staat te maken, was de 
rol van de Hasmoneeën definitief uitgespeeld. De Romeinen 
benoemde de Idumeeër Herodes de Grote tot 'Koning der Joden'. Hij 
was onder Joden niet erg geliefd, want hij regeerde het rijk met harde 
hand. Na zijn dood in 4 v.Chr. werd het rijk onder zijn zonen verdeeld: 
Herodes Archelaüs bestuurde Judea, Samaria en Idumea, Herodes 
Antipas bestuurder Galilea en Perea, Filippus kreeg de gebieden ten 
noordoosten van het Meer van Tiberias. Judea (en bijbehorende 
gebieden) werd in de decennia die volgden afwisselend bestuurd door 
nakomelingen van Herodes en door Romeinse procuratoren (van hen 
was Pontius Pilatus de bekendste). De andere Joodse gebieden 
werden nog lang bestuurd door Herodes' nakomelingen, maar 
kwamen ongeveer halverwege de eerste eeuw na Chr. onder gezag van 
Syrië te staan. 
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Joodse opstanden 

Hoewel de Romeinen het in deze periode voor het zeggen hadden in 
het Joodse land, bleef de herinnering aan de onafhankelijke staat 
springlevend. De Herodianen en de Romeinse overheersers waren 
over het algemeen dan ook niet erg geliefd. Omgekeerd hielden veel 
Herodianen en Romeinse procuratoren niet veel rekening met zaken 
die voor Joden op grond van de Thora en godsdienstige tradities 
gevoelig lagen. Na een aanvankelijke overwinning op een Romeinse 
bezettingsmacht kwam het in 66 na Chr. tot een explosie en brak de 
Joodse Oorlog uit. Het relatief ongeorganiseerde en innerlijk 
verdeelde verzet werd echter geconfronteerd met de Romeinse 
overmacht. Onder aanvoering van Vespasianus en (nadat 
Vespasianus in 69 keizer was geworden) diens zoon Titus Flavius 
sloegen de Romeinen ongenadig toe: onderweg naar Jeruzalem 
brandden ze alles plat. De Romeinen verwoestten de Tempel van 
Jeruzalem en stalen volgens sommige verslagen artefacten uit de 
tempel, zoals de Menora, die op de Titusboog in Rome staat afgebeeld. 

Diaspora 

Joden die niet in Judea bleven, weken veelal uit naar veiliger oorden, 
onder meer naar de Joodse gemeenschap in Babylonië. Ook waren 
veel Joodse krijgsgevangenen door de Romeinen als slaven verkocht. 
Dit is de traditionele verklaring voor de diaspora. Nochtans was een 
meerderheid van de Joden in de oudheid waarschijnlijk nakomeling 
van mensen in de steden van de Hellenistisch-Romeinse wereld, 
vooral in Alexandrië en Klein-Azië. Ook de Joodse gemeenschap in 
Babylonië bestond al veel langer en stamde af van Joden die daar na 
de Babylonische ballingschap waren blijven wonen. 

Voorafgaand aan de Joodse Opstand (66-73 n. Chr.) oefende de 
joodse godsdienst aantrekkingskracht uit op velen in de 
Hellenistische beschaving, mede vanwege de hoge morele standaard. 
Ook in het nieuwe testament wordt gerefereerd aan 'heidenen' die 
zich tot het jodendom bekeerd hadden. Volgens sommige schattingen 
zou in de eerste eeuw ongeveer tien procent van de bevolking van het 
Romeinse Rijk tot de Joodse religie behoord hebben. Na de Joodse 
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Opstand hadden Joden echter een slechte naam in het Romeinse Rijk 
en waren er nog maar zeer weinig niet-Joden die ervoor kozen zich 
tot het Jodendom te bekeren. 

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie. Het woord diaspora, in het 
Oud-Grieks (διασπορά; verstrooiing, uitzaaiing), geeft de 
grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over 
verschillende delen van de wereld aan. Vaak wordt hierbij specifiek 
aan die van de Joden gedacht, en aanvankelijk, en lange tijd daarna, 
is dit ook de enige betekenis van het woord geweest. 

Bij vele volken kan men spreken van een diaspora, hieronder worden 
er slechts enkele genoemd die relatief vaak in de literatuur genoemd 
worden. 

Onder de Afrikaanse diaspora verstaat men de verspreiding van 
mensen uit Afrika over de hele wereld, die het gevolg was van de 
slavenhandel en, in post-koloniale tijden, door emigratie om 
economische en/of politieke redenen. 

Joodse diaspora 

 

Twee Joodse meisjes in Samarkand, rond 1900 
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Beth Hatefutsoth, het museum van de Joodse diaspora, Tel Aviv 

In Joodse context betekent het woord diaspora de eerste verstrooiing 
van het Joodse volk over de antieke wereld van het Midden-Oosten 
als gevolg van de vernietiging van de eerste Tempel van Jeruzalem 
rond 587 v.Chr. door de Babyloniërs. De grootste verspreiding, en nu 
over bijna de gehele wereld, namelijk Noord-Afrika, Europa, Azië en, 
na de Middeleeuwen, Amerika begon echter na de mislukte Joodse 
opstand in 135 na Chr., die door Julius Severus werd neergeslagen. 
Kenmerkend was bij deze verspreiding dat men vrijwillig vertrok om 
elders een nieuw bestaan op te bouwen. De moderne beweging die de 
Joodse Diaspora wil beëindigen is het zionisme dat ontstond in de 
negentiende eeuw met destijds als belangrijkste woordvoerder 
Theodor Herzl. 

De Joodse diaspora (uit het Oud-Grieks: διασπορά, verstrooiing, 
uitzaaiing) begon met de ondergang van het koninkrijk Juda in 586 
v.Chr.. Na de vernietiging van de eerste Tempel van Jeruzalem rond 
587 v.Chr. door de Babyloniërs vertrok een deel van de bevolking van 
Juda naar Egypte; het grootste deel van de bevolking ging in 
ballingschap naar Babylon. In Babylon werden de Judeërs 
ondergebracht in afgesloten nederzettingen, waardoor zij hun 
tradities en religie binnen een omgeving met een ander geloof konden 
bewaren. Deze levenswijze, als minderheid met een eigen joods geloof 
en vaak ook met een andere juridische status dan andere 
bevolkingsgroepen, is het karakteristieke aan de Joodse diaspora. 
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Verdere ontwikkeling 

Van Babylonië en van Palestina uit verspreidde de joodse diaspora 
zich in de eeuwen die volgden via Syrië naar Klein-Azië, naar 
Mesopotamië, het Arabisch schiereiland en naar Centraal-Azië. In de 
tijd van het Hellenisme waren de meeste joodse nederzettingen te 
vinden in Egypte. Daarnaast waren er nederzettingen in Cyrenaica, 
in havensteden in het oostelijke Middellandse Zeegebied, langs de 
Zwarte Zee en uiteindelijk ook in Rome. 

Reeds vóór de verwoesting van de tweede Tempel in het jaar 70 
woonden er meer joden in de diaspora dan in Palestina. De grootste 
verspreiding, en nu over bijna de gehele wereld, namelijk Noord-
Afrika, Europa, Azië en, na de  Middeleeuwen, Amerika begon na de 
mislukte joodse opstand in 135 na Chr., die door Julius Severus werd 
neergeslagen. Maar of daarmee een relatie bestaat, kan betwijfeld 
worden. Het kan ook een interpretatie zijn. 

Vanaf circa 1880 trokken tienduizenden Joodse migranten uit met 
name Oost-Europa maar ook uit Jemen naar Palestina, destijds een 
Ottomaanse provincie. Zij hoopten dat het herscheppen van een eigen 
thuisland of staat daar een einde zou maken aan het antisemitisme 
en aan de eeuwenlange vervolging en onderdrukking van de Joden in 
de diaspora. Het eerste Zionistische congres vond plaats in 1897 in 
Bazel onder leiding van de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl, die 
in zijn boek “Der Judenstaat” een visioen had geschilderd over een 
eigen staat voor het Joodse volk, waarin zij een licht onder de naties 
zouden zijn. Het Zionisme was aanvankelijk grotendeels een seculiere 
beweging, maar het steunde op de religieuze en culturele band die de 
meeste Joden al die tijd waren blijven houden met Jeruzalem en het 
oude land. Veel orthodoxe Joden meenden aanvankelijk dat alleen de 
Messias hen terug kon leiden naar het ‘Beloofde Land’, maar de 
toenemende vervolging deed hen uiteindelijk van standpunt 
veranderen, zeker na de Holocaust. 

Kritiek op de these van de 'verstrooiing' en de 'terugkeer' 

In de negentiende eeuw kwam het zionisme op, een beweging die de 
joodse diaspora wilde beëindigen en de joden wilde laten 'terugkeren' 
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uit hun 'ballingschap'. Uit de hele wereld vandaan vertrokken joden 
naar Palestina en riepen daar in 1948 de staat Israël uit. Ook heden 
ten dage wonen echter meer joden buiten Israël dan in Israël: de 
meeste in de Verenigde Staten en daarnaast in Europa. Voor deze 
'terugkeer' uit een verbanning bestaan echter geen historische 
aanwijzingen. De Israelische historicus Shlomo Sand zegt dat er geen 
gegevens zijn over een verbanning van de joden, laat staan over 
deportaties uit het land Israel door de Romeinen na de verwoesting 
van de tempel. Ze mochten alleen niet meer in het religieuze centrum 
Jeruzalem komen, ze onderdrukten opstanden met harde hand, 
maar nergens in hun rijk hebben de Romeinen deportaties of 
verbanningen toegepast. De joodse 'diaspora' of verspreiding was al 
een gegeven in de periode ver voor het begin van de jaartelling en was 
ook toen niet steeds het gevolg van dwang. Shlomo Sand ziet de 
verbanningsthese, maar ook de 'verstrooiing' als een hardnekkige 
mythe, ontstaan onder christenen, die deze mythe voorstelden als 
een straf van God voor de kruisdood van Jezus. Deze 
'verstrooiingsthese' is echter veel later, in de negentiende eeuwse 
romantische joodse 'nationale' geschiedschrijving van Heinrich 
Graetz e.a. overgenomen en zo tot een zionistisch motief geworden: 
het 'terugkeren' of 'terugbrengen' van één joods volk naar het door 
hen onder dwang verlaten land. Sand zou daarom willen onderzoeken 
in hoeverre de huidige Palestijnse bevolking afstamt van de 
oorspronkelijke joodse plattelandsbevolking. Hij refereert daarbij aan 
de eerste premier van Israel Ben-Gurion die de opvatting van het 
joods-Israelische integrationisme was toegedaan, wat inhield dat de 
Palestijnse bevolking die hij in het Land tegenkwam van zijn joodse 
etnische wortels bewust gemaakt moest worden. Na de verovering 
van de Westbank in 1967 verstomden deze integrationistische 
stemmen en werden de Palestijnen, ondanks de etnische smeltkroes 
die ze net als de Israeli feitelijk vormen, voortaan allemaal 'Arabieren' 
genoemd. Sand verklaart de etnische diversiteit van joden uit de 
succesvolle, tamelijk massale overgangen naar het jodendom onder 
verschillende volken rond het begin van de jaartelling en waaraan pas 
door Constantijn de Grote met een verbod voor joden om bekeerlingen 
te maken een einde is gekomen. Vandaar dat hij tot de conclusie 
komt dat het jodendom primair een religie was, die zich over 
verschillende volken heeft verspreid en er dus alleen sprake was van 
een diaspora van een religie en niet van een volk, al houden ook niet-
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gelovige joden vaak het kenmerk jood, omdat ze dat willen of omdat 
ze dat wordt opgedrukt. De bevolking van Israel in zijn totaliteit 
noemt Sand bij voorkeur Israeli en geen joden. 

Bar Kochba 

In 132 kwam het opnieuw tot een treffen met de Romeinen. De Jood 
Sjimon bar Kochba probeerde opnieuw te komen tot een Joodse staat 
zonder Romeinse overheersing. Drie jaar later, in 135, sloeg Julius 
Severus de opstand neer. Hij richtte vele verwoestingen aan in Judea. 
Bovendien bepaalde hij dat Joden niet langer Jeruzalem mochten 
binnengaan. Het lijkt er echter op dat deze bepaling niet lang is 
nageleefd. Er zijn meerdere historische bronnen die aantonen dat in 
de eeuwen die volgen, ook vóór de vernietiging van de herbouwde stad 
door Perzen in de zevende eeuw, er Joden leefden in de stad. 

Herstel van het Jodendom 

Rabbijnen die de Joodse Opstand van 70 na Chr. hadden overleefd, 
begonnen al snel in Jabne en later ook in Tiberias scholen te vormen, 
waarin zij het Jodendom opnieuw doordachten. Zij gaven daarmee 
vorm aan een nieuwe fase in het Jodendom, wat nodig was omdat er 
nu geen tempel meer was. Ook verzamelden zij de Farizeese tradities, 
die tot dan toe mondeling waren doorgegeven. Van blijvend belang 
voor het Jodendom was de ontwikkeling van de interpretaties van de 
Thora die in de Misjna op schrift zijn gesteld (plm. 200 na Chr.) en 
die de basis vormden voor de latere Talmoed. 

Joden in de Middeleeuwen (200-1700) 

De Joodse geschiedenis in de Middeleeuwen varieerde van land tot 
land. Van enkele gebieden volgt een overzicht. 

Joden leefden verspreid over heel Europa, vooral in het gebied van 
het vroegere Romeinse Rijk. Er zijn verslagen van Joodse 
gemeenschappen in Frankrijk en Duitsland uit de vierde eeuw, en 
nog vroeger waren er wezenlijke joodse gemeenschappen in Spanje. 
Joden die leefden in christelijk Europa liepen vaak tegen conflicten 
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aan met degenen onder wier macht zij stonden. Aangezien zij de enige 
mensen waren die geld uitleenden tegen rente (hetgeen aan 
katholieken door de kerk werd verboden) werden sommige Joden 
prominente financiers. De christelijke heersers zagen geleidelijk in 
dat de Joden langzamerhand de geldmarkt gingen beheersen. De 
geldhandel van westelijk Europa viel hierdoor grotendeels in handen 
van de Joden. 

Joden werden vaak vervolgd of werden verbannen uit diverse 
Europese landen. De vervolgingsgolf bereikte zijn eerste piek tijdens 
de Kruistochten. In de Volkskruistocht (1096) werden bloeiende 
gemeenschappen langs de Rijn en de Donau volkomen vernietigd. In 
de Tweede Kruistocht (1147) werden de Joden in Frankrijk in groten 
getale afgeslacht. De Joden werden ook onderworpen aan aanvallen 
tijdens de Kruistochten van de Herders van 1251 en 1320. Veel van 
de verdreven Joden vluchtten naar Polen. 

Een grote verbanning van Joden vond plaats na de herovering van 
moslim-Spanje, die door de Spaanse Inquisitie (1492) werd gevolgd, 
waarin de volledige Spaanse Joodse bevolking van circa 200.000 
Sefardische Joden werd verdreven. Dit werd gevolgd door 
verbanningen in 1493 in Sicilië (37.000 Joden) en Portugal in 1496. 
De verdreven Spaanse Joden vluchtten hoofdzakelijk naar het 
Ottomaanse Rijk en Noord-Afrika; anderen vluchtten naar gebieden 
in Europa buiten Iberië (o.a. Nederland). Ook was er een vlucht van 
Spanje naar Portugal tussen de twee inquisities. 

Tot de zestiende eeuw was het aantal Joden in West-Europa gering. 
Deze situatie verschilde aanzienlijk van Oost-Europa. Polen had de 
grootste Joodse bevolking in Europa, maar de kalme situatie voor de 
Joden werd daar beëindigd toen de Poolse en Litouwse Joden met 
honderdduizenden werden afgeslacht door Cossack Chmielnicki 
(1648) en tijdens de Zweedse oorlogen (1655). Gedwongen door deze 
en andere vervolgingen, bewogen de Joden zich naar westelijk Europa 
in de zeventiende eeuw. Het laatste verbod op het Jodendom, dat van 
Engeland, werd herroepen in 1654, maar de periodieke uitwijzingen 
van individuele steden kwamen nog voor. De Joden werden vaak 
beperkt in landeigendom of werden gedwongen om in getto's te leven. 
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Islamitisch Spanje, Noord-Afrika en het Midden-
Oosten[bewerken] 

Tijdens de Middeleeuwen werden de Joden over het algemeen beter 
behandeld door islamitische heersers dan door de christelijke 
heersers. Ondanks het tweedeklasburgerschap speelden de Joden 
belangrijke rollen in moslimgemeenschappen en beleefden een 
"Gouden Eeuw" in Spanje van 900 tot 1100, hoewel de situatie na die 
periode verslechterde. 

De Europese Verlichting en Haskala (1700-1800) 

Tijdens de periode van de Europese Renaissance en de Verlichting 
vonden er significante veranderingen plaats binnen de Joodse 
gemeenschap. Het seculaire en wetenschappelijke onderwijs werd 
aan de traditionele godsdienstige instructie toegevoegd. Dit had 
gevolgen voor een nationale joodse identiteit, waaronder een 
heropleving van de studie van de Joodse geschiedenis en Hebreeuws. 

Tezelfdertijd veranderde de kijk op de wereld en er ontstonden 
debatten over de potentiële emancipatie van de Joden. Het eerste 
land dat deze debatten voerde was Frankrijk, tijdens de Franse 
Revolutie in 1789. Niettemin wensten vele Fransen dat de Joden hun 
eigen gebruiken en culturele identiteit zouden opgeven. Deze 
tweeslachtigheid uitte zich in de beroemde toespraak van Clermont-
Tonnerre voor de Nationale Assemblee in 1789: 

Wij moeten alles met betrekking tot de Joodse natie weigeren, maar 
alles overeenstemmen met de Joden als individuen. Wij moeten 
erkenning van hun rechters terugtrekken; zij zouden alleen onze 
rechters moeten hebben. Wij moeten rechtsbescherming aan de 
handhaving van de zogenaamde wetten van hun Joodse organisatie 
weigeren; zij zouden niet moeten worden toegestaan om in de staat of 
een politiek lichaam een orde te vormen. Zij moeten individuele burgers 
zijn. Maar sommigen zullen aan me zeggen, zij willen geen burgers 
zijn. Goed dan! Als zij geen burgers willen zijn, zouden zij dat moeten 
zeggen en wij zouden hen moeten verbannen. Het is weerzinwekkend 
om in de staat een vereniging van niet-burgers te hebben, of om een 
natie binnen de natie te hebben. 
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Hoewel er nog vervolgingen plaatsvonden, spreidde de 
Jodenemancipatie zich in heel Europa uit. Veel Joden werden 
aangespoord om uit de Joodse getto's in Europa te vertrekken en hun 
toevluchtsoord in de onlangs gecreëerde verdraagzamere politieke 
regimes te zoeken die gelijkheid in het kader van de napoleontische 
Wet aanboden. In 1871 (met de emancipatie van de Duitse Joden) 
had elk Europees land behalve Rusland zijn Joden geëmancipeerd. 

Ondanks het verbeteren van de integratie van de Joden in de 
seculaire maatschappij, kwam een nieuwe vorm van antisemitisme 
tevoorschijn, gebaseerd op de ideeën van rassenverschillen 
gestimuleerd door het nieuwe sociaal darwinisme en niet meer op de 
godsdienstige haat van de Middeleeuwen. Deze vorm van 
antisemitisme stelde dat de Joden een afzonderlijk en inferieur ras in 
vergelijking met de "Arische" inwoners van westelijk Europa waren. 
Ook het eveneens nieuwe nationalisme werkte antisemitisme in de 
hand: veel joden hielden ondanks de 'integratie' vast aan hun 
gebruiken zodat ze als afzonderlijke groep herkenbaar bleven. Dit was 
verdacht in patriottistische ogen die hen zagen als mogelijke 
"verraders die heulden met buitenlandse vijanden van het 
vaderland." Dit leidde tot de totstandkoming van politieke partijen in 
vooral Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk-Hongarije die een platform 
voor het annuleren van de emancipatie vormden. Deze vormen van 
antisemitisme groeiden gedurende de negentiende eeuw gestaag in 
de Europese cultuur. Dit vernieuwde antisemitisme, de 
teleurstellingen over het resultaat van de joodse emancipatie 
(haskala) in west-Europa en de voortdurende pogroms in Oost-
Europa brachten een aantal Joden ertoe om te geloven dat zij slechts 
in een eigen natie, bij voorkeur in het oude Joodse thuisland rond 
Jeruzalem, veilig zouden zijn wat een stimulans voor het zionisme) 
was. 

Tezelfdertijd leidde de Joodse migratie in de Verenigde Staten, 
toentertijd een van de weinige landen waar joden geheel vrij waren, 
tot een nieuwe gemeenschap die van de beperkingen van Europa 
waren verlost. Meer dan twee miljoen Joden kwamen in de Verenigde 
Staten wonen tussen 1890 en 1924. De meesten kwamen uit Rusland 
en Oost-Europa waar de meeste vervolgingen plaatsvonden. 



46 

 

Hoewel de Joden meer en meer integreerden in Europa, bleef 
antisemitisme bestaan. De Joden vochten voor hun geboortelanden 
in de Eerste Wereldoorlog en speelden een belangrijke rol in de 
cultuur en kunst tijdens de jaren '20 en '30. Het antisemitisme 
bereikte zijn meest extreme vorm tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
toen er tussen de vijf en zes miljoen Joden werden vermoord. Deze 
massaslachting wiste bijna tweeduizend jaar Europese Joodse 
geschiedenis uit. 

In 1948 werd de staat Israël opgericht. Hiermee werd de eerste Joodse 
staat gesticht sinds de Romeinse vernietiging van Jeruzalem. Verdere 
oorlogen tussen Israël en zijn Arabische buren volgden, met als 
gevolg de vervolging van bijna alle negenhonderdduizend Joden die 
eerder in Arabische landen leefden. Tegenwoordig zijn de grootste 
Joodse gemeenschappen in de Verenigde Staten en Israël. Ook zijn 
er aanzienlijke gemeenschappen in Frankrijk, Rusland, het Verenigd 
Koninkrijk en Canada. In de Lage Landen is er na de Sjoa niet veel 
meer over van het voorheen rijke Joodse leven. Tegenwoordig wonen 
hier de meeste joden in Amsterdam en Antwerpen. In heel België 
woonden er in 1970 ongeveer veertigduizend joden. Veel Belgische 
joden zijn goed geïntegreerd in het zakelijke en politieke leven van het 
land. 

In het bijbelverhaal over de toren van Babel proberen Noachs 
nakomelingen, die na de zondvloed één taal spraken, een toren tot in 
de hemel te bouwen. Het relaas heeft nog het meeste weg van een 
moraliserende vertelling waarin de lezer wordt gewaarschuwd tegen 
hoogmoed. Er wordt een verklaring gegeven voor de verscheidenheid 
aan talen: wegens hun zelfoverschatting verloren de torenbouwers 
het vermogen om in één taal met elkaar te communiceren waardoor 
de bouw werd gestaakt. Het verhaal heeft iets wat andere bijbelse 
verhalen missen: historische feiten waarop het, volgens archeologen, 
zou zijn gebaseerd. 

De ziggoerat als model voor de toren van Babel. Zo'n 5500 jaar 
geleden ontstond langs de rivieren van Mesopotamië, in de 
vruchtbare kleistrook tussen de Eufraat en de Tigris, een reeks 
opeenvolgende stadstaten. Daaronder ook Soemerië of Sumer en 
Akkad. Ze werden bewoond door een gewelddadig en inventief volk 
dat het eerste schrift bedacht. Hun indrukwekkendste bouwwerken 
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waren de ziggurats (ook: zikkoerrat of ziggoerat). Het waren stenen 
gebouwen van soms wel 90 m hoog met terrassen die naar boven toe 
steeds kleiner werden. Elke ziggurat was gewijd aan een plaatselijke 
godheid en elke toren was bekroond met een tempel. De grootste 
ziggoerat, die van Etemenanki, verrees op de oever van de Eufraat 
in Babylon, de hoofdstad van het rijk van Nebukadnessar II (630-562 
v. Chr.). Deze ziggurat heeft vrijwel zeker model gestaan voor de 
legende van de toren van Babel.  

Etemenanki betekent letterlijk 'het stichtingshuis van hemel en 
aarde'. De naam Babel, meestal geassocieerd met het Hebreeuwse 
woord voor 'verwarring', komt oorspronkelijk van het Babylonische 
Bab-ilu, dat 'poort van God' betekent. Er bestaat dus een grote kans 
dat de legende over de taalkundige chaos die de bouw van de toren 
frustreerde op zich al het resultaat was van het verhaspelen van 
begrippen. De Zuid-Nederlandse schilder Pieter Bruegel de Oude had 
geen weet van de Babylonische ziggurats toen hij in de zestiende 
eeuw de toren van Babel op het doek zette: zie afbeelding inleiding; 
ze waren in zijn tijd nog niet opgegraven.  

Het bouwmateriaal van de ziggurats. Omdat er in Mesopotamië 
weinig hout voorhanden was en er slechts een paar steengroeven 
lagen, werden de ziggurats opgetrokken uit bakstenen. Een 
verwijzing daarna staat ook in het bijbelboek Genesis over de toren 
van Babel: 'En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen 
maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het 
asfalt diende hun tot leem'. Dat 'asfalt' was bitumen, een bind- en 
dekmateriaal van de Perzische hoogvlakte dat algemeen werd 
gebruikt. Archeologisch bewijsmateriaal en schriftelijke bronnen 
suggereren dat de ziggurats in schitterende kleuren waren 
geschilderd en waren versierd met geglazuurde tegels en vergulde 
beelden. Een Babylonische inscriptie zegt dat de ziggurat van 
Etemenanki was gebouwd van 'geglazuurde stenen van een 
oplichtend blauw'. 

 



48 

 

De toren van Babel 

Er zijn zo'n dertig ziggurats bekend; ze zijn door de Mesopotamische 
stadstaten gebouwd tussen 2200 en 500 v. Chr. Maar terwijl de 
piramiden van Egypte de eeuwen hebben getrotseerd, zijn de meeste 
tempeltorens aangetast door de tand des tijds. De bakstenen zijn 
door de plaatselijke bevolking gebruikt voor de bouw van huizen. Wat 
overeind bleef is geërodeerd door het weer en de schurende werking 
van stuivend zand. Van de ziggurat van Etemenanki rest alleen de 
omtrek, in de vorm van kolossale fundamenten. Ze liggen half 
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verscholen onder het zand en zijn overwoekerd met een ruige 
vegetatie. De ziggurat van Chogha Zanbill bij de ruïnes van de 
vroegere heilige stad Susa is één van de best bewaard gebleven 
oorspronkelijke torens en staat op de Werelderfgoedlijst. 

Glorie en ondergang van de 'toren van Babel'. De ziggurat van 
Etemenanki was 88 m hoog met een fundament met zijden van 
eveneens 88 m lengte. Volgens oude verhalen stond op de top een 
schitterende tempel voor de god Mardoek, met een gouden beeld van 
22 ton. Mardoeks relatie met Etemenanki verklaart ook waarom deze 
ziggurat zoveel groter was dan die van nabijgelegen steden. 
Oorspronkelijk was Mardoek slechts de lokale godheid van Babylon. 
Maar naarmate de stad uitgroeide tot de sterkste macht van het 
gebied, werd Mardoek de belangrijkste god van Mesopotamië. 
Ceremonies ter ere van hem waren langdurig en bevatten passages 
uit vele talen. Bezoekende nomaden moeten de tempel dan ook gezien 
hebben als het tehuis en de oorsprong van vele talen.  

Maar zelfs Mardoeks faam kon niet voorkomen dat de ziggurat in 
verval raakte toen Babylon aan het einde van de vijfde eeuw v. Chr. 
een Perzische provincie werd. Toen Alexander de Grote in 331 v. Chr. 
de ziggurat Etemenanki bezocht, besloot hij die te herbouwen, net als 
talloze Babylonische koningen voor hem hadden gedaan. Maar alleen 
aan het schoonmaken van het terrein hadden tienduizend mannen 
twee maanden lang de handen vol, waardoor Alexander zich 
genoodzaakt zag het project op te geven. 
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Waar zijn ze gebleven? 
 

Wetenschappers en bijbelkenners hebben lang nagedacht over de 
verblijfplaatsen van de Verloren Stammen van Israël. Velen nemen 
aan, dat zij uit de geschiedenis verdwenen zijn na een periode van 
gevangenschap in het oude Assyrië of dat zij teruggetrokken zijn naar 
Jeruzalem om bekend te worden als Joden. Anderen beweren, dat zij 
de Verloren Stammen in een afgelegen hoek van de aarde "gevonden" 
hebben. Deze speculatieve ideeën laten na hetgeen de Bijbel 
openbaart en de geschiedenis vermeldt over de stammen van Israël.  

De meeste moderne wetenschappers begrijpen de betekenis van de 
bijbelprofetieën niet, die de huidige locaties van de zogenaamde 
Verloren Stammen aangeven. Omdat vele profetieën verzegeld waren 
"tot de eindtijd" (Daniël 12:4), waren voorspellingen over de stammen 
van Israël bedoeld om net voor de terugkeer van Jezus Christus te 
worden begrepen! Deze opmerkelijke profetieën komen nu tot leven!  

Specifieke karakteristieken  

Bijna vierduizend jaar geleden openbaarde God aan Jacob specifieke 
karakteristieken, die de afstammelingen van zijn twaalf zonen zouden 
identificeren "in toekomende dagen" (Genesis 49:1) Ongeveer drie 
eeuwen later schreef Mozes dezelfde profetieën. (Deuteronomium 33)  

 Alhoewel vele traditionele Christenen aannemen, dat deze 
Oudtestamentische profetieën niet langer relevant zijn, kan niets 
verder van de waarheid af zijn! Wij leven in een tijd, dat wij kunnen 
terugkijken op gebeurtenissen en kunnen herkennen hoe deze oude 
profetieën vervuld zijn door landen, die nu bestaan!  

De Bijbel voorspelde, dat Juda de Messias zou voortbrengen; een 
donkerogig volk zou zijn, dat bekend stond om hun getrouwheid aan 
de Oudtestamentische wetten van God en zou zijn als een leeuw, die 
zich kromt op de nek van hun vijanden (Genesis 49:8-12) - een 
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treffende beschrijving van de Joden in de moderne staat Israël. Maar 
hoe zit het met de andere stammen?  

Niet altijd verloren  

Het is belangrijk om te weten, dat de zogenoemde "verloren" stammen 
niet altijd verloren zijn geweest. Jezus zei aan Zijn 12 discipelen om 
"tot de verloren schapen van het huis Israëls" te gaan. (Matteüs 10:6) 
Om die missie te vervullen moest de locatie van de Israëlitische 
stammen bekend zijn! Het boek van Jakobus is gericht aan "de twaalf 
stammen in de verstrooiing". (Jacobus 1:1) Jacobus schreef aan een 
bekend publiek. Josephus, een Jood schreef dat in de eerste eeuw n. 
Chr. "De tien stammen tot nu toe verder dan de Eufraat waren en 
een immense menigte waren". (Antiquities of the Jews, [Joodse 
Oudheden] - 11:5:2) Zij waren in Parthië - een gebied ten zuiden van 
de Kaspische Zee - waar de Israëlieten eeuwen eerder in 
gevangenschap waren gegaan.  

Vroeg in de vierde eeuw n. Chr. tekende Eusebius op, dat de Apostel 
Thomas naar Parthië ging en Andreas ging naar Scythië - gebieden 
bij de Zwarte en Kaspische Zee waar de Israëlieten woonden. (History 
of the Church,[Geschiedenis van de Kerk], 3:1:1) Vroege 
overleveringen verbinden de dienaarschappen van Bartholomeus en 
Philippus ook met dezelfde gebieden en geven aan dat de Apostelen 
in hun tijd de locatie van de Israëlitische stammen kenden.  

Om nu profetie te begrijpen is het belangrijk om de identiteit en 
locatie te kennen van de moderne Israëlitische volken, omdat 
tumultueuze gebeurtenissen, die net vóór de terugkeer van Christus 
zullen plaatsvinden, iedereen die in deze landen woont zal treffen. (zie 
Jeremia 30:7)  

De profeet Jesaja schrijft, toen hij de terugkeer van de verstrooide 
stammen naar Jeruzalem beschreef: "Zie, dezen komen uit de verte, 
genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim". 
(Jesaja 49:12) De verstrooide stammen waren ten noorden en ten 
westen van Jeruzalem. Maar hoe kunnen wij hen onderscheiden? Dit 
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is één van de redenen waarom de karakteristieken, die in Genesis 49 
en Deuteronomium 33 vermeld staan, belangrijk zijn.  

Kinderen van Jozef  

Deze profetie openbaart, dat de kinderen van Jozef - Manasse en 
Efraim - de meest vooraanstaande Israëlitische volken zouden zijn 
aan het einde van het tijdperk, te beginnen rond 1800 n. Chr. - 2520 
jaar nadat zij in gevangenschap waren genomen. Aan de 
afstammelingen van Manasse werd voorspeld, dat zij een groot volk 
zouden worden en Efraim zou een groep (of menigte) van volken 
worden. (Genesis 35:11; 48:19) Samen zouden zij de beste plaatsen 
van de aarde erven, de poorten van hun vijanden bezitten, 
koloniseren rond de wereld en een grootmoedig volk zijn, dat 
bijdraagt aan het welzijn van de mensheid. (Genesis 22:17-18; 49:22-
26)  

Deze beloften werden vervuld door de Verenigde Staten, de Britten en 
landen van de Britse Gemenebest. Geen andere landen komen in de 
buurt om deze eindtijd beschrijving te evenaren. De bijzonderheden 
van dit onderwerp zijn te ingewikkeld om die in een kort artikel 
volledig te dekken; voor verdere informatie kunt U geheel kosteloos 
ons informatief boekje aanvragen: Wat is het vooruitzicht voor 
Amerika en Brittannië?  

Opwindende aanwijzingen  

Andere beknopte beschrijvingen, die in Genesis 49 worden gegeven 
openbaren opwindende aanwijzingen over de hedendaagse 
afstammelingen van de "verloren" stammen.  

De stam Ruben zou een dichtbevolkte natie worden en de macht en 
waardigheid van een eerstgeborene tonen, maar "onstabiel als water" 
zijn en geneigd tot bevredigende seksuele begeerten. (Genesis 49:3-
4; Deuteronomium 33:6) Deze beschrijving is goed van toepassing op 
het hedendaagse Frankrijk, dat afstamt van de Galliërs, die afkomstig 
waren van Israël. Als een Franse Minister President er openlijk een 
maîtresse op na houdt trekt niemand de wenkbrauwen op. 
Eeuwenlang had Frankrijk een koloniaal keizerrijk en het Frans was 
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de taal van de diplomatie. Maar de superioriteit van Frankrijk nam 
af ten gunste van de V.S. en de landen van het Gemenebest.  

Van de stam Dan werd voorspeld, dat het "een slang op de weg" zou 
zijn (Genesis 49:17); het rondtrekkende volk zou haar merkteken 
achterlaten in plaatsnamen zoals Denemarken.  

Zebulon zou aan de zee wonen en een "haven der schepen wezen" 
(Genesis 49:13 SV) en "Verheug u over uw uittocht".(Deuteronomium 
33:18-19 SV) Dit wijst op een zeevarende kuststaat met welvarende 
handel - zoals de Nederlanders.  

Gad "woont als een oude leeuw" en speelt een leidende rol tussen 
naties, als iemand, die "de gerechtigheid verricht". (Deuteronomium 
33:20-21 SV) Dit brengt Zwitserland in gedachten - neutraal sinds de 
jaren 1500, in hoge mate gemilitariseerd met een focus op defensie 
en thuisbasis van talrijke internationale organisaties.  

Simeon en Levi zouden verstrooid worden tussen de stammen 
vanwege hun gewelddadige aard en eigenwijze daden. (Genesis 49:5-
7) Toch zouden de Levieten bij de stammen de leraren zijn van de 
statuten van God. (Deuteronomium 33:8-11) en werden zij 
geselecteerd om in de tempel te dienen vanwege hun muzikale 
talenten. (1 Kronieken 15:16-22)  

Aser zou "vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren" (Genesis 
49:20; Deuteronomium 33:24-25) en in ijzer, brons en olie handelen. 
Issachar wordt beschreven als "een sterk gebeende ezel, 
nederliggende tussen twee pakken". (Genesis 49:14-15 SV) Nafthali 
als "een losgelaten hinde", die "schone woorden laat horen". (Genesis 
49:21) en Benjamin als "een verscheurende wolf". (Genesis 49:27)  

Deze oude profetieën - die bedoeld waren om in de laatste dagen 
begrepen te worden - leggen de locaties en rollen in de eindtijd uit 
van de hedendaagse Israëlitische naties. De Kerk, die Jezus Christus 
stichtte kreeg de opdracht om de mensen van deze landen te 
informeren, waarom zij gezegend werden en wat hun toekomst 
inhoudt. BRON: Tomorrow's World - januari-februari 2004. 
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Er keren nakomelingen van de in 722 voor Christus naar Assyrië 
gedeporteerde stam van Manasse naar het land van hun voorouders 
terug. Zij leven na een eeuwenlange trektocht door Irak, Afghanistan 
en Zuid-China, thans in de grensgebieden van India, Nepal en Birma. 
Sinds 2004 is op basis van historisch en antropologisch onderzoek 
overtuigend bewijs geleverd dat de leden van deze stam de 
nakomelingen zijn van Manasse.  Rabbijn Eliyahu Avichail die van 
zijn zoektocht naar en de terugkeer van de tien verloren stammen 
van Israël zijn levenswerk heeft gemaakt, ging in 1979 op zoek in de 
grensgebieden van India en Birma.  Daar bracht hij een aantal 
maanden door bij het Shinlung- of Kukivolk, dat zichzelf Bnei 
Menasha noemt. Hij was hier getuige van wat de stam het ”Chapcha 
Khutfeest” noemde. De rabbijn raakte ervan overtuigd dat dit feest 
het Joodse Pascha was. De stam vierde dit feest in de maand maart 
en de feestelijkheden duurden zeven dagen. De stam leeft in 
bergachtige, vaak schier onbegaanbare gebieden en de 
feestelijkheden begonnen met het aanleggen van een nieuwe weg door 
de bergen. Toen rabbijn Avichail het stamhoofd vroeg naar de reden 
hiervan, kreeg hij tot zijn verbazing te horen dat de nieuw aan te 
leggen weg de uittocht uit Egypte moest vergemakkelijken. In de 
vroege morgen van de eerste dag van het feest verzamelden alle 
stamleden zich in de deuropening van hun woningen, om hier 
gehaast hun maaltijd te nuttigen. Avichail kreeg te horen dat de stam 
deze maaltijd ”Chlawag Hnawt” noemde. Op de vraag naar de precieze 
betekenis hiervan zei het stamhoofd dat hij die ook niet wist. Hij wist 
wel te vertellen dat zijn stam  dit ritueel al sinds mensenheugenis 
viert, en dat het iets betekende dat in grote haast moest gebeuren 
omdat de voorvaderen onder druk stonden om Egypte te verlaten.  

Onder de vele bronnen waaruit deze pagina’s zijn voortgekomen is 
het lijvige negentiende eeuwse  werk van de Britse wetenschapper 
Lord Kingsborough; “Antiquities of Mexico.” We willen opmerken dat 
de vele vergelijkingen van de inheemse gewoonten met joodse 
gewoonten berusten op Kingsborough’s eigen visie, en op die van de 
autoriteiten op dat gebied, welke hij hier en daar aanhaalt. In die zin 
kunnen de vergelijkingen niet alleen opgaan voor die ene stam van 
Israël, Judah, maar voor de stammen als collectief, aangezien deze 
stammen onderling een aanzienlijke overeenkomst in 
karaktertrekken vertonen. Het begrip Israëlieten kan naar believen 
worden gezien als joods. 
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Bartholomé de las Casas kwam met de conquistador Gonzalo 
Fernández de Oviedo naar de Nieuwe Wereld. Las Casas was 
afgestudeerd aan de Universiteit van Salamanca, waar hij zowel 
rechten als religie had gestudeerd. Hij werd in 1510 de eerste priester 
die de Indianen/Heidenen zou gaan bekeren… Tot zijn grote 
verbijstering kwam hij tot de conclusie dat Amerika al veel eerder 
gekoloniseerd moet zijn geweest door wat hij ‘joden’ noemde. De 
oorspronkelijke taal van het eiland Santo Domingo noemde hij 
verbasterd Hebreeuws. 
 
Een andere priester, die bekend is geworden als Abbe Gilii, leefde van 
1721-1789. Hij ontdekte dat de ‘onbeschaafde’, niet gekerstende 
stammen van de Orinoco bekend waren met het scheppingsverhaal 
over Adam en Eva. Bovendien geloofden ze, net als de oude bewoners 
van Mexico, dat het Licht was gecreëerd vóór de Zon, hetgeen op een 
Hebreeuwse doctrine wijst! Deze kennis was dermate in tegenstrijd 
met de toenmalige opvattingen over de ‘heidenen van de Nieuwe 
Wereld’ dat de Roomse kerk zonder gewetensbezwaar bevestigde dat 
die ‘heidenen’ de kennis moesten hebben verkregen van de duivel of 
nazaten waren van de stammen van Israël. 
 
Dan hebben we nog Bernardino de Sahagün, die in 1529 naar het 
land ging dat we nu Mexico noemen om de heidenen te bekeren. Hij 
werd een onvergelijkbare expert in de taal der Azteken. In zijn 
"Historia general de las cosas de Nueva España" (Geschiedenis van 
het Nieuwe Spanje) schrijft hij over het ongelooflijke feit dat deze 
‘heidenen’ de filosofieën en religieuze overtuigingen aanhingen van de 
oude stammen van Israël, en dat ze er behoorlijk erkentelijk voor 
waren dit geloof te kennen.  
 
Toen de Spanjaarden Peru ontdekten hadden de inwoners al een 
grote mate van beschaving opgebouwd. Volgens geschiedschrijvers 
die met de veroveraars meekwamen was iedereen verbaasd over de 
gelijkenis van de inheemse indiaanse stammen met die van de oude 
stammen van Israël. We kunnen dit lezen in “Hispania Victrix” van 
Francisco Lopez de Gómara, een boek over de vroegste veroveringen 
in Mexico en Zuid Amerika. 
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Geschiedschrijvers als Gómara,Torquemada, Acosta en Herrera 
schrijven ook over de wonderen die de oude stammen van Midden 
Amerika hebben ervaren op hun Exodus van Aztlan. Er was 
bijvoorbeeld sprake van het regen van brood (manna), en een rots die 
op bevel van hun god uiteen spleet om water te laten stromen, en een 
beek die plotseling buiten de oevers trad om hun achtervolgers tegen 
te houden.  

Thomas Malvenda, een schriftgeleerde die van 1566 tot 1628 leefde 
schreef dat op het eiland St Michael in de Caribische Zee grafzerken 
werden opgegraven waar teksten als “Waarom heeft God ons 
verlaten?” in Hebreeuwse karaktertekens op waren gebeiteld.  

Het is voorts opvallend dat de oorspronkelijke inwoners van Midden 
Amerika de Noord - en de Zuidpool respectievelijk de rechterhand en 
linkerhand van Moeder Aarde noemden. De Nederlandse theoloog 
Ludovicus Capellus, beschreef in 850 n.Chr. in zijn dissertatie over 
het grondplan en de architectuur van de Tempel van Jeruzalem reeds 
dat de polen van Moeder Aarde door de joden met dezelfde namen 
werden aangeduid. Deze Tempel is uiteraard de Tempel die door 
koning Salomo is gebouwd om de Ark des Verbonds te herbergen. 

En daarmee zijn we aangekomen bij de bijzondere verbinding die 
ArjunA meent te kunnen leggen tussen Bob Marley, Reggae - ‘Rock 
Steady’-  muziek, Rastafari en de “Verloren Stammen van Israël’ 

Laten we eerst de code bekijken in het begrip Rock Steady, waarmee 
het ritme van Reggae muziek wordt aangegeven. We weten nog wel 
dat Jacob zijn hoofd eerst te rusten legde op de ‘stevige rots’ die we 
nu kennen als de Beth El (Huis van God), een stuk zandsteen dat als 
kussen voor Jacob diende, en waarvan nu beweerd wordt dat die 
steen dezelfde is als de Coronation Stone die thans nog in 
Westminster Abbey wordt bewaard! Wie ‘oren heeft die kunnen horen’ 
beluisteren in de term Rock Steady een code voor Beth El. 

De oorsprong van de Rastafari ligt in het bijzondere geografische 
gebied, dat we nu kennen als de Vallei van de Nijl; een uitgestrekte 
streek die zowel Egypte in het Noorden als Ethiopië in het Zuiden 
omvat. De kern van de Rastafari filosofie komt uit dit deel van Afrika. 
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De Rastafari erkennen bijvoorbeeld Ra, die door Egyptenaren werd 
geëerd als de God van de Zon, als levenbrengende kracht. Die filosofie 
gaat er van uit dat de mens niet afgescheiden is, of anders is dan God 
of Jah, een afkorting voor Jehova.  

In de tijd van koning Salomo regeerde Koningin Makeba over het rijk 
Sheba, dat uit Ethiopië, Egypte en delen van Perzië bestond. De 
ontmoeting met de rijke en wijze Salomo stond al jaren op haar 
agenda. Koning Salomo zorgde ervoor dat ze de God van Abraham 
ging vereren in plaats van Ra, de Zonnegod. Eenmaal terug in Sheba 
veranderde ze de religie van haar rijk in die van het Judaïsme. 

Salomo was er ook verantwoordelijk voor dat ze zwanger terugkeerde, 
en zij beloofde hem dat als zij een zoon zou baren, ze hem naar 
Jeruzalem zou sturen om door zijn vader opgevoed en onderwezen te 
worden.  

Zo gezegd, zo gedaan en haar zoon, Menelik, ging naar Salomo toe, 
nadat hij zijn moeder had gezworen dat hij als erfgenaam en opvolger 
terug zou keren in Ethiopië. Op zijn terugreis naar Sheba werd hij op 
aandringen van Salomo vergezeld door de zonen van diens priesters, 
opdat de religie van Abraham in Ethiopië zou voortduren. Met als 
resultaat dat die religie daar in haar zuivere vorm bleef bestaan. 

In de kern van het Rastafari geloof zijn vele mysteriën besloten die 
terug te vinden zijn in het Egyptische Dodenboek. Vele elementen uit 
het Judaïsme vinden hun oorsprong in de Egyptische Mysteriën. Dit 
werd geïnstitutionaliseerd door Mozes, omdat hij na zijn ‘adoptie’ 
door de Egyptische prinses werd onderwezen in de principes van 
Osiris, Isis en andere Egyptische goden. ArjunA weet nu dat Mozes 
in die tijd niet zozeer een eigennaam was, als wel een titel: Koninklijke 
Erfgenaam! Deze Koninklijke Erfgenaam nu, werd onderwezen in de 
leer die Thoth of Hermes Trimesgistus uit Atlantis had overgebracht. 

Er wordt beweerd dat Mozes voor zijn laatste Inwijding naar Ethiopië 
reisde. De leer van Mozes wordt thans als bron van het Judaïsme 
beschouwd. De geschiedenis vertelt ons dat Mozes de eerste 5 boeken 
van de Bijbel schreef, ook wel de Pentateuch genoemd. Die vijf boeken 
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uit het Oude Testament zijn Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 
Deuteronium. Het zesde en zevende boek van Mozes gaan blijkbaar 
het bevattingsvermogen van de ‘gewone man’ te boven. 
 
We maken een sprong in de tijd, en zien hoe de Apostel Paulus een 
Ethiopische eunuch wist over te halen naar het Christendom. 
Volgens ArjunA had die man dus inderdaad geen ‘ballen’ anders had 
hij wel geweten dat de leer volgens Paulus en Petrus alleen maar op 
leugens berustte! Maar goed, deze eunuch werd een hooggeplaatste 
en gerespecteerde rabbi van het orthodoxe Judaïsme. En daar gaan 
we weer: een rabbi werd verondersteld een gezinsleven te hebben om 
zijn volk/gelovigen beter te begrijpen! Hier zien we weer een goed 
voorbeeld van hoe het Roomse patriarchaat uit alle macht zaken 
verdoezelt; ook Yeshua was een rabbi! 
 
De hooggeplaatste en gerespecteerde rabbi keerde terug naar 
Ethiopië en bekeerde op zijn beurt het hele land tot het Christendom. 
Dit was het begin van de Ethiopische Orthodoxe Kerk; een ‘zuivere’ 
vorm van Christendom die haar wortels met het Judaïsme en de 
Egyptische Mystiek niet verloochende. De Ethiopische Orthodoxe 
Kerk had aanzienlijke invloed op de 225e koning die volgens 
overlevering een afstammeling was van Koning David, die op zijn 
beurt afstamde van Mozes. De bron waar ArjunA dit artikel uit haalt 
heeft blijkbaar het boek van Ahmed Ousman met de titel “The House 
of the Messiah” niet gelezen. Hierin staan andere chronologieën en 
genealogieën genoemd die een schitterend licht werpen op het Oude 
Testament. 
 
Die 225e koning heette Ras Tafari, die later keizer Haile Selassie werd 
genoemd. Hiermee zijn we voorlopig aan het eind gekomen van een 
merkwaardige reis, die begon en eindigde in Jamaica. Deze reis is 
slechts bedoeld om alles wat als vanzelfsprekend wordt ervaren eens 
te bekijken met ‘ogen die kunnen zien’ en ‘oren die kunnen horen’. 
Misschien worden we dan allemaal eindelijk wakker uit de Droom die 
het Leven heet! Bron: Arjuna. 
 
Volgens de opperrabbijn Ovadia Yoseff zijn de Falashmura 
afstammelingen van de verloren stam Dan.  Ethiopische 
overleveringen vertellen dat zij afstammen van de Israëlieten die met 
Baina Lehkem (Ibn al-Hakim) naar Ethiopië kwamen. Baina Lehkem 
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betekent ‘zoon van de wijze man’.  Volgens de Ethiopische traditie 
zou hij de zoon zijn van Salomo en de koningin van Sheba.  
 
 Op 8 maart 2010 kwam de BBC met het verhaal dat een DNA-test 
van Britse wetenschappers had uitgewezen dat de Afrikaanse 
Lembastam in het centrale deel van Zimbabwe, Joodse wortels heeft 
zoals hun overleveringen eveneens beweren. De Lemba is terug te 
voeren op een groep die zo’n 2500 jaar geleden uit Judea naar Senna 
in Jemen trok, en na enige tijd naar Afrika verhuisde onder leiding 
van een man die in de mondelinge overlevering ‘Buba’- volgens 
sommigen een verbastering van Juda- wordt genoemd. Lemba was 
trouwens ook een plaatsje in het Heilige Land. Volgens de BBC 
hebben de academici genetisch materiaal verzameld van bijna alle 
stamleden. De test zou hebben aangetoond dat ook zij van Joodse of 
Semitische herkomst zijn die tot op tweeduizend jaar terug gedateerd 
kunnen worden. Leden van de priesterfamilie hebben het 
uitzonderlijke Joodse priestergen in hun Y-chromosoom dat 
overeenkomt met dat van de Joodse priesterlijke geslachtslijn-Cohen 
(de kohaniem) Prof. Tudor Parfitt directeur Joodse Studies aan de 
School of Oriental and African Studies in Londen bestudeerde de 
Lemba enige jaren en schreef daarover het boek Journey to the 
Vanished City.   
 
Parfitt was zes maanden onder de Lemba en zag hun manieren die 
vergelijkbaar waren met de oude traditionele Joodse rituelen zoals 
het ritueel slachten van dieren en het zich onthouden van het eten 
van varkensvlees. Ook onthouden zij zich van andere levensmiddelen 
die in de Thora verboden zijn en zijn alle mannelijke nakomelingen 
besneden. In het artikel staat verder nog, dat de stam een mondelinge 
traditie kent, die overeenkomt met die van de Joden van vroeger. Zij 
dragen traditionele hoofddeksels, die op de Joodse kippa lijken en 
vertellen af te stammen van zeven mannelijke Joden die ca 2500 jaar 
geleden getrouwd zouden zijn met Afrikaanse vrouwen. Zij bezitten 
een replica van de Bijbelse Ark van het Verbond, terwijl hun gebed 
een mengeling is van Hebreeuws en Arabisch. Op hun grafzerken 
staan zelfs Davidsterren! De Lemba hebben ook twaalf stammen, met 
inbegrip van een priesterlijke clan. Veel van de Lemba zijn christenen 
en sommige moslim.  
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Parfitt vertelt ook nog dat de Lembastam een heilige gebedstaal heeft, 
die Hebreeuws en Arabisch met elkaar verbindt. Dat zou erop kunnen 
duiden dat hun wortels in Israël en Jemen liggen. In de traditionele 
verhalen van de Lemba komt een heilig voorwerp voor, dat ‘ngoma 
lungundu’(donderende trommel) wordt genoemd, en door Mozes 
gemaakt zou zijn. Parfitt denkt dat daarmee de nagemaakte ‘ark van 
het verbond’ bedoeld wordt. Er wonen tegenwoordig ongeveer 70.000 
Lemba in Zuid-Afrika. Ondanks hun Joodse wortels zijn velen van 
hen christen of moslim.   
 
DNA-onderzoek in de laatste jaren wijst ook op een relatief nauwe 
verwantschap tussen Joden en  Arabieren. Van de Arabieren die zich 
bewust zijn van hun Joodse afkomst, zijn er maar weinig die daar 
openlijk voor uit  durven te komen. “Jarenlang hebben we geleerd dat 
het Joodse volk was uitgewaaierd naar alle vier windstreken. En toen 
vonden we opeens een mogelijke waarheid in onze eigen achtertuin” 
aldus Tzvi MiSinai de Israëlische historicus, auteur en computer 
specialist. Een Arabier vertelde op de Israëlische Tv dat zijn vader 
hem op zijn sterfbed het geheim had toevertrouwd  dat zijn familie 
van Joodse afkomst was.  Een andere Arabier vertelde dat zij van 
generatie op generatie geweten hebben van Joodse afkomst te zijn.   
Het is een algemeen geaccepteerd feit dat de meeste Joden het land 
hebben verlaten na de opstand van Bar Kochba in 135 na. Chr. Velen 

zijn echter gebleven en hebben later al dan niet geforceerd het 
islamitische geloof aangenomen.  

Volgens rabbijn Dov Stein, lid van de Sanhedrin, hebben studies 

uitgewezen dat maar liefst vijfentachtig  in Israël Joodse voorouders 
hebben, maar dat het merendeel van hen daar geen idee van heeft. 

De grote meerderheid van de Arabieren die leven in de gebieden die 
onder controle staan van het PLO-bewind in Ramallah, blijken echter 

af te stammen van resten van Joodse families die erin slaagden te 
ontkomen aan deportatie in de voorbije tweeduizend jaren, of keerden 

terug naar de gronden nadat ze werden verdreven toen de Joden in 
het Heilig Land de ene nederlaag na de andere leden, van de 

Romeinse vernietiging van de Tempel tot aan de Kruistochten en door 
honger, armoede en oorlog door de Middeleeuwen.” Velen van die 

nakomelingen van oude Joodse families bekeerden zich al dan niet 
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vrijwillig tot de Islam. [bron: JPost] Vandaag besluiten ze terug te 
keren naar het Judaïsme. Uit vrees voor vervolging door Hamas en 

andere terreurgroepen in de PLO-gebieden beoefenen veel van hen 
het Judaïsme in het diepste geheim in hun huizen of verhuizen naar 

Israël.  

Volgens Tzvi MiSinai lijken vele Arabieren in Samaria en Judea op 
Joden. Bij sommigen is zelfs een mezoeza in huis te vinden. Deze 

feiten zijn niet nieuw. De vroegere Joodse leiders David Ben-Gurion 
en Yitzchak Ben-Tzvi schreven in een boek honderd jaar geleden: 

“Wanneer wij onderzoek zouden doen naar de oorsprong van de 
Arabieren dan zal ongetwijfeld duidelijk worden dat er Joods bloed 
door hun aderen stroomt. Ze moesten kiezen voor hun geloof of hun 

land en hebben voor het laatste gekozen.”  

Tsvi MiSinai nam een Tv-ploeg mee naar de Sawakabedoeïnen in de 
Negev –en Sinaïwoestijn. Hoewel van de Bedoeinen  doorgaans eerder 

een afstamming uit het Arabische schiereiland wordt verondersteld 
was de verrassing groot dat ook zij er diverse Joodse gebruiken op na 

houden. Deze stam van bijna vierduizend man steekt geen vuur aan 
op de Sjabbat. De Ta’amrastam van de bedoeïenen hebben getrouw 

een plaats voor een kaars op elk graf. Ook besnijden ze de mannelijke 
baby’s na zeven dagen, wat in strijd is met het islamitische geloof. De 

Arabieren van het dorpje Yatta verbouwen wijn. Niet bepaald een 
moslimberoep, want wijn drinken is niet toegestaan in de islam. De 

leider sprak zelfs perfect Hebreeuws. Terwijl zijn gezicht was bedekt 
voor de camera om niet herkent te worden zei hij “Wij hadden eeuwen 

geleden geen andere keus dan ons tot de islam te bekeren;’ik herinner 
mijn moeder en grootmoeder die de Sabbath vierden en ook een 

mikveh hadden.’  

Een aantal wetenschappers in Israël geloven dat de Taliban in 
Afghanistan afstammen van Efraim. De Israëlische overheid heeft een 

beurs verstrekt aan een wetenschapper uit India om onderzoek te 
doen naar de vraag of de Taliban in werkelijkheid een van de  
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‘verdwenen’ stammen van Israël vormen. Het Technion-Israël 
Institute of Technology in Haifa gaat het bloed onderzoeken van zowel 

hedendaagse Joden als leden van de Taliban. Men hoopt er op die 
manier er achter te komen of de Taliban inderdaad tot de stam Efraim 

behoren. Ook de Pathanen, een groep van vijftien miljoen 
soennitische moslims in Afghanistan en Pakistan, hebben unieke 

Joodse gebruiken en definiëren zichzelf als ‘Zonen van Israël’.  

In een bolwerk van de Taliban in het noorden van Afghanistan zijn 
Hebreeuwse manuscripten gevonden. Hieruit blijkt dat een joodse 

gemeenschap duizend jaar geleden in dat deel van Afghanistan 
woonde. De manuscripten mochten volgens joodse wetten destijds 
niet worden weggegooid omdat de formele naam van God erop 

vermeld stond. In de manuscripten wordt melding gemaakt van 
commerciële activiteiten langs de Zijderoute, die Europa met het 

Oosten verbond. Ook worden er tal van Joodse namen in genoemd. 
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Ethiopische Joden in het Israëlische leger. 

Zelfs in Japan zijn er mensen die beweren tot de stammen van Israël 
te behoren. Opmerkelijk is, dat een aantal gewoonten, gebruiken en 

andere zaken die deze mensen hebben, zoals bepaalde stenen, een 
staf en een kruik, terug te brengen zijn op het jodendom. Zij hebben 

hierin een verwijzing naar de gebroken stenen tafelen van Mozes, de 
staf van Aaron en de kruik met manna uit het Heilige der Heiligen 

van de tabernakel. 

In de legendenschat van de Chinese geschiedenis komt men oude 
overleveringen ook het bestaan van Joodse nederzettingen tegen. In 
de stad Kái-Feng-Foe bijvoorbeeld, stond een synagoge die 
herhaaldelijk is afgebrand en weer is opgebouwd. Ook is er een 
Hebreeuwse inscriptie bewaard gebleven: Miehsje (Mozes) was een 
leraar van de Tjing Tjau (ware religie) wiens Tao en Tê volmaakt 
waren. Ook wordt er gesproken over “ming” wat correspondeert met 
de Hebreeuwse Godsnaam, Hasjem. Bijzonder is ook de volgende 
tekst: Yi is (onzichtbaar)-Sji is (onhoorbaar)- Wei is (ongrijpbaar). Dit 
Yi-Sji-Wei wordt door verschillende Chinese filosofen in verband 
gebracht met de God van Israël. Bron: Franklin ter Horst 
(Aangemaakt: 9 november 2011) (Laatste bewerking: 15 oktober 
2013) 
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Een apart koninkrijk 

 
In 975 v. Chr. werd onder koning Jerobeam een apart koninkrijk, 
bestaande uit tien van de twaalf stammen, opgericht. Haar 250-jarige 
bestaansgeschiedenis is, op incidentele oplevingen na, een lange, 
trieste opsomming van onrechtmatige machtsovernames, anarchie 
en geloofsafval. Na veel waarschuwingen en oordelen wordt het 
tienstammenrijk uiteindelijk in 721 v. Chr. omvergeworpen. De 
hoofdstad Samaria wordt verwoest en een deel van de bevolking 
wordt weggevoerd door de Assyriërs en gedwongen te gaan wonen in 
“Chalach, aan de Chabor, de rivier van Gozan en in de steden der 
Meden” (2 Kon. 17:6 en 1 Kron. 5:26). We zetten een aantal feiten op 
een rij. 

1. Na de scheuring bestond het koninkrijk van Juda niet alleen uit 
Juda en Benjamin, maar ook uit Levieten die trouw waren gebleven 
aan het huis van David en aan het godsdienstige centrum in 
Jeruzalem. Zelfs de Levieten die in de noordelijke delen van het land 
woonden, lieten alles achter om naar Jeruzalem te komen zoals we 
kunnen lezen in 2 Kronieken 11:14: “Rechabeam woonde te 
Jeruzalem, en hij bouwde in Juda vestingsteden … de priesters en de 
Levieten echter uit geheel Israël voegden zich uit hun gehele gebied 
bij hem, want de Levieten verlieten hun weidegronden en hun 
bezittingen en gingen naar Juda en Jeruzalem, omdat Jerobeam en 
zijn zonen het hun onmogelijk maakten voor de Here het 
priesterambt te bekleden”. 

2. Behalve Juda, Benjamin en Levi waren er ook velen uit het 
tienstammenrijk, die trouw bleven aan de Heere en aan de enige plek 
die Hij voor aanbidding op aarde had aangewezen . Onmiddellijk na 
de opstand kunnen we lezen dat er “na hen” (d.w.z. naar het 
voorbeeld van de Levieten) “uit al de stammen van Israël, zij die hun 
hart erop gezet hadden de HERE, de God van Israël, te zoeken, te 
Jeruzalem zijn gekomen, om aan de HERE, de God hunner vaderen, 
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te offeren. Zij versterkten het koninkrijk Juda” (2 Kron. 11:16, 17)NBG. 
Gedurende de hele periode van het koninkrijk van Israël hebben 
gelovige Israëlieten uit de tien stammen zich afgescheiden en 
aangesloten bij ‘Juda’. Dit was voornamelijk het geval tijdens 
perioden van nationale opleving in het zuidelijk koninkrijk en tijdens 
de regeringen van koningen die de Heere vreesden en zochten (zie 2 
Kron. 15:9-15). 

3. Zoals we al zagen, vond de uiteindelijke omverwerping van het 
noordelijk koninkrijk plaats in 721 v. Chr. Wanneer we lezen dat ‘de 
koning van Assur Samaria innam en Israël in ballingschap voerde 
naar Assur’, moeten we bedenken dat hij niet het hele volk met zich 
meevoerde, maar vooral de notabelen en invloedrijken van de natie. 
Ongetwijfeld bleven velen in het land achter, zoals ook later het geval 
was na de omverwerping van het zuidelijk koninkrijk door de 
Babyloniërs (zie 2 Kon. 25:12). Als historisch bewijs hiervoor geldt, 
dat zo’n honderd jaar na de val van Samaria, tijdens de regering van 
koning Josia, een gedeelte van Manasse en Efraïm en ‘een overblijfsel 
vanuit geheel Israël’ zich in het land bevinden en bijdragen aan de 
inzameling door de Levieten voor de wederopbouw van de Tempel. 
Ook vierden zij het Pascha mee tijdens het 18e jaar van de regering 
van deze veelbelovende, jonge koning (2 Kron. 35:18). Tegen deze 
achtergrond moeten we het zuidelijk koninkrijk van ‘Juda’ zien 
wanneer ook zij het punt bereiken dat er, vanwege hun afgoderij en 
geloofsafval van de levende God, geen herstel meer mogelijk is (2 
Kron. 36:16). Het zuidelijk koninkrijk bestaat op dat moment dus uit 
Juda, Benjamin, Levi en ‘een overblijfsel’ uit de andere tien stammen 
van Israël. Jeruzalem wordt uiteindelijk in 588 voor Christus door 
Nebukadnezar ingenomen, slechts 133 jaar na de verovering van 
Samaria door de Assyriërs. Ondertussen wordt het Assyrische Rijk 
opgevolgd door het Babylonische Rijk. Babel, dat bij tijden reeds als 
hoofdstad van het koninkrijk fungeerde, nam de plaats in van Ninevé. 
Toch was de regio waar Nebukadnezar nu over regeerde dezelfde als 
waarover Salmanezer en Sargon regeerden, zij het met een iets 
uitgebreider territorium (zie 2 Kon. 23:29, waar de koning van Babel 
de koning van Assur wordt genoemd). 
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De stammen tijdens de ballingschap weer bijeen 

De exacte verblijfplaats van de ballingen uit het zuidelijke koninkrijk 
wordt niet genoemd. De Schrift verklaart dat de drie verschillende 
groepen van ballingen door Nebukadnezar worden meegenomen 
‘naar Babel’. De eerste groep tijdens de regering van Jojakim in 606 
v. Chr., de tweede tijdens de regering van Joachin in 599 voor 
Christus en de derde groep bij de uiteindelijke omverwerping van 
Jeruzalem tijdens de regering van koning Zedekia in 588 v. Chr. (zie 
2 Kon. 24 en 25; Dan. 1). Babel staat niet alleen voor de stad Babel, 
maar ook voor het hele land waartoe de grondgebieden van het 
Assyrische Rijk behoorden alsmede de koloniën van ballingen, die 
vanuit het noordelijk koninkrijk van ‘Israël’ kwamen. Zo zien we 
bijvoorbeeld Ezechiël, als één van de 10.000 ballingen, die door 
Nebukadnezar tezamen met Joachin was meegenomen, bij de rivier 
Chabor in Gozan. Dat is één van de gebieden waar de ballingen van 
de tien stammen meer dan een eeuw geleden door de Assyriërs waren 
gebracht. Met de gevangenneming kwam er een einde aan de 
verdeeldheid en rivaliteit tussen ‘Juda’ en ‘Israël’. Leden van alle 
stammen zagen gezamenlijk uit naar het beloofde nationale herstel 
onder het huis van David en met Sion als geestelijk centrum. Joël, 
Amos, Hosea en de andere profeten tot aan de val van Samaria 
hadden hen die hoop voorgehouden. Die lotsverbondenheid en hoop 
bevorderde de eenheid onder het volk. De Geschriften van Jeremia, 
Ezechiël en Daniël, die profeteerden tijdens de ballingschap, geven 
ons een indruk van de gezamenlijke hoop die onder de leden van de 
twee koninkrijken leefde. De meest treffende profetie hierover vinden 
we in Ezechiël 37:15-28. 

De gezamenlijke terugkeer naar het land 

Sinds de eerste groep ballingen in het jaar 606 v.Chr. door 
Nebukadnezar naar Babylon waren weggevoerd, waren er precies 70 
jaren verlopen. We lezen in Ezra 1:1-3: “In het eerste jaar van Kores, 
de koning van Perzië, wekte de HERE … de geest van Kores, de koning 
van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk (!), ook in geschrifte, 
deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle 
koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij 
gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in 
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Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort 
(!) - zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en 
bouwe het huis van de HERE, de God van Israël, dat is de God, die 
in Jeruzalem woont. Deze bekendmaking had betrekking op het 
gehele volk in het gehele koninkrijk. Het decreet werd uitgevaardigd 
in het jaar 536 v. Chr, twee jaar na de verovering van Babel door 
Kores. Dit ‘gehele koninkrijk’ omvatte ruimschoots het gebied 
waarover Nebukadnezar en zijn opvolgers regeerden. Het koninkrijk 
van Babel was trouwens identiek aan dat van Assur, waar het 
tienstammenrijk naar was afgevoerd. Kores en Darius I worden 
bijvoorbeeld onafhankelijk van elkaar aangeduid met de titels ‘Koning 
van Perzië’ (Ezra 4:5), ‘Koning van Babel’ (Ezra 5:13) en ‘Koning van 
Assur’ (Ezra 6:22). 

De oproep van Kores bracht een karavaan naar het beloofde land op 
de been van: “tweeënveertigduizend driehonderd zestig, behalve hun 
knechten en hun maagden, die waren zevenduizend driehonderd 
zevenendertig, en zij hadden tweehonderd zangers en zangeressen” 
(Ezra 2:64, 65). Onder leiding van Zerubbabel (afstammeling uit het 
koningshuis van David), gingen zij van Babel op weg naar Jeruzalem. 
De leiders van de teruggekeerde ballingen waren “de hoofden der 
vaderen van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten”. Maar 
onder hun leiding reisden ook ballingen uit de andere stammen, nl. 
“een ieder, wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen 
het huis des HEEREN, die te Jeruzalem woont” (Ezra 1:6). Ze werden 
alleen niet langer genoemd naar de stam waartoe zij behoorden, maar 
naar hun families en naar hun steden waar zij ooit gewoond hadden. 
Het is daardoor moeilijk vast te stellen hoeveel er tot Juda en hoeveel 
er tot Israël behoorden. Maar dat er zich in het gezelschap velen uit 
het noordelijke rijk bevonden, is duidelijk. Zo wordt er gesproken over 
223 mannen van Bethel en Ai (Ezra 2:28). Bethel was het centrum 
van aanbidding van oude heidense goden ingesteld door Jerobeam. 
Hoewel Bethel op de grens van Benjamin lag, behoorde het tot Efraïm. 
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Tweede terugkeer 

Naar aanleiding van het besluit van Artaxerxes Longimanus in het 
jaar 458 v. Chr. komt Ezra met nog een groep uit Babel. Een gedeelte 
van dit koninklijke besluit luidt: “Door mij wordt bevel gegeven, dat 
al wie vrijwillig is in mijn koninkrijk, van het volk van Israël, en van 
zijn priesters en Levieten, om te gaan naar Jeruzalem, dat hij met u 
ga”. Gevolg: “Deze Ezra trok op uit Babel, ook sommigen van de 
kinderen Israëls, en van de priesters en de Levieten en de zangers, en 
de poortwachters, en de Nethinim (tempelhorigen), trokken op naar 
Jeruzalem, in het zevende jaar van de koning Arthahsasta1” (Ezra 
7:7). Deze groep bestond uit ongeveer achttienhonderd families, de 
priesters, de Levieten en de tempelhorigen niet meegerekend. Het 
waren ‘de kinderen Israëls’ ongeacht uit welke stam. Zij kwamen uit 
alle delen van het Assyrische of Babylonische rijk dat inmiddels 
terecht was gekomen onder de heerschappij van de Meden en Perzen. 

Het volk in Israël groeide en groeide tot de tijd van de Maccabeeën, 
zo’n 150 jaar later. Nog eens 150 jaar later, bevinden we ons in de 
tijd van Jezus en is de Joodse populatie in Palestina uitgegroeid tot 
enkele miljoenen. Vanaf het verval van het Perzische rijk, horen we 
weinig over de Israëlitische ballingschap in het oude Assur of Babel. 
Door de verovering van Alexander de Grote kwamen de streken van 
Babylonië en Media dichterbij. Er werd zelfs een hoofdweg gebaand 
tussen het oosten en het westen. Vanaf die tijd ontstonden 
nederzettingen van Joden in Klein-Azië, Cyprus, Kreta en aan de 
kusten en op de eilanden van de Egeïsche Zee, in Macedonië en in 
andere delen van Zuid-Europa, in Egypte en in de gehele noordelijke 
kust van Afrika. Zelfs vonden zij hun weg verder oostwaarts tot in 
India en China aan toe. Zonder enige twijfel werden veel van deze 
nederzettingen in de diaspora gevormd door degenen die nooit uit de 
ballingschap naar het land der vaderen waren teruggekeerd. Dat zij 
echter tot alle twaalf stammen behoorden, blijkt wel o.a. uit het feit 
dat Jacobus zijn brief richt aan de twaalf stammen die in de 
verstrooiing (letterlijk ‘diaspora’ red.) zijn (Jac. 1:1). Twaalf stammen 
en dus geen verloren stammen! 
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De algemene situatie in de tijd van Christus 

Al sinds het gedeeltelijk herstel in de dagen van Cyrus en zijn 
opvolgers, zo’n zes eeuwen voor Christus, stonden de nakomelingen 
van Abraham niet meer bekend als afzonderlijke stammen, maar als 
één volk. Dat neemt niet weg dat de stammen- en geslachtsregisters, 
met name van de inwoners van het land tot aan de verwoesting van 
de tweede Tempel, grotendeels bewaard waren gebleven. De overgrote 
meerderheid bevond zich echter nog in de diaspora, waar zij talrijke 
gemeenschappen vormden. Maar waar ze ook verstrooid waren en tot 
welke stam ze ook behoorden, Jeruzalem was en bleef voor hen het 
nationale centrum. Met uitzondering van diegenen die geassimileerd 
waren, ervoer de rest van de verstrooiden zich één met hun broeders 
in het Heilige Land. Ze kwamen immers uit hetzelfde nest, hadden 
hetzelfde fundament, koesterden dezelfde herinneringen en zagen uit 
naar dezelfde toekomst. Tijdens de Opgangsfeesten (Pesach, 
Pinksteren en het Loofhuttenfeest, red.) maakten velen van hen een 
pelgrimstocht naar Jeruzalem. Zo kon Philo aan de Romeinse Keizer 
Caligula meedelen dat ‘Jeruzalem niet alleen als hoofdstad van Judea 
beschouwd moest worden, maar als het centrum van een natie, 
verspreid over oneindig veel plaatsen, die hem bekwame versterking 
kon leveren voor zijn verdediging’.  

Onder de gebieden waar Joden verbleven, rekende hij de eilanden 
Cyprus en Kandia, Egypte, Macedonië en Bythinië, alsmede het rijk 
van de Perzen en de steden in het Oosten, met uitzondering van 
Babylon, van waaruit ze toen deels verdreven waren. Zo wordt 
bijvoorbeeld in Handelingen 2 meegedeeld dat op de Pinksterdag (en 
ongetwijfeld ook op het voorafgaande Paasfeest toen de kruisiging 
plaatsvond), vertegenwoordigers uit de diaspora in Jeruzalem 
aanwezig waren. Lukas, de auteur van het boek Handelingen, 
schrijft: “Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, 
Judea en Capadocië, Pontus en Asia, Phrygië en Pamphylië, Egypte 
en de streken van Lybië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, 
zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen 
hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken” (Hand. 2:9-
11). In het bonte gezelschap van deze kosmopolitische Joden, 
bevonden zich vertegenwoordigers van Israëlitische nederzettingen in 
gebieden waar naartoe ze zeven eeuwen tevoren door de Assyriërs en 
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Babyloniërs waren weggevoerd. Toch worden zij allen Joden genoemd 
en beschouwden zij Jeruzalem als hun nationale hoofdstad. 

Jood en Israëliet 

De namen ‘Jood’ en ‘Israëliet’ zijn dan ook synoniem sinds de tijd van 
de ballingschap. Het is on-Bijbels te veronderstellen dat de 
aanduiding ‘Jood’ alleen op een biologische afstammeling van Juda 
betrekking heeft. Met ‘Jood’ werd iedere nakomeling van Jacob 
aangeduid die zichzelf rekende (of gerekend werd) tot het theocratisch 
Koninkrijk van Juda. Althans, zij verwachtten de vestiging daarvan 
door de beloofde ‘Zoon van David’, de Leeuw uit de stam van Juda. 
Zijn heerschappij zou zich uitstrekken over ‘alle stammen des lands’ 
en ‘van zee tot zee en van de rivier tot het einde der aarde’ (Zach. 
9:10). Doordat de tien stammen niet langer politiek onafhankelijk 
waren, werd ‘Jood’ de gebruikelijke naam voor alle Israëlieten die hun 
identiteit wilden bewaren. Een identiteit die nauw verbonden was met 
het koninkrijk van Juda en het huis van David. De bewering dat 
leden van de tien stammen nooit Joden genoemd werden en dat 
Joden geen Israëlieten zijn, is onjuist. In onze vorige aflevering zagen 
we reeds dat niet alleen de ballingen van het zuidelijke koninkrijk van 
Juda uit Babel terugkeerden en de naam ‘Joden’ droegen. In het boek 
Ezra wordt het overblijfsel slechts acht keer aangeduid als ‘Joden’ en 
niet minder dan veertig keer als ‘Israël’. In het boek Nehemia worden 
ze elf keer ‘Joden’ genoemd en tweeentwintig keer ‘Israël’. In het boek 
Esther, waar we de periode beschreven vinden die volgt op die van 
het gedeeltelijke herstel onder Zerubbabel en Jozua, worden degenen 
die in 127 provincies van het Perzische Rijk (inclusief de gebieden 
van het oude Assyrië) achterbleven, vijfenveertig keer ‘Joden’ 
genoemd en niet één keer ‘Israël’. 

In het Nieuwe Testament wordt hetzelfde volk honderdveerenzeventig 
keer als ‘Joden’ aangeduid en niet minder dan vijfenzeventig keer met 
‘Israël’. Aanhangers van bijvoorbeeld de Brits-Israël beweging 
beweren dat alleen afstammelingen van de stam Juda Joden zijn. 
Paulus daarentegen noemt zichzelf de ene keer ‘een Jood’ en de 
andere keer ‘een Israëliet’ (Hand. 21:39; Rom. 11:1; 2 Cor. 11:22; 
Fil.3:5). Onze Heere was uit het geslacht van David en wat het vlees 
betreft uit de stam Juda, ‘een Jood’. Toch staat er dat uit hen 
(Israëlieten) de Christus is, “Die is boven alles, God, te prijzen tot in 
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eeuwigheid!” (Rom. 9:4, 5). Zo was de gelovige Anna een Jodin in 
Jeruzalem, maar tegelijk ‘uit de stam Aser’, die behoorde tot het 
noordelijke tienstammenrijk (Luk. 2:36). 

Natuurlijk is over dit onderwerp nog veel meer te zeggen, zoals de 
dienst van de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen Israëls (Openb. 
7 en 14) en de belofte in Ezechiël 37:22, dat eenmaal de volmaakte 
eenheid van het volk onder de ene volmaakte Koning in vervulling zal 
gaan. “En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen 
Israëls; en zij zullen allen tezamen een enige Koning tot koning 
hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan 
meer in twee koninkrijken verdeeld zijn”. Tot die tijd moeten we 
voorzichtig zijn met voorbarige conclusies, die niet volledig door de 
Schrift worden ondersteund. Bron: de Joodse bijbelleraar David 
Baron (1857-1926). 
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Daar zijn ze gebleven 
 

 

De Tien Verloren Stammen verwijst naar de oude stammen van Israël 
die verdwenen zijn uit de historie nadat het Koninkrijk van Israël 
werd verwoest. Dit is een onderwerp gebaseerd op de Schrift en deels 
op traditie. Er is vooral de laatste tijd een grote hoeveelheid literatuur 
over de Verloren Stammen gepubliceerd, maar geen specifieke bron 
kan worden aangewezen voor een totaal afdoend antwoord wie tot 
welke stam behoort.  

Volgens de Genesis 46 had Jacob de stamvader van Israël, had 12 
zonen en ten minste een dochter, van twee vrouwen en twee 
bijvrouwen. De twaalf zonen zijn de twaalf stammen van Israël. 
Wanneer het land van Israël werd verdeeld onder de stammen in de 
dagen van Jozua, ontving de stam van Levi, de priesterstam, geen 
land (Jozua 13:33, 14:3). Aan hen werden 6 steden gegeven. Deze 6 
steden waren vrij- of toevluchtsteden voor allen die in Israël een 
ongewilde doodslag gedaan hadden. Drie van deze steden zijn gelegen 
aan weerszijden van de rivier de Jordaan. Daarnaast ontvingen zij 42 
andere steden en hun bijgelegen land. In totaal 48 steden aan de 
stam van Levi, verdeeld in het land van Israël. (Numeri 35)  

Toen Jacob Efraïm en Manasse, (Genesis 41:50) twee zonen van Jozef 
uit zijn Egyptische vrouw zegende, bepaalde hij dat beiden een eigen 
grondgebied zouden ontvangen in Kanaän. Dit ter vervanging van de 
stam van Jozef (Jozua 14 : 4). Zo bleven er twaalf gebieden over om 
te verdelen: Ruben, Simeon, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Naftali, 
Gad, Aser, Benjamin, Efraim en Manasse. 

Na het wapenstilstandsverdrag van 1949, aanvaarde de Knesset een 

wet waarin elke Jood het recht kreeg zich in Israël te vestigen (de wet 
op de terugkeer).  Zo werden onder meer op basis van deze wet in 

1984 en 1991 tijdens de geheime operaties Mozes en Salomo, 
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duizenden Ethiopische Joden (Falashmura) naar Israël gebracht, 
mede omdat ze vaak onder zeer moeilijke en soms gevaarlijke 

levensomstandigheden verkeerden in vluchtelingenkampen in Addis 
Abeba en in de noord-Ethiopische stad Gondar.  Thans leven er 

ongeveer 100.000 in Israël. Met de komst, begin september 2013, van 
450 Joden uit Ethiopië is de operatie ‘Kanfei Jona’ (duivenvleugel) , 

waarbij sinds november 2010 zo’n 7000 Falasha’s naar Israël zijn 
gebracht, beëindigd. In de jaren 1980 werden onder andere 8000 

Ethiopiërs als onderdeel van 'Operatie Mozes' ingevlogen, en in de 
jaren 1990 bracht 'Operatie Salomo' 14.000 Ethiopische Joden naar 

Israël. De voorzitter van het Joods Agentschap, Natan Sharansky, 
verwelkomde de nieuwkomers met de woorden: 'Na 2800 jaar in de 

diaspora zijn jullie eindelijk thuis. Welkom!' Voor de resterende Joden 
wordt een immigratie (aliyah) alleen verwerkt in individuele gevallen. 

De Israëlische regering wil ook de overige Joden die nog in Ethiopië 
verblijven naar Israël brengen. 

tien stammen 

De uitdrukking: "Tien Verloren Stammen" komt niet letterlijk voor in 
de Bijbel. Echter in 1 Koningen 11:31 staat, dat de Heere het 
koninkrijk uit de hand van Salomo zal scheuren en tien stammen zou 
geven aan Jerobeam. “En hij zeide tot Jerobeam: Neem u tien 
stukken: Want zo zegt de Heere, de God van Israël: Zie, Ik zal het 
koninkrijk uit de hand van Salomo scheuren en u tien stammen 
geven.” En vers 35: “Ik zal u daarvan tien stammen geven.” De 
stammen die ‘verloren’ zijn gegaan zijn die welke het noordelijke 
koninkrijk Israël vormden. Daartoe behoorden de stammen van 
Ruben, Issaschar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Efraïm, totaal 
negen. Het is niet duidelijk of ook de stam van Simeon geteld wordt 
als verloren. De stam van Simeon was niet gelegen in het Noordelijke 
Koninkrijk, maar lag volledig binnen het land van Juda. (Jozua 19:1) 
In de boeken van Koningen en in Hoséa wordt het Tien Stammenrijk 
ook aangeduid met het Koninkrijk van Efraïm. 
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In 722 voor Chr. veroverden de Assyriërs onder Salmanasser V en 
vervolgens onder Sargon II, het noordelijke koninkrijk Israël, 
vernietigde de hoofdstad Samaria en zond de Israëlieten in 
ballingschap en gevangenschap in Assyrië en de steden der Meden, 
nu onderdeel van Oost-Iran en het westen van Afghanistan. 2 
Koningen 17. In 597 voor Chr. het volk van Juda werd veroverd door 
Babylon, en in 587 begon de Judese praktisch volledige ballingschap. 
Ongeveer 50 jaar later, in 537 vóór Chr. gaf Kores koning van de 
Perzen de Joden toestemming terug te keren naar Jeruzalem en de 
Tempel te herbouwen. Uit Lukas 2: 36 blijkt dat Anna uit de stam 
van Aser was. De geslachtsregisters zijn echter met de verwoesting 
van Jeruzalem verloren gegaan.  
 

Bijbelse verwachting van herstel voor tien stammen  
 
De verwachting van het herstel van de Joden had meestal betrekking 
op de nakomelingen van de stam van Juda, Benjamin en Levi, zijnde 
de voorouders van de hedendaagse Joden, omdat deze als zodanig 
bekend waren in de wereld. Er werd weinig gediscussieerd over het 
herstel van de tien Verloren stammen. Immers, de grote vraag was, 
bestonden zij nog wel? Toch hebben theologen en wetenschappers die 
de Bijbelse profetie serieus namen steeds onderzoek gedaan naar de 
Tien Verloren Stammen en geconcludeerd dat zij ergens verborgen 
waren. Er zijn verwijzingen in de Bijbel dat de stammen eens 
herenigd zullen worden. Zoals: Deuteronomium 30:1-6. 1 Voorts zal 
het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, 
deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder 
ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, 
gedreven heeft; 2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en 
Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij 
en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 3 En de 
HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer 
ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen 
u de HEERE, uw God, verstrooid had.  
 
Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u 
de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 5 En 
de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk 
bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, 
en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 6 En de HEERE, uw 
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God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, 
uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat 
gij leeft.  

Ezechiël 37: 11-23. Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze 
beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze 
beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn 
afgesneden. 12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere 
HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven 
doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls. 
13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal 
hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, 
o Mijn volk! 14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en 
Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, [dit] 
gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 15 Verder geschiedde 
des HEEREN woord tot mij, zeggende: 16 Gij nu, Mensenkind, neem 
u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israëls, 
zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor 
Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn 
metgezellen. 17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een 
enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand. 18 En wanneer 
de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons 
niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn? 19 Zo spreek tot hen: 
Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in 
Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn 
metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout 
van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden 
in Mijn hand. 20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven 
hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen. 21 Spreek dan 
tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls 
halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal 
ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal 
ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen 

Israëls; en zij zullen allen tezamen een enigen Koning tot koning 
hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan 
meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 En zij zullen zich niet 
meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en 
met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun 
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woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo 
zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 

Gevonden stammen 

Onderstaande groepen zijn, of beweren, afkomstig te zijn van 
de Tien Verloren Stammen 

Beta Israël van Ethiopië; van de stam van Dan  
 

De Beta Israel, (=huis van Israël) ook bekend als Falasha’s, zijn 
Ethiopische Joden. Sommige leden van de Beta Israël evenals 
verscheidene Joodse geleerden, geloven dat ze afstammen van de 
stam van Dan, in tegenstelling tot het traditionele verhaal van hun 
afstamming van de koningin van Sheba. Ongeveer 7.000 Joden 
werden in 1984 naar Israël gebracht. Circa 18.000 Joden blijven 
achter.  
In 1991 heeft er een buitengewoon riskante en geslaagde operatie 
plaatsgevonden om de Ethiopische Joden uit het belegerde Addis 
Abeba naar Israël te brengen. Met één Boeing 747 gingen 1080 
mensen aan boord.  
 
Onder druk heeft de regering besloten in september 2008 om nog 
eens 3.000 mensen in Ethiopië te controleren om in aanmerking te 
komen voor Aliya (terugkeer naar Israël). De criteria voor deze 
mensen is dat zij moet aantonen, óf hun echtgenoot moeders hebben 
uit het Jodendom. Zij moeten een bloedverwant in Israël hebben die 
een petitie namens hen opstelt en zij moeten op een tellinglijst 
voorkomen opgesteld in 1999 bekend als de Efrati-lijst. Degenen die 
nog steeds wachten leven in erbarmelijke omstandigheden. Tot nu 
toe zijn 2.500 mensen van de 3000 gecontroleerd. Men hoopt dat de 
regering zal instemmen om verder te gaan en de resterende 500 
mensen te onderzoeken. Bovendien wachten nog 5.700 Falasha’s op 
toestemming om te emigreren.  

 
Perzische Joden; Efraïm, Dan, Zebulon, Aser en Naftali  
Joden in Arabië; Ruben, Gad en Manasse  
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Perzische Joden, of Iraanse Joden zijn afkomstig van de stam van 
Efraïm. Zij vormden oudtijds een van de grootste Joodse 
gemeenschappen in het voormalige Perzische Rijk. In de vroege 
Middeleeuwen besloot ene Benjamin uit het Spaanse Tudela, zoon 
van Jonah om op zoek te gaan naar verloren stammen. In 1165 begon 
hij aan een wereldreis vol avonturen en gevaren. In het Reisverslag 
door Benjamin uit Tudelo beschreef hij zijn ervaringen. In Perzië en 
beide Arabisch Schiereiland kwam hij afstammelingen van de 
verloren gewaande Israëlieten tegen. “Er zijn in het land van Perzië 
afstammelingen van vier stammen van Israel te vinden. Dan, Zebulon, 
Aser en Naftali. Ze worden geregeerd door hun prins, Josef de Leviet.”  

Tijdens zijn bezoek aan Arabië kwam bij in Kheibar andere Israelieten 
tegen, waarover bij schreef. „Deze Mannen stammen af van Ruben, 
Gad en Manasse.” 

De Bene Ephraim uit Zuid-India  

Bene betekend zonen van Efraïm wonen in Zuid-India. Zij 
beschouwen zich nakomelingen van de stam van Efraïm. De Nasranis 
van Kerala, India zijn van Hebreeuwse afkomst, maar er is niet veel 
bekend is over hun verleden, waardoor het moeilijk om er zeker van 
dat zij ook afstammen van de tien Stammen. (Ref. Dr Asahel Grant's 
'De Nestorianen of de Verloren Stammen van Israël' voor meer 
informatie over de Christenen en de Nestorianen). 

Bene (zonen) van Israël van Zuid-Azië; Efraïm  
 
De Bene Israël (Hebreeuws: "Zonen van Israël" genoemd) zijn een 
groep Joden die leven in verschillende Indiase steden, Mumbai, Pune, 
Ahmadabad; en in Pakistan, zoals in Karachi, Peshawer en Multan. 
De Bene Israël vormen de grootste sector van de Joodse bevolking van 
het subcontinent, en vormt het grootste deel van die soms aangeduid 
als Pakistaanse Joden. De taal van de Bene Israël is Joods-Marathi, 
een vorm van Marathi. Van hen zijn er al geëmigreerd naar Israël.  
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In Kerela, Zuid-West- India, leven de Kenanieten, die hun Jodendom 
sedert de vroegste tijden met Christelijke invloeden vermengden. Zij 
leven als Hebreeuwse Israël-Christenen onder de Indiërs.  

Pathanen; Ruben, Simon, Aser, Levi, Naftali, Gad, Jozef; 
Benjamin  
 
In 2010 heeft Amir Mizroch in de Jerusalem Post erop gewezen dat 
zelfs Pashtuns in Afghanistan en Pakistan zou kunnen afkomen van 
de verloren Joodse stam van Efraim. Shahnaz Ali, een verbonden aan 
de Indiase National Institute of Immunohaematology in Mumbai, is 
begonnen het bestuderen van de bloedmonsters die zij verzameld van 
de Afridi Pathanen in Malihabad, in de Lucknow district in Uttar 
Pradesh, India, om hun vermeende Israëlitische oorsprong te 
controleren.  

De Afghaanse strijders horen tot de stam van de Pathanen, die naar 
hun taal, het Pasjtoe, ook wel Pastoenen genoemd worden. Er zijn 
ongeveer zeven miljoen Pathanen in Afghanistan en acht miljoen 
Pathanen in Pakistan. Volgens Avigail stammen de Pathanen af van 
enkele van de tien stammen, die in 721 vóór Christus door de 
Assyriërs werden weggevoerd. Volgens Avigail dragen de Afghanen 
Hebreeuwse amuletten en noemden ze zich vroeger zelfs de Bné Israël 
een Joodse uitdrukking, die betekent: de zonen van Israël. Er zijn 
zelfs mensen die Israël heten. De besnijdenis wordt op de achtste dag 
na de geboorte uitgevoerd, net zoals de Joden dit doen, terwijl de 
Islamieten het pas op twaalfjarige leeftijd doen. Oudere 
Pathanvrouwen ontsteken op vrijdagavond kaarsen om de sabbat te 
verwelkomen, precies zoals ook Joodse vrouwen dit doen. Ze kennen 
de Davidsster en dragen een gebedskleed, waar soms ook de 
gebedskwasten aan bevestigd zijn. De Pathaanse clans zouden zelfs 
namen hebben, die op de namen van enkele van de verloren tien 
stammen lijken. Er is een clan die Rabani heet, wat gelijk is aan 
Ruben en er is een clan die Sjinwari heet, wat gelijk is aan Sjimoon, 
Simon. Er is een groep die Ashuri heet, wat overeenkomt met Aser en 
er is een groep die Yusuf-zai heet, wat zonen van Jozef betekent. 

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten om 
onderzoek te financieren om vast te stellen of de Pashtuns (etnische 
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groep waaruit de Taliban bestaat) een van de tien Verloren Stammen 
van Israël zijn. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in India omdat 
het nu onmogelijk is om deze onderzoeken uit te voeren in 
Afghanistan en Pakistan. Men weet het allang, de Pashtuns - of 
Pathanen - die vooral bewonen de zuidelijke en zuid-oosten van 
Afghanistan en het westen en noordwesten van Pakistan zijn 
waarschijnlijk afstammelingen van een van de verloren stammen van 
Israël. Overeenkomsten in de rituelen, kleding, familie tradities, 
culinaire.  Alles wijst erop dat de Pashtuns Joodse voorouders 
hebben. 
 
De Pathaanse gemeenschap is erg gastvrij. Dit kwam in 2001 aan het 
licht in de Pakistaanse stammengebieden die aan de Noordwestelijke 
Grensprovincie grenzen. De Afghaanse taliban en hun bondgenoten 
van Al-Qaida kregen er toen onderdak nadat ze door Amerikaanse 
troepen verdreven waren uit Kaboel. In Afghanistan vormen de 
Pathanen de grootste bevolkingsgroep. Zowel in Afghanistan als in 
Pakistan zijn de Pathanen verdeeld in verschillende stammen en 
clans, die nooit verenigd werden. Maar ze spreken dezelfde taal en 
delen tradities waarvan de gastvrijheid deel uitmaakt. 
 
 

Verhouding tot de stammen van Israël 
 
Er zijn interessante gegevens over het behoud van de stambomen en 
hun relatie tot de vaders van het Israëlische volk. Deze stambomen 
zijn goed bewaard gebleven. Sommigen van hen zijn geschreven in 
gouden letters op suède. De namen van de stammen spreken voor 
zich: de stam van Harabni (in de Afghaanse tongval) is de stam van 
Ruben, de Shinwari is Simeon, de Levani - Levi, Daftani - Naftali, Jaji 
- Gad, Ashuri - Aser, Yusuf Su, zonen van Jozef, Afridi - Efraïm, en 
zo verder. 
 
De voormalige monarchie in Afghanistan heeft een wijd verspreide 
traditie volgens welke hun oorsprong was van de stam van Benjamin 
en de familie van koning Saul. Volgens deze traditie, had Saul een 
zoon genaamd Jeremia en hij had op zijn beurt een zoon genaamd 
Afghana. Jeremia stierf op ongeveer dezelfde tijd als Saul en de zoon 
Afghana werd opgevoed door koning David en bleef in het koninklijk 
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paleis, ook tijdens de regering van Salomo. Ongeveer 400 jaar later, 
in de dagen van Nebucadnezar, vluchtte de Afghana familie naar de 
Gur regio (Jat in onze tijd). Dit is in Midden-Afghanistan en de familie 
is hier neergestreken en onderhandelde met de mensen van het 
gebied. 
 
In het jaar 622, met de verschijning van de islam, Mohammed 
stuurde Ibn Waleed Khaled naar de 'zonen van Ishrail' om het woord 
van de islam onder de Afghaanse stammen verspreiden. Hij slaagde 
in zijn missie, ging terug naar Mohammed met zeven 
vertegenwoordigers van de inwoners van Afghanistan en met 76 
aanhangers. De leider van deze mensen was 'Kish' (dezelfde naam als 
de vader van Saul). Volgens de traditie, de afgezanten geslaagd in hun 
opdracht en Muhammed prees hen er voor. 
 

De plaats van de Assyrische ballingschap 
 
Volgens de Bijbel (de tweede Boek der Koningen, Kronieken 1 en 2), 
werden de tien stammen verbannen naar Calah en Havor en de rivier 
Gozan en omtrent de steden van Medië. Calah is volgens sommigen 
het tegenwoordige Nimroed in Irak. In Calah vonden wetenschappers 
een potscherf met Joodse namen, zoals Menachem, Hananiël, 
Nadbaël. 
 
Volgens de traditie van de Joden van Afghanistan, de rivier Gozan is 
'staaf jichan' (rivier in het Perzisch is staaf), een van de zijrivieren van 
de Emo-Daria, die afdaalt in de nabijheid van de stad Maimane. De 
stad Havor is, zeggen ze, peh-Shauor (Pash-Havor), wat betekent 
'Over Havor' in Afghanistan, en fungeert nu als het centrum van de 
Pathanen in Pakistan; het hele gebied werd bevolkt door de 
Assyrische ballingschap. Er zijn onderzoekers die beweren dat alle 
Joden die in het zuiden langs de USSR Emor-Daria wonen de 
afstammelingen zijn van de tien stammen - de Bucharins, Georgiërs, 
enz. Zoals we weten, werd een groep van ''B'nei Yisrael" gevonden - 
waarvan sommigen nu in Israël wonen - in India en Afghanistan. Het 
bestaan van de Pathan stammen is dus in het hart van het gebied 
waar de Tien Stammen zijn gevonden. 
 
De Britten, die Afghanistan bestuurden voor een lange tijd, vonden 
het moeilijk om onderscheid te maken tussen de Pathanen en de 
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Joden, en noemden de Pathanen 'Juz' - Joden. Er zijn talrijke 
bewijzen van het bestaan van de Joodse gewoonten onder de 
Pathanen. Bijvoorbeeld: besnijdenis binnen acht dagen; een thalis 
(gebedsmantel) en vier franjes (Tsitsit), een Joodse bruiloft (Hupah en 
ring), rituelen van vrouwen (onderdompeling in een rivier of bron), 
leviraat huwelijk (Yibum), het eren van de vader, verboden 
voedingsmiddelen (paard- en kameelvoeding), verbod van koken van 
vlees met melk, een traditie van rein en onrein gevogelte, de Shabbat 
(voorbereiding van 12 Hallah broden, verboden te werken), verlichting 
met een kaars ter ere van de Sjabbat, de Grote Verzoendag (Jom 
Kippoer) het gebed (een aantal van hen bidden gedraaid in de richting 
van Jeruzalem), bloed op de drempel en op de twee Mezzuzoth (in 
tijden van pest of moeite), een zondebok, genezing van de zieken met 
de hulp van het Boek der Psalmen (het Boek plaatsen onder het hoofd 
van de patiënt), een Hebreeuwse amulet (Kamia), Hebreeuwse namen 
(ook voor wijken en dorpen), Heilige Boeken (ze eren vooral de wet 
van ‘Sharif’, nl. de wet van Mozes), en het opstaan wanneer de naam 
van Moshe wordt vermeld. 
 
Afgezien van synagogen, Sifrei Thora, en Hebreeuws plaatsnamen 
zijn er ook aanwijzingen over belangrijke archeologische vondsten: in 
de buurt van de stad Herat in Tehcharan, zijnoude graven gevonden 
waarop geschreven was in het Perzisch en in de Hebreeuwse taal. De 
graven dateren uit de elfde tot de dertiende eeuw. In een 
tegenovergestelde manier, zo lijkt het, zijn er een aantal van 
inscripties op rotsen gegraveerd in oude Hebreeuwse schrift buurt 
van de stad Netchaset. In de 'Dar el Amman' Museum in Kabul, de 
hoofdstad van Afghanistan, is er een zwarte steen gevonden in 
Kandahar, waarop geschreven is in het Hebreeuws. 
 
De wetenschappers proberen de juistheid vast te stellen van de 
Joodse oorsprong van de Pashtuns. Ze kunnen rustig werken in 
Noord-India, in Lucknow, de hoofdstad van Uttar Pradesh. 
Malihabad'', een district van Lucknow (India), is het enige land 
Pashtun of Pathan, waar je veilig en gemakkelijk toegang krijgt voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de waarschijnlijke Joodse oorsprong 
van de Pathanen. ‘Het is niet mogelijk om DNA-monsters in 
Afghanistan of de tribale gebieden van de provincie Noord-west-grens 
van Afghanistan (NWFP), te verzamelen waar de meeste van de 
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Pashtuns wonen,’ merkt terecht Navras Jaat Aafreedi, professor aan 
de universiteit van Lucknow. En zoals opgemerkt door de Indiase 
geleerde, zelf een etnische Pashtun, op zijn blog, ‘het zou een echte 
sprong voorwaarts zijn als we nauwkeurig kunnen bepalen dat de 
Pashtuns van Joodse afkomst zijn.' “Niet de Taliban, maar hun 
voorouders waren wellicht Joods”, grapte Simon McGregor-Wood 
correspondent voor ABC News in Jeruzalem. “Een grimmige ironie, 
zegt hij, wanneer we weten dat de Taliban Israel haten.” Het 
Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echter besloten 
om een onderzoek in te stellen door de geneticus Indiase Shahnaz Ali 
fonds. Men werd verwelkomd op het Technion-instituut in Haifa, 
waar de werkzaamheden voltooien worden. 
 

Sjinloeng Joden, Birma; Manasse 
 

Rabbijn Elijahoe Avigail uit Jeruzalem (rabbijn en docent aan Joodse 
hogescholen) ontdekte Joodse wortels bij de Sjinloeng, - of: Shinlung 
- een stam die op de grens van Myanmar - het voormalige Birma - en 
India woont. De leden van deze stam zeggen, dat ze van Manasse 
afstammen. Avigail heeft er al zo’n 500 naar Israël helpen emigreren. 
Hij was in 1985 al bezig met zijn diepgaand onderzoek. 

 
Kashmiri Joden 
 
De Kashmiri’s kunnen afstammelingen zijn van de tien Verloren 
Stammen. Zij wonen ten Noorden van India, Hun aantal is circa 5 
miljoen. Hoewel zij Moslims zijn dragen ze Bijbelse namen, 
bijvoorbeeld Cleb (Caleb), Israel, Hahana, and Lavni." (Searching for 
the Lost Tribes, by Winston Pickett, p. 51.) Zij vieren het Paasfeest en 
hebben de overlevering dat ze komen uit Israel. Een onderzoeksgroep 
is bezig om meerdere overeenkomsten te bestuderen. 
 

Joden in China; Abraham 
 

In het bergachtige gebied ten noordwesten van China, ten westen van 
de Min-rivier, nabij de grens van Tibet, in Szechuan leeft een oud volk 
genoemd door de Chinezen, Chiang-Min, - Chiangmi - die ongeveer 
250.000 mensen uitmaken. 
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De taal van de Chiang stam was vergeten en ze hadden ook hun oude 
schrift verloren. Deze stam had al een bijzondere Israëlische manier 
van leven voor 2300 jaar. Volgens hun traditie, is de Chiang stam de 
afstammeling van Abraham, en had hun voorvader 12 zonen. 
Degenen onder hen die geen Chinese vrouwen namen lijken nog 
steeds Semitisch. De karaktereigenschappen van dit volk zijn 
integriteit, liefde voor de naaste, wederzijdse hulp, vrijgevigheid, 
bescheidenheid, verlegenheid, dankbaarheid en koppigheid. Ze 
hebben ook een vreze voor de hemel en respect voor God. Zij geloven 
in een God die ze noemen Abachi de vader van de hemel, of Mabichu, 
de geest van de hemel, of ook Tian, Hemel. Als gevolg van de Chinese 
invloeden roepen ze God aan op de bergen die de centrale plaats voor 
de aanbidding zijn. Hun mening van God is, die van een almachtige 
God, die waakt over de hele wereld, de wereld eerlijk oordeelt, beloont 
de rechtvaardigen, en straft de goddelozen. Deze God geeft hen de 
mogelijkheid om berouw te doen en daardoor verzoening te krijgen 
voor hun misdaden. In tijden van moeilijkheden, noemen ze God 
Yahweh. 
 

Ze geloven ook in geesten en demonen en ze zijn verboden hen te 
aanbidden; maar dit is waarschijnlijk een Chinese invloed. In het 
verleden hadden ze geschreven rollen van perkament en ook boeken; 
maar vandaag hebben zij slechts mondelinge tradities. Zij zelf 
begrijpen niet dat zij de gebeden elke week reciteren. De Chiang stam 
heeft een heel bijzondere manier van leven gebaseerd op het 
aanbieden van dierenoffers die lijken overeenkomstig te zijn met de 
Tien Stammen van Israël. Ze worden uitgevoerd door priesters 
waarvan het priesterschap wordt doorgegeven via erfenis van vader 
op zoon. Dit was dezelfde in het oude Israël. Op het moment van het 
offer worden twaalf vlaggen geplaatst rond het altaar om te leren dat 
ze afkomstig zijn uit een vader die twaalf zonen had. De priesters 
moeten schone witte kleren dragen. Ongehuwde mannen mogen geen 
priester worden, wat hetzelfde was in het oude Israël (Leviticus 21:7, 
13). De Chiang stam heeft een Nieuwjaar feest, een feest der feesten 
en een feest van dankbaarheid. De besnijdenis wordt niet uitgevoerd. 
Maar na de 7e dag of aan de vooravond van de 40ste dag van het 
leven van het kind, wordt een witte haan geslacht ter ere van het kind 
en hij krijgt een naam. Tot op de huidige dag houden zij de drie 
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Israëlische bedevaartfeesten en respecteren daarbij de Tien Geboden, 
zoals zij ook ons bekend zijn. 
 

Kaifeng Joden in China 
 
De Kaifeng Joden zijn leden van een kleine Joodse gemeenschap die 
bestaat in Kaifeng, in de Henan provincie van China, voor honderden 
jaren. Joden in het moderne China van oudsher noemden zichzelf 
Youtai (vanuit Juda ) in het Mandarijn Chinees; dat is ook de 
belangrijkste hedendaagse Chinese taal voor Joden in het algemeen. 
 
Een stenen monument in de stad suggereert dat ze er waren ten 
minste sinds 231 v. Chr. Volgens historische gegevens, een Joodse 
gemeenschap leefde in Kaifeng ten minste vanaf de Noordelijke Song-
dynastie (960-1127) tot in de late negentiende eeuw. Het wordt ook 
vermeld dat in 1163 Ustad Leiwei (Levi) belast werd met de religie 
(Ustad betekent leraar, rabbi ), en dat ze een ingebouwde synagoge 
bezaten, omgeven door een studiehal, een ritueel bad, een 
gemeenschappelijke keuken, een koosjer slachten, en een sukkah. 
 
Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644), een Ming-keizer verleende 
zeven familienamen voor de Joden, waardoor zij tot vandaag 
herkenbaar zijn: Ai, Shi, Gao, Jin, Li, Zhang, en Zhao; afkomstig van 
de oorspronkelijke zeven Joodse familienamen: Ezra, Simon, Cohen, 
Gilbert, Levi, Jozua en Jonathan. Interessant is dat twee van deze: Jin 
en Shi equivalent zijn aan gemeenschappelijke Joodse namen in het 
westen: Goud en Stone. (Goldstone, een veel voorkomende Joodse 
naam) 
 

Bnei Menashe van India; Manasse 
 
De Bnei Menashe (uit noordoost India) zeggen afkomstig te zijn van 
de verloren stam van Manasse. Hun mondelinge tradities zeggen dat 
ze oorspronkelijk komen vanuit het Perzische Rijk in Afghanistan. 
Het land werd Assyrië genoemd, voordat het veroverd werd door 
Babylonië en daarna door de Meden en Perzen. Volgens hun tradities, 
gingen zij naar China, waar ze vanwege vervolging de wijk namen 
naar India en Zuid-Azië. 
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Een groep van 7.000 Indiase Joden is erkend als afstammelingen van 
een van de tien verloren stammen van het koninkrijk Israël. Volgens 
hun ovelevering zijn ze ruim 2.200 jaar (in de tijd van de Griekse 
overheersing) geleden uit Galilea trokken en naar oostelijke richting 
gegaan. De groep wordt beschouwd af te stammen van de stam 
Manasse. Zij wonen momenteel in de Indo-Burmese jungles, naar 
verluidt na een eeuwenlange trektocht door Irak, Afghanistan en 
Zuid-China. Deze groep heeft enkele antieke gebruiken die alleen in 
het Jodendom bestaan, waaronder de besnijdenis van jongetjes op de 
achtste dag na de geboorte. Ze vierden ook een feest waarin matzes 
werden gegeten terwijl het normaliter geen broodeters zijn. Zie 
“Accros the sabbath River; in search of the Lost Tribes of Israel”, door 
Hillel Halkin. Lost Tribes from Assyrië, door Avihail Brin en in het 
Hebreeuws door Isssachar Katzir. In augustus 2007 zijn de eerste 
1000 Bnei Menashe gearriveerd in Israël. Daarna kwamen er 
problemen met de verdere Aliya. In januari 2013 keerde het 2000ste 
lid van de Bnei Menashe stam uit het Nood-Oosten van India terug 
naar Israël. 
 

Van de Himalaya naar Tel Aviv 
 
Nakomelingen van de in 722 voor Christus naar Assyrië 
gedeporteerde stam van Manasse blijken in India te wonen. Na 2700 
jaar keren sommigen van hen terug naar het land van hun 
voorouders. 
 
Er speelde er zich op Israëls internationale vliegveld Ben Gurion een 
opvallend schouwspel af, dat de nieuwsgierigheid van veel reizigers 
wekte. Er landde een vliegtuig van Indian Airlines met aan boord zo’n 
honderd passagiers, veelal gekleed in traditionele Indiase gewaden. 
Na het verlaten van het vliegtuig knielde de ene passagier na de 
andere om de Israëlische grond te kussen. 
 
De passagiers waren leden van de Bnei Menashastam, die leeft in de 
grensgebieden van India, Nepal en Birma. Sinds 2004 is op basis van 
historisch en antropologisch onderzoek overtuigend bewijs geleverd 
dat de leden van deze stam de nakomelingen zijn van Manasse, een 
van de oorspronkelijke twaalf stammen van Israël. Met deze ”aliyah”, 
oftewel terugkeer naar Israël, kwam voor de passagiers van Indian 
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Airlines een einde aan een zwerftocht die 2700 jaar had geduurd. 
Daarbij geholpen door de organisatie Shavei Israël (terugkeer naar 
Israël, zie kader), die geleid wordt door de Amerikaanse journalist 
Michael Freund. 
 
In dit verband dient de naam van rabbi Eliyahu Avichail genoemd te 
worden. Rabbi Avichail richtte in 1975 de stichting Amishav (Mijn 
volk keert terug) op. De rabbi heeft van de zoektocht naar en de 
terugkeer van de tien verloren stammen van Israël zijn levenswerk 
gemaakt. Zijn opvallende leven werd in 1999 verfilmd in ”The return 
of the lost tribes”. Hillel Halkin, columnist van The New York Sun, 
reisde meermalen met rabbi Avichail naar India en schreef over zijn 
ervaringen in 2002 een boek, getiteld ”Across the sabbath river”. 
 
Zijn expedities, op zoek naar de verloren stammen van Israël, 
brachten rabbi Avichail in 1979 voor het eerst naar de grensgebieden 
van India en Birma, waar hij een aantal maanden meeleefde met het 
daar wonende Shinlung- of Kukivolk, dat zichzelf Bnei Menasha 
noemde. Deze maanden zouden een bekroning van zijn levenswerk 
worden. Hij was hier getuige van wat de stam het ”Chapcha 
Khutfeest” noemde. Rabbi Avichail raakte ervan overtuigd dat dit 
feest het Joodse Pascha was. 
 
De stam vierde dit feest in de maand maart en de feestelijkheden 
duurden zeven dagen. De stam leeft in bergachtige, vaak schier 
onbegaanbare gebieden en de feestelijkheden begonnen met het 
aanleggen van een nieuwe weg door de bergen. Toen rabbi Avichail 
het stamhoofd vroeg naar de reden hiervan, kreeg hij tot zijn 
verbazing te horen dat de nieuw aan te leggen weg de uittocht uit 
Egypte moest vergemakkelijken. 
 
In de vroege morgen van de eerste dag van het feest verzamelden alle 
stamleden zich in de deuropening van hun woningen, om hier 
gehaast hun maaltijd te nuttigen. De rabbi kreeg te horen dat de stam 
deze maaltijd ”Chlawag Hnawt” noemde. Op de vraag naar de precieze 
betekenis hiervan zei het stamhoofd tegen de rabbi dat hij die ook 
niet wist. Hij wist slechts dat hun voorvaderen dit ritueel sinds 
mensenheugenis vierden, en dat het iets betekende dat in grote haast 
moest gebeuren omdat de voorvaderen onder druk stonden om 
Egypte te verlaten. Diezelfde avond was rabbi Avichail getuige van 
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een ritueel dat hem volledig overtuigde. De priester van de 
dorpsgemeenschap, in feestelijke witte kleding gehuld, slachtte in het 
midden van het dorp een offerdier en verzamelde het bloed zorgvuldig 
in een schaal. Vervolgens begon hij een rondgang door het dorp 
waarbij hij het bloed op de deurposten van de woningen aanbracht. 
 
Een speciale commissie van rabbijnen onder leiding van opperrabijn 
Shlomo Amar begon in 2005 een onderzoek naar de oorsprong van 
deze Bnei Menashastam, en besloot om de stam officieel als 
afstammelingen van het Joodse volk te erkennen. Sindsdien is de 
stichting Shavei Israël onvermoeibaar in de weer om de in India, 
Nepal en Birma levende stamleden voor te bereiden op hun komst 
naar Israël. 
 
Sinds 2007 worden er congressen georganiseerd in Dhulikhel, een 
stadje dat zo’n dertig kilometer ten zuiden van de Nepalese hoofdstad 
Kathmandu ligt. De congressen beogen een veelheid van 
doelstellingen te verwezenlijken. Van cursussen in de Hebreeuwse 
taal tot informatieverschaffing over de moderne Israëlische 
samenleving. Shavei Israël realiseert zich terdege dat de emigratie 
van Bnei Menasha naar Israël veel meer is dan een vreugdevolle 
terugkeer naar het verloren gewaande thuisland. 
 
Sinds voormalig premier Olmert in 2008 voor deze aliyah 
toestemming verleende hebben reeds zeventienhonderd stamleden 
deze sprong gewaagd. Sindsdien is gebleken dat het voor velen van 
hen een enorme cultuurschok vormde. Levend in panorama-achtige 
berggebieden op het drielandenpunt van India, Nepal en Birma 
kwamen de Bnei Menasha terecht in het scherp gepolariseerde 
Midden-Oosten, zo verschillend van hun vreedzame traditionele 
leefgemeenschappen, waar de moderniteit nog niet was 
doorgedrongen. 
 
De organisatie Shavei Israël heeft geleerd van deze lessen. Sinds 2009 
concentreren de congressen zich steeds meer op de vorming van 
toekomstige leiders, die goed zijn voorbereid op het nieuwe leven in 
Israël. Doel hiervan is dat deze nieuwe leiders, die zorgvuldig uit de 
Bnei Menasha worden gekozen, hun in Israël arriverende stamleden 
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vanaf hun eerste dag in Israël begeleiden en van alle noodzakelijke 
hulp voorzien. 
 
Een punt van kritiek, ook binnen Israël zelf, betreft het feit dat de 
leden van de Bnei Menasha vrijwel zonder uitzondering worden 
ondergebracht in nieuwe nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever. Daar worden ze volgens critici onnodig blootgesteld 
aan het soms vijandige gedrag van Palestijnen. Michael Freund, die 
Shavei Israël leidt, stelt echter dat de organisatie zich van dit alles 
zeer wel bewust is. Het zijn echter met name de huidige problemen 
in Israël op het gebied van huisvesting die op dit moment geen andere 
oplossing toestaan. 
 
De organisatie hoopt de komende jaren nog zeker 7000 leden van de 
Bnei Menasha over te brengen naar Israël en beoogt hen zo veel 
mogelijk in dezelfde nederzettingen onder te brengen. bron: 
Reformatorisch dagblad 21-06-2010 12:15 Martin Janssen 
 

Shavei Israël 
 
Shavei Israël is een organisatie met een dubbele doelstelling. 
Enerzijds doet de organisatie, en met opvallend succes, onderzoek 
naar de verloren tien stammen van Israël en probeert de 
nakomelingen van deze stammen op te sporen. Hier duikt gelijk de 
tweede doelstelling op, die bestaat uit het verlenen van praktische 
hulp aan zowel individuen als complete gemeenschappen die hun 
Joodse wortels hebben hervonden, om de aliyah, oftewel hun 
terugkeer naar Israël, mogelijk te maken. 
 
Om wereldwijd zowel individuen als gemeenschappen hulp te bieden 
bij het beter leren kennen van hun herontdekte Joodse wortels en 
geloof, zendt Shavei Israël zowel spirituele leiders als 
onderwijskundig personeel uit. Die onderwijzen hun nieuwe 
geloofsgenoten in het Joodse geloof en de Hebreeuwse taal en gaan 
voor in de gebedsdiensten op de sabbat en tijdens Joodse feestdagen. 
Ze geven tevens wekelijkse bulletins uit in de moedertaal van de 
gemeenschappen. 
 
Shavei Israël werd in haar beginjaren vaak wat meewarig bekeken 
door meer seculier georiënteerde joden binnen Israël zelf. Waarbij een 
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rol speelde, dat de opvang en de integratie van deze nieuwkomers in 
de Israëlische samenleving een kostbare zaak was. 
 
Met name het laatste decennium is dat echter veranderd. Israël lijdt 
volgens veel deskundigen momenteel onder een demografische en 
spirituele crisis. Er wordt bezorgd vastgesteld dat binnen Israël zelf 
het demografisch evenwicht tussen haar Joodse en Palestijnse 
burgers verschuift, ten gunste van de Palestijnen. Bovendien wordt 
Israël geconfronteerd met een relatief nieuw verschijnsel, namelijk 
emigratie van vooral jongere Israëliërs naar het Westen. Vaak zijn de 
zeer moeilijke politieke omstandigheden in het Midden-Oosten de 
aanleiding. Dit alles heeft het bewustzijn in Israël doen groeien dat 
deze nieuwkomers geen last maar een zegen voor het land zijn. Vooral 
omdat het merendeel van hen jonge mensen zijn. Deze groeiende 
gewaarwording heeft de visie op Shavei Israël en haar activiteiten 
positief beïnvloed. 
 
Shavei Israël beschrijft haar activiteiten en doelstellingen als volgt: 
„De terugkeer tot het Joodse volk en geloof heeft niets van doen met 
dwang. Het is iedere keer weer een diepe persoonlijke beslissing, die 
het resultaat is van een innerlijk verlangen om een verloren erfenis 
te herontdekken. Shavei Israël steunt, leidt en begeleidt deze 
persoonlijke leeftochten en opent de deur voor allen die hun aliyah 
willen maken. Shavei Israël is wars van elke vorm van proselitisme 
en beantwoordt slecht de verlangens van hen, die willen terugkeren 
naar hun volk.” 
 

Knanaya volk 
 
Aan de kust van Malabar wonen Joden die voornamelijk afkomstig 
zijn uit de Noordelijke Koninkrijk van Israël. Volgens de traditie zijn 
er ook Kanaya Joden bekend als de ‘Zuidelijken’ (‘Thekkumbhagar’ 
in het Malayalam) afkomstig uit de zuidelijke provincie van Israël, het 
Koninkrijk Juda. 
 
In 345 na Christus reisde een kleine groep handelaren ( hebreeuws: 
K'nanaim) naar de Joodse handelsposten op Kodungallur in Kerala 
en vestigde zich daar. Hun afstammelingen zijn vandaag bekend in 
Kerala als Knanaya Nasranis. Het zijn de afstammelingen van 
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tweeenzeventig Syro-Aramees Joodse gezinnen die migreerden van 
Edessa (nu Şanl’urfa), Turkije ) de eerste Stadstaat dat het 
christendom omarmde in het Romeinse Rijk, onder leiding van een 
prominente koopman Knai Thomman (ت����امن قن�����اي ) (in het Engels, 
Thomas de Zeloot). Zij bouwden een stad in Kodungalloor met een 
kerk en 72 huizen. 
 
Mar Joseph van Ufra (UR) ( جوس���ف مار( )יוסף מר ) had een verrassende 
droom waarin hij zag het lot van de christelijke kerk in Malabar (م%ب�����ار 
), opgericht door St. Thomas, de apostel, in de eerste eeuw. 
Bovendien, geconfronteerd met nieuwe mogelijkheden voor handel in 
India en de toenemende vervolging van de Knanaya mensen 
veroorzaakte velen van hen te migreren. De groep bestond uit 
vierhonderd christenen van tweeenzeventig gezinnen van 
verschillende Joodse stammen. Met instructies van de patriarch van 
Antiochië, zeilden ze in drie schepen onder leiding van een 
toonaangevend schip met de vlag van koning David. De Knanaya 
mensen kregen toestemming om handel te drijven en zich te vestigen 
in Kodungallur door de toenmalige heerser van Malabar, Cheraman 
Perumal. De gebeurtenis is vastgelegd op koperen platen gegeven aan 
de gemeenschap. 
 

Lepcha’s in Bengalen en Nepal 
 

In het gebied van de Himalaya's, woont een minderheidsgroep de 
stam van de Lepcha's, die tussen de 250.000 en 300.000 mensen 
telt. Zij zijn verspreid over een groot gebied, maar ze zijn met name 
talrijk in Sikkim, in het Darjeelinggebied van West-Bengalen en in 
Oost-Nepal, en in mindere mate komen ze ook in Bhutan voor. 
Iemand heeft ooit een boek over de Lepcha's geschreven: „Lepcha, my 
vanishing tribe". Er bestaat een sterke oer-traditie binnen deze stam, 
dat ze ooit behoorden tot een verbond van stammen met dezelfde taal 
en cultuur. Dezelfde traditie leeft bij de stam van de Limboo's (groot 
ongeveer 275.000 mensen, gelokaliseerd in Oost-Nepal, het Ilam-
district), waarmee ca. drie eeuwen terug nog één stamverband 
bestond. Nu zijn de culturen enigszins en de talen sterk uiteen 
gegroeid. De verhalen over een stammenbond van eeuwen her 
spreken dan eens over twee, dan eens over zes of meer stammen, 
terwijl de zwerftocht van deze stammen voor de laatste eeuwen eerder 
naar een Oostelijke dan naar een Westelijke afkomst verwijst. 
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Een aantal verhalen zoals deze binnen de stammen leven, geven 
frappante overeenkomsten te zien met Bijbelse verhalen: men gelooft 
in de schepping van de vrouw uit een rib van de eerste man; men 
heeft het zondvloedverhaal, waarbij een schip met de weinige 
overlevenden strandt op een hoge berg (men noemt een berg van 
Sikkim i.pv. Arrarat) Er leven, verspreid over India en Pakistan, 
overal in de berggebieden, sterk aan de Lepcha's verwante stammen. 
Eén daarvan, te vinden in de oostelijk Indiase deelstaat Manipur, 
houdt zelfs de besnijdenis in ere. Een mening dat de Lepcha-taal 
mogelijke verwantschap zou tonen met het Hebreeuws, of in elk geval 
met de Semietische talen, wordt niet door alle taalkundige beaamd. 
Er is wel uiterlijke verwantschap tussen het eeuwenoude Lepcha-
script met het oud-Hebreeuwse en het Oud-Syrisch alfabet; zelfs drie 
tekens zijn helemaal gelijk. 
 

Bukharian Joden van Centraal-Azië; Naftali en Issasar 
 
De Joden van Bukharan, ook Bukhari, (Hebreeuws: בוכרים , Bukharim) 
zijn Joden van Centraal Azië wie spreken Bukhori, een dialect van 
Perzische taal. Hun naam komt uit de vroegere Centrale Aziaat 
Emiraat van Boukhara, wat eens een aanzienlijke Joodse 
gemeenschap had. Sinds instorting van de Sowjetunie, was de 
overgrote meerderheid geëvacueerd naar Israël of Verenigde Staten, 
terwijl anderen zijn geëmigreerde naar Europa of Australië. Een 
meerderheid van Joden Bukharian beweren dat hun voorgeslacht de 
Verloren Stammen van Israël zijn. Deze Joden menen nakomelingen 
te zijn van Issachar, Naftali, en Efraim Israëlitische stammen die 
nooit terugkeerden. Er is wat voor te zeggen dat ze gerelateerd zijn 
aan de stam van Issaschar, omdat een gemeenschappelijke 
familienaam onder hen is Issacharoff. De gemeenschap werd 
hoofdzakelijk afgesneden van de rest van Joodse wereld meer dan 
tweeduizend jaar en op de een of andere manier erin geslaagd om 
hun Joodse identiteit en erfenis in aanwezigheid van talloze kansen 
te overleven en te bewaren. De meeste Bukharian Joden leefden 
binnen het Emiraat van Boukhara (momenteel Oezbekistan en 
Tajikistan), terwijl een klein aantal binnen leefde Rusland, 
Kazachstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan. Na 
de oprichting van de Staat Israël, hebben bijna al deze Joden hun 
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woonplaats verlaten en reisden naar Israël of andere landen. Één 
synagoge bestaat er nog binnen Peshawar en er zijn twee belangrijke 
synagogen en verscheidene Joodse begraafplaatsen die nog in de 
havenstad Karachi functioneren. 
 

Igbo Joden van Afrika; Naftali, Manasse, Levi, Zebulon, 
Gad 
 
De Igbo Joden van Nigeria zeggen afkomstig te zijn uit de stammen 
van Efraïm, Naftali, Manasse, Levi, Zebulon en Gad. Het Igbo-volk 
bestaat uit ca. zes miljoen mensen, met een christelijke godsdienst. 
 

Lemba bevolking van Afrika 
 

De Lemba bevolking (Vhalemba) uit zuidelijk Afrika maken er 
aanspraak op afstammelingen te zijn van een verloren Stam die 
gevlucht is uit Jemen en naar het zuiden van Afrika trokken. Zij 
hebben specifieke religieuze praktijken vergelijkbaar met die in het 
Jodendom en een overlevering dat ze migranten zijn vanuit West-Azië 
of Noord-Afrika. Volgens de mondelinge geschiedenis van de Lemba, 
(Lemba was een plaatsje in het Heilige Land) waren hun voorouders 
Joden die afkomstig waren van een plaats genoemd Sena enkele 
honderden jaren geleden, en vestigden zich in Oost-Afrika. Sena is 
een verlaten oude stad in Jemen gelegen in het oostelijke Hadramaut-
vallei. Uit de geschiedenis blijkt dat de stad bewoond werd door Joden 
in de afgelopen eeuwen. Er is een onderzoek gaande dat suggereert 
dat "Sena" ook kan verwijzen naar Wadi Masilah (in de buurt Sayhut) 
in Jemen, vaak Sena genoemd. 
 
De Joodse groep trok naar Atrika onder leiding van een man die in 
de mondelinge overlevering 'Buba’ - volgens sommigen een 
verbastering van Juda - wordt genoemd Eenmaal in Afrika viel de 
groep uiteen: er zijn heden ten dage zo’n 70.000 Bantoesprekende 
Lemba in Zuidelijk Afrika, die in twaalf lokale groepen verdeeld zijn. 
Eén groep streek neer in Ethiopië en de andere trok zuidwaarts naar 
wat vandaag Tanzania en Kenia is, waar ze ‘Senna 2’ bouwden. 
Sommigen trokken verder en staan thans bekend als de Ba Mwenye 
(heren van het land). Een afsplitsing trok naar Mozambique, alwaar 
ze de stad 'Senna 3' bouwden. De BaSenna leven nog steeds in 
Mozambique. 
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Weer een andere groep trok naar Chiramba, Zimbabwe. Deze staat 
bekend als de Ba-Lemba. 
 
Britse wetenschappers deden steekproefsgewijs DNA-onderzoek 
onder leden van de Lembastam. Hun conclusie luidde: de Lemba-
mannen hebben het uitzonderlijke Joodse priesters-gen in hun Y 
chromosoom, dat via vader-op-zoon-afstamming terug-voert naar de 
voorvader die drieduizend jaar geleden leefde. Volgens het Oude 
Testament Aäron, de eerste Priester, in het Hebreeuws: Cohen. Van 
de Europees-Joodse priesters (de Cohen-kaste) heeft 45 procent het 
'Cohen-gen' (priestergen) en 56 procent van de gelijkwaardige groep 
onder de Sephardim Joden. In de Joodse bevol-king in het algemeen 
komt dit gen slechts bij drie tot vijf procent voor. Onder Lemba 
mannen komt het gen in 8.8 procent voor - vergelijkbaar met andere 
Joodse mannelijke bevolkingsgroepen. Onder de mannelijke leden 
van de Buba-stam van de Lemba is dat 53 procent! Tudor Parfitt, 
directeur Joodse Studies aan de School of Oriental and African 
studies in Londen, bestudeerde de Lemba tien jaar lang en schreef 
een boek: Journey tot the Vanished Cuty. Hij vond het dorpje 
genoemd Senna in Hadramawt, een voormalige Joodse kolonie in 
Jemen. 
 
De meeste stamleden zijn overigens nu christen of moslim, al geloven 
ze zelf ook sterk in hun Joodse afkomst. De Afrikaanse stam, die zo'n 
80.000 mensen telt, onthoudt zich van varkensvlees. Ook slachten 
de leden dieren op rituele wijze, dragen ze een soort keppeltje en 
kerven ze op hun grafstenen een davidsster. Ook worden jongens 
besneden, De Lemba leven ook significant anders dan hun buren: ze 
geloven in één God, die ze Nwali noemen. Eén dag per week is een 
heilige dag die ze in gebed doorbrengen. Ze houden zich aan de strikte 
spijswetten van het Oude Testament en ze scheiden melk- en 
vleesspijzen. Ook houden ze vast aan de seksuele reinheids- en 
omgangswetten van het Oude Testament. Ze begraven hun doden 
met hun hoofd naar het Noorden, waar ze vandaan komen, wat niet 
gebruikelijk is in Zimbabwe en Zuid-Afrika. De stam kent verder een 
erfelijke opvolging van priesters, net als in het Jodendom. De leden 
hanteren binnen de stam een bepaald religieus taalgebruik. 
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Zuid Amerika. Inca-Joden uit Peru; Mozes 
 

Er zijn nu ook “Joodse Indianen” in Peru gevonden. Het gaat om een 
groep van honderdvijftig Peruaanse Joden, ook wel “Inca-Joden” 
genoemd. De helft van hen is door de rabbijnen geschikt bevonden 
om naar Israël te komen. Midden in de emigratie van de Russische 
Joden in 1990 arriveerden vijfenvijftig mannen, vrouwen en kinderen 
in Israel. De ongebruikelijke immigranten waren Indianen. Ze werden 
op het vliegveld Ben Gurion opgewacht door tientallen inwoners van 
de Joodse nederzetting Elon Moreh op de bezette Westelijke 
Jordaanoever, waar zij ook Hebreeuws zullen leren. De immigranten-
indianen behoren tot de kleine Indiaanse gemeenschap 'Bnei Moshe', 
Zonen van Mozes, in Noord-Peru. Hun uiterlijk is donkerder dan de 
Westerse Joden. De reden is dat er vermenging heeft plaats gevonden 
met Inlandse stammen, maar we moeten ook bedenken dat Mozes 
een Cuschitische vrouw nam, die een andere huidskleur had dan de 
zonen van Jakob. Num. 12:1. Aäron en Mirjam hebben daarover 
hevige kritiek geleverd. 
 
Ze geven hun kinderen al jarenlang Hebreeuwse namen en laten hun 
zonen volgens de Joodse wetten besnijden. Hun wens aan de Joodse 
Halacha (wetsoverlevering) te voldoen, gaat zover dat zij zonder 
elektriciteit en waterleiding leven om contacten met goyiem (niet-
Joden) te voorkomen. Gedurende het acht dagen durende Joodse 
Pesach (paasfeest eten zij niet, uit vrees bepaald voedsel tot zich te 
nemen, dat gedurende de Pesachdagen niet is toegestaan. Ongeveer 
twintig jaar geleden namen de 'Bnei Mosje' - Indianen contact op met 
de Joodse gemeenschap in Lima en gaven zij de wens te kennen tot 
het Jodendom over te gaan. Uit deze eerste contacten zijn de eerste 
Indianen-Joden ontstaan. De groep van 55 mannen, vrouwen en 
kinderen, moesten beloven naar Israël te zullen emigreren, voordat 
hun geloofsovergang door het opperrabinaat in Israël officieel werd 
erkend. Hun eerste cadeau bij aankomst in het Beloofde Land was 
een keppeltje (Joods hoofddeksel) voor de mannen en jongens. 
 
In begin 2013 werden enkele honderden Puruaanse 'Joden van de 
Amazone'geen toestemming verleend om naar Israël te emigreren, 
ondanks dat ze voldoen aan alle vereisten die de Wet op de Terugkeer 
voorstaat. Sommige onderzoekers menen dat het land Parvaïm, waar 
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goud vandaan kwam voor de tempel, Peru is; 2 Kron. 3:6. Zie 
Jonathan Gray: befoures.com. 
 

Zuid Amerika 
 
Intensieve aandacht aan het onderwerp vond plaats in de zeventiende 
eeuw in Engeland. Het was te wijten aan de geschriften van Manasse 
Ben Israel, een Amsterdamse rabbijn, die hoorde dat Olivier Cromwell 
de Joden toestond terug te keren naar Engeland na hun verbanning 
uit dat land vier eeuwen eerder. Na zijn ontmoetingen met een 
bijzondere missionaris, de Marraanse Jood (Marranen zij Joden die 
werden gedwongen zich te bekeren tot het christendom in Spanje en 
Portugal), Antonio de Montezinus, raakte hij volledig overtuigd dat de 
Amerikaanse Indianen enkele van de Tien Verloren Stammen van 
Israël vormden. 
 
Manasse hoorde een zeer merkwaardig verhaal van Montezinus. In 
1642 toen Montezinus diep in de bergachtige wildernis van Ecuador 
was, kwam hij met vier Indiërs die hem begroette met 'Shema Israël." 
Dit is het traditionele geloof van de Israëlieten die beginnen met 
"Hoor, Israël: De Heer onze God, de Heere is Een!" Hij beweerde dat 
hij met hen sprak in het Hebreeuws en dat zij weggevoerden waren 
uit de stam van Ruben en Levi. 
 

In 1587 werd een Jezuïet Nicholas Delttsu door de koning van Spanje 
gestuurd naar Zuid-Amerika om de Indianen te bekeren. In 
Argentinië, vond hij een stam met Hebreeuwse namen, Abraham, 
David, Moshe, enzovoort. Toen hij hen gevraagd of zij besneden 
waren, antwoordde zij: "Ja, net zoals onze voorouders." 
 
Van evenveel belang is de recente vondst van een stam in Argentinië 
in verband met de Inca's van Peru. Op een stenen tablet stonden 3 
geboden gegrift: "Steel niet." "Lieg niet." "Vermoord niet." Geleerden 
hebben geconcludeerd dat deze geboden komen uit de Tien Geboden 
van Mozes, maar bestonden al honderden jaren voordat de 
Spanjaarden arriveerden. 
 
In 1974 werden in hetzelfde gebied ronde stenen gevonden met 
Hebreeuws Menorah (kandelaar met 7 armen van het oude Israël) op 
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de steen, en aan de zijkant geschreven in het Aramees: Pascha 
(Pesach). Aramees is een oude taal die oude Israëlieten gebruikten na 
de Babylonische gevangenschap. Een paar meter verder werd een 
lange steen in de vorm van een baksteen met een gravure van een 
boot gevonden (het embleem van Zebulon is schepen; Genesis 49:13) 
met het woord Tzipora; dezelfde naam als de vrouw van Mozes en een 
van de namen van de Israëlieten. (De naam van het schip?) Betekent 
dit dat ze hier op de boot aankwamen? Wetenschappers geloven dat 
het 3000 jaar oud is. 
 

Joden in Mexico 
 

In Mexico, in de steden Halapa en Veracruz vindt men ‘inboorlingen’, 
die volgens hun afstamming tot de tien stammen behoren, in 
synagoges bijeenkomen en Israëlische wetten in acht nemen. 
Etnologen, die zich met deze zaken bezighieden ca. 1986, stellen 
steeds weer met verbazing vast, dat bij al deze opnieuw ontdekte 
Israëlieten duidelijke kentekenen wijzen op hun behoren tot het 
Joodse volk. De professoren P. Smith (Universiteit van Tel Aviv) en B. 
Bonne-Tamir (universiteit van Jeruzalem), probeerden aan de 
inplanting van de tanden vast te stellen, wie tot het volk Israël 
behoort. 
 

Maori’s in Nieuw-Zeeland; Efraïm 
 
De Maori’s beweren nakomelingen te zijn van de stam van Efraïm, 
een van de Tien Verloren Stammen. Zij besnijden hun jongetjes, 
onderhouden de sabbatsrust en eten kosher. Tientallen van de 
inheemse Polynesische bevolking van Nieuw-Zeeland ontdekken het 
Jodendom, maken studie van de Kabbala; men vindt zelfs 
bekeerlingen tot het Jodendom. De Joodse Ambassade neemt met 
verbazing kennis dat de Maori gemeenschap zó dicht bij het 
Jodendom staat. 
 

Het Huis van Israël in Ghana, Kenia 
 

Sommige groepen geloven dat ze afstammen van een van de Verloren 
Stammen, maar weet niet welke. Het Huis van Israël in Ghana 
beweert te zijn een van de Verloren Stammen van Israël. Er bestaat 
een relatief kleine gemeenschap, ca 5.000 mensen, in Laikipia, Kenia, 
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die afzien van hun christelijk geloof in ruil voor het Jodendom. Deze 
groep heeft verbindingen met de ‘Zwarte Hebreeën’ beweging. Zij zijn 
bezig om te worden geïnstrueerd in het traditionele Jodendom. 
Sommige van de jongere kinderen van deze gemeenschap zijn 
verzonden naar de Abayudaya scholen in Oeganda om te worden 
geïnstrueerd in het Jodendom en andere onderwerpen. Er zijn ook 
een aantal tussen de etnische groepen in Kenia die beweren te zijn 
een van de verloren stammen van Israël. 
 

Samaritanen; Efraïm en Manasse 
 
Alle Samaritanen, in een of andere vorm, zien zichzelf als 
afstammelingen van de oorspronkelijke Hebreeën. De Samaritaanse 
gemeenschap in Israël en de Palestijnse gebieden zijn ongeveer 600 
mensen. Deze mensen, die nog steeds leven met hun oude tradities, 
leven in Nablus, het vroegere Sichem en in de stad Holon. Zij beweren 
authentieke afstammelingen te zijn van de Israëlitische stammen van 
Efraïm en Manasse, die niet werden verbannen. 
 

‘De verloren Joden’ van Palestina. Palestijnen zijn voor 
90% Joden 
 
De bewering dat Israël 's Arabische bevolking afstammelingen zijn 
van Joden is niet nieuw. David Ben-Gurion en Yitzhak Ben Zvi 
geloofden dat. En er zijn families die vandaag in Ramallah de 
Mezusoth verbergen in hun huizen. Veel van deze Joden zijn geen 
oude bewoners, maar afstammelingen van Sefardische Joden die 
terugkeerden na de verdrijving uit Spanje. Er is ook genetisch bewijs 
dat Palestijnse Arabieren en Joden aan elkaar verbonden zijn. Tsvi 
Misinai en anderen hopen dat dit echte of vermeende verwantschap 
een basis voor verzoening mag zijn in het land Israël. 
 
De Jerusalem Post publiceerde in augustus 2009 onderstaand artikel. 
"Wij zijn van hetzelfde ras en bloed, en de samenwerking zal veel 
voorspoed te brengen in het land", schreef Emir Faisal naar Felix 
Frankfurter in 1917. Faisal stond bekend om zijn affiniteit met de 
Zionisten die naar het Heilige Land gingen. In 1919 ondertekende hij 
een samenwerkingsovereenkomst met Chaim Weizmann, aan wie hij 
schreef dat hij "zich bewust van de raciale verwantschap en oude 
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banden die bestaan tussen de Arabieren en het Joodse volk." Maar 
Faisal's proclamaties van verwantschap met de Joden waren meer 
lippendienst dan een algemene overtuiging, zegt Tsvi Misinai. 
 
Na jaren van onderzoek, Misinai zegt dat hij kan verklaren met 
zekerheid dat bijna 90 procent van alle Palestijnen afstammen van de 
Joden. "En wat meer is, ongeveer de helft van hen weet het", zegt hij. 
Niet alleen dat, veel Palestijnen Joodse gewoonten, behouden met 
inbegrip van rouwrituelen, verlichting of aansteken van kaarsen voor 
Shabbat en zelfs het dragen van gebedsriemen. Terwijl de 
gemeenschappelijke mening onder veel Israëli's is dat de groep die 
noemt zichzelf "Palestijnse" is een bonte verzameling Arabieren uit 
verschillende delen van het Midden-Oosten die naar het Land van 
Israël emigreerde naar aanleiding van de werkgelegenheid die door 
Joden, zegt Misinai ‘dat het overgrote meerderheid van de Palestijnen 
van vandaag afstammelingen zijn van de overblijfselen van de Joodse 
gezinnen die erin slaagde om te voorkomen dat ze werden 
gedeporteerd in de afgelopen 2.000 jaar, of teruggestuurd naar hun 
land nadat ze werden verbannen, waar de Joden in het Heilige Land 
na de Romeinse vernietiging van de Tempel en na de kruistochten 
zoveel hongersnood, armoede en oorlog leden in de middeleeuwen. 
Echter, een ding wat velen niet in staat waren om te voorkomen, was 
bekering tot de Islam - een gedwongen bekering, dat nooit echt was, 
maar meer gedaan uit angst dan uit overtuiging. Misinai maakte het 
zijn missie om het woord te verspreiden onder de Palestijnen, dat hen 
de kans geeft om hun verloren erfgoed te verkrijgen. En niet alleen 
laten kennismaken met hun wortels, maar volgens Misinai, is de 
reïntegratie van wat hij noemt de "afstammelingen van Israël" met het 
Joodse volk de beste - misschien wel de enige - manier om de 
schijnbaar eindeloze Midden-Oosten crisis op te lossen.  
"Er zijn grote clans in het hele land, in de Hebron Heuvels, in Samaria 
en onder de Negev Bedoeïen, die weten van hun erfgoed en hebben 
zelfs stambomen waar hun wortels gedocumenteerd zijn. Dicht bij 9 
van de 10 Palestijnen in het Land van Israël - Israël met Judea, 
Samaria en Gaza – hebben Joodse wortels. In feite, zegt hij, het 
percentage in de Gazastrook is iets hoger dan 90 procent. 
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Bedul, Petra 
 
Aan het begin van de twintigste eeuw, woonde de bedoeïenenstam 
van "Bedul", in de grotten van Petra, Jordanië. Onder de kolonisten 
die zich daar vestigden was de historicus, ontdekkingsreiziger en de 
tweede president van Israël, Yitzhak Ben-Zvi. Ben Zvi ontdekte 
sporen van oude Hebreeuwse gewoonten in de levensstijl van 
sommige Palestijnse dorpelingen en Bedoeinenstammen. Hij 
speculeerde dat de bewoners aan beide zijden van de rivier de 
Jordaan afstammelingen zijn van de oorspronkelijke Hebreeuwse 
bevolking, die nooit het gebied verlaten hebben, ondanks de vele 
ballingen. Hoewel zij zich honderd jaar geleden presenteerden aan de 
Britse historici als de 'zonen van Israël’, de Bedul van vandaag 
ontkennen hun Hebreeuwse oorsprong en beweren dat zij 
afstammelingen zijn van de Nabatenen die Petra gebouwd hebben. 
 
Veel van de gezinnen in kwestie weten dat ze van Joodse afkomst, en 
zij trouwen onder elkaar. En het bewijs voor de Joodse afkomst van 
de Palestijnen is overtuigend - zeer overtuigend, wanneer alle 
informatie in aanmerking wordt genomen. Ten eerste zijn er de 
namen - niet alleen de naam, maar ook familienamen. "Veel dorpen 
hier hebben namen die niet Arabisch zijn, en zeer zelden voorkomen 
in andere Arabische landen. Onder deze namen zijn Kafr Yasif, Kafr 
Kana, Kafr Yatta, Kafr Manda, Kafr Samia, en vele anderen," zegt 
Misinai. Inderdaad, Ben-Zvi in zijn boek (1932) De Volkeren van ons 
land schreef, dat ten westen van de Jordaan, 277 dorpen en 
gehuchten - bijna twee-derde! - namen hadden die gelijk waren aan 
of hetzelfde als de Joodse nederzettingen op de zelfde plaatsen tijdens 
de Tweede Tempel periode. 
 
Misinai’s doel is, om de "twee koninkrijken van Israël te verenigen" 
zoals beschreven door de profeet Ezechiël. De Joden in ballingschap 
gingen op in het bezit van hun cultuur, geloof en religie, terwijl 
degenen die achter bleven zolang als ze konden in het Land van Israël 
bleven. Beide liefdes - de liefde van de Tora en liefde voor het land - 
zijn afkomstig van dezelfde principes. Het is tijd om de historische 
aangerichte schade door onze vijanden, de Romeinen te herstellen en 
onze mensen te herenigen." 
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Opzienbarende ontdekking: Druzen vormden de stam van 
Zebulon 
 
Bij de verdeling van het land van Israël tussen de zeven stammen die 
nog niet voorzien waren, was het derde lot voor Zebulon. De stam 
grondgebied begon met Sarid ( Jozua 19:10), waarschijnlijjk Tel 
Shadud, zo'n vijf mijl ten zuidwesten van Nazareth. Zebulons grenzen 
zijn niet duidelijk. Van de negentien eigennamen dat het boek Jozua 
geeft om zijn gebied af te bakenen, kan alleen Bethlehem (Beit Lahm, 
zeven mijl ten noordwesten van Nazareth) met zekerheid 
geïdentificeerd worden. De archeologische heuvel Tel Hanaton wordt 
in verband gebracht met de stad Hanaton vermeld als de grens met 
Aser. De historicus Josephus wijst naar het land van Zebulon naar 
de buurt Karmel tot de zee, in het oosten het meer van Genesareth 
en het noordwesten naar het landgebied van Aser, naar het 
zuidoosten tot het land van Issaschar. Het omvatte een deel van de 
vlakte van Jizreël en de grote weg van de zee naar het meer. Op het 
grondgebied van Zebulon, heeft Jezus gewoond en gepreekt. 
 
Israëlische Knesset lid Ayoob Kara heeft gespeculeerd dat de Druzen 
afstammelingen zijn van een van de Verloren Stammen van Israël, 
waarschijnlijk Zevulun. Kara verklaart dat de Druzen veel dezelfde 
overtuigingen delen met de Joden, en dat hij genetisch bewijs bezit 
om te bewijzen dat de Druzen afstammelingen zijn van Joden. Zie A 
Lev, David (25 oktober 2010). "MK Kara: Druzen zijn afstammelingen 
van Joden." Israel National News. Arutz Sheva. Ontvangen 13 april 
2011. 
 

Zijn de Druzen verloren Joden?  
 
In een video op Internet wordt het volgende over de Druzen verteld: 
Een van de meest mysterieuze groepen in het Midden-Oosten is de 
Druzen. Om te beginnen, zullen ze niet trouwen met niet-Druzen. 
Daarnaast accepteren ze geen bekeerlingen. Om het af te houden, is 
de leer van hun religie geheim. 
 
Enkele fragmenten van de informatie hebben gekregen over hen te 
weten. Hun profeten zijn allemaal afkomstig uit het Jodendom. 
Mozes, Yehuda en Jethro zijn allemaal Druzen profeten en degenen 
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Jewih. De nadruk valt op Zevulun, een van de zonen van Jakob. Dit 
leidt sommige mensen om te geloven dat Druzen een van de verloren 
stammen zijn. 
 
Er is niet veel meer over van alle resterende Joodse naleving onder 
de Druzen, afgezien van een rode ster van David, dat is een van hun 
religieuze symbolen. In plaats van het geheime verlangen naar Sion, 
hebben Druzen als centrale leerstuk van hun geloof het idee van 
loyaliteit aan de staat waarin zij wonen. De Druzen in Syrië zijn loyaal 
aan Syrië, en de Israëlische Druzen trouw aan Israël. 
 
De Druzen zijn verdraagzaam aan het christendom en de islam als 
politieke vereisten. Er zijn momenten in hun geschiedenis dat zij zijn 
gemarteld voor hun geloof. Zijn de Druzen een van de verloren 
stammen? DNA zou wel leveren overtuigend bewijs voor de "verloren 
stammen" hypothese. Houden een aantal joodse tradities die de rest 
van de wereld niet weet geheim houden? (Wellicht om niet vervolgd 
te worden!) De terugkeer van de Druzen tot het Jodendom zou een 
geweldig scenario zijn; is het niet. 
 

'De Druzen' door dr. Naim Aridi  
 
De Druzen gemeenschap in Israël is officieel erkend als een aparte 
religieuze entiteit met haar eigen gerechten (met bevoegdheid ter zake 
van persoonlijke status - huwelijk, echtscheiding, onderhoud en 
adoptie) en spiritueel leiderschap. Hun cultuur is Arabisch en hun 
taal Arabisch, maar ze kozen tegen het Arabische nationalisme in 
1948 en hebben sindsdien gediend (eerst als vrijwilliger, later in het 
ontwerp-systeem) in de Israel Defense Forces en de grenspolitie. 
Wereldwijd zijn er waarschijnlijk ongeveer een miljoen Druzen wonen 
voornamelijk in Syrië en Libanon, met honderdvierduizend in Israël, 
waarvan ongeveer achttienduizend in de Golan (dat onder Israelisch 
bestuur kwam in 1967) en enkele duizenden mensen die naar Europa 
en Noord-en Zuid-Amerika emigreerden. 
 
De Druzengemeenschap in Israël heeft een speciale status onder het 
land van de minderheidsgroepen, en leden van de gemeenschap 
hebben hoge posities in de politieke, publieke en militaire sferen 
bereikt. 
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Sabalan was een Druzen profeet, verondersteld om ofwel Zebulon, de 
zesde zoon van de aartsvader Jakob, of een van de gezanten die de 
Druzen godsdienst gepropageerd in de elfde eeuw. Sabalan's tombe 
bevindt zich boven de Druzen dorp Hurfeish (zie Druzen steden en 
dorpen). Het is de plaats van een jaarlijkse feestelijke bedevaart en is 
het hele jaar door bezocht door mensen die een gelofte te doen/te 
vervullen hebben. De Druzen religie heeft zijn wortels in Ismailism, 
een religieus-filosofische beweging die de Fatimiden kalifaat in 
opgericht Egypte in de tiende eeuw. Tijdens het bewind van al-Hakim 
(996-1021) ontstond de Druzen credo, gemengd met islamitische 
monotheïsme met de Griekse filosofie en hindoeïstische invloeden. De 
eerste Druzen vestigden in wat nu Zuid- Libanon en Noord-Israël. 
Tegen de tijd van de Ottomaanse verovering van Syrië (1516), leefden 
er ook Druzen in het gebergte in de buurt van Aleppo. Sultan Selim I 
herkende Fakhr al-Din als Emir van de Druzen, met de lokale 
overheid. Een van de belangrijkste Druzen bijeenkomstplaatsen is 
het graf van Nebi Shu'eib - de profeet Jethro - op de Hoorns van 
Hittin, met uitzicht op het Meer van Galilea.  
 

Theorieën over de Scythen / de Kimbren 
 
Verschillende theorieën beweren dat de Scythen en / of Cimmeriërs 
geheel of gedeeltelijk de Verloren Stammen van Israël kunnen zijn. 
De theorieën zijn over het algemeen gebaseerd op de overtuiging dat 
de Noordelijke Koninkrijk van Israël, die waren gedeporteerd door de 
Assyriërs, bekend werden in de geschiedenis als de Scythen en / of 
Cimmeriërs. Verschillende standpunten bestaan over de vraag welke 
tegenwoordige naties deze mensen uitmaken. De zogenoemde 
Behistuninscriptie wordt vaak aangehaald als een schakel tussen de 
gedeporteerde Israëlieten, de Cimmeriërs en de Scythen (Saka). Op 
deze zwarte obelisk knielt koning Jehu, de zoon van Omri, - of zijn 
ambassadeur - aan de voeten van Salmanasser III. George Rawlinson 
schrijft: 
 
We hebben een redelijke reden om de Gimirri, of Cimmeriërs, die voor 
het eerst verscheen op de grenzen van Assyrië en Media in de zevende 
eeuw voor Christus, én de Sacae van de Behistun Rots, bijna twee 
eeuwen later, als identiek te beschouwen met de Beth-Khumree van 
Samaria, of een van de Tien Stammen van het Huis van Israël. 
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Joden en Joodse gebruiken in Japan 
 
Sommige schrijvers hebben gespeculeerd dat de Japanese volk zelf 
rechtstreekse afstammelingen kunnen zijn van een deel van de Tien 
Verloren Stammen. Een artikel dat op grote schaal is verspreid en 
gepubliceerd, getiteld: "Mysterie van de Tien Verloren Stammen: 
Japan "door Arimasa Kubo (een Japanse schrijver die in Japan de 
Hebreeuwse Bijbel bestudeerde), beschrijft de conclusie dat veel 
traditionele gewoonten en ceremonies in Japan zeer vergelijkbaar zijn 
met die van het oude Israël en dat misschien deze rituelen kwamen 
uit de religie en gewoonten van de Joden en de Tien Verloren 
Stammen van Israël, die gebracht zouden kunnen zijn naar het oude 
Japan. 
 
Joseph Eidelberg's "The Bijbels Hebreeuws Oorsprong van de 
Japanese volk" beschrijft een soortgelijke zaak. Later in zijn leven, 
begon Joseph Eidelberg met het analyseren van oude tradities, 
religieuze plechtigheden, historische namen, haiku gedichten, Kana 
geschriften en Japanse volksliedjes, en ontdekte duizenden woorden 
met een soortgelijke uitspraak, geluiden en vertalingen tussen 
Hebreeuws en Japans. 
 
Veel van de traditionele ceremonies in Japan lijken erop te wijzen dat 
er van de Verloren Stammen van Israël kwamen in het oude Japan. 
"Ontohsai" feest illustreert het verhaal van Isaac in hoofdstuk 22 van 
Genesis. Veel mensen roepen dan de God van Morya aan. Op het feest 
wordt een jongen vastgebonden met een touw aan een houten pijler, 
en geplaatst op een bamboe tapijt. Als een Shinto priester tot hem 
komt om de slachting voor te bereiden, met een mes, dan snijdt hij 
in een deel van de bovenkant van de houten pijler, maar dan komt er 
een boodschapper (een andere priester), en de jongen wordt 
vrijgelaten. Er is veel overeenkomst met het Pascha feest op de berg 
Gerizim in Samaria. Men kent ook het verschil tussen koosher offeren 
en eten. De mensen noemen dit “feest voor Misakuchi-god". Feest 
voor (of van) de God van Izak. 
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Er zijn een groot aantal overeenkomsten te noemen uit de gebruiken 
van de Joden rondom de Thora. Zelfs op het voorhoofd van de priester 
legt hij een zwarte kleine doos een zogenaamde "Tokin", die gebonden 
is aan zijn hoofd met een zwart koord. Dergelijk gebruik van de 
gebedsriemen is onder geen ander volk bekend dan bij de Joden. 
Bovendien is er een frappante overeenkomst tussen de Hebreeuwse 
lettertekens en een oud soort Hebreeuws in Japan. Niet minder 
opzienbarend is de overeenkomst in maten en indelingen tussen de 
oude tabernakel en een ‘Joods heiligdom’ in Japan. Zelfs is een ark 
nagemaakt die dezelfde vorm heeft als in het oude Israël. Deze 
ontdekkingen zijn geschiedenis aan het maken, het geven 
geloofwaardige nieuwe informatie over de betekenis van de vele 
onbekende Japanse woorden, getallen, liederen en culturele tradities. 
Een voorzichtige conclusie uit een en ander is, dat een groep uit een 
of meerdere van de tien Verloren Stammen in Japan terechtgekomen 
is onder een heidense bevolking. De Israëlieten namen hun taal 
langzamerhand over en de Japanners namen voor een deel hun 
Joodse godsdienst over. 
 

Zijn de Ieren en Kelten van Joodse afkomst? 
 
Er is een theorie dat de Ierse, of dat Insular Kelten als geheel, 
stammen af van de Tien Verloren Stammen. De voorstanders van 
deze theorie wijzen op verschillende parallellen tussen de Ierse en de 
oude Hebreeuwse cultuur. Zo wijzen zij erop dat de harp, het symbool 
van Ierland, ook een rol speelt in de Joodse geschiedenis, zoals dit 
muziekinstrument van koning David. Sommigen beweren dat de 
stam van Dan over zee reisden naar Ierland en koloniseerde het, (al 
zó vroeg, namelijk in de periode van de Richters) onder de naam 
Tuatha Dé Danan. De stam van Dan was een van de talrijkste in 
Israël, maar bewoonden een te klein gebied: een klein deel aan de 
zeekust en één stad in het Noorden van Israël. 
 

Enkele Joden onder de eerste bewoners van Amerika 
 
Verscheidene ontdekkingsreizigers, vooral tijdens de zeventiende en 
achttiende eeuw, beweerden bewijs te hebben verzameld dat sommige 
van de Oorspronkelijke Amerikaanse stammen zouden afstammen 
van de Tien Verloren Stammen. Verschillende recente boeken en 
artikelen zijn gericht op deze theorieën. Het geloof dat sommige 
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Indianen een verloren stam van Israël waren gaat eeuwen terug en 
omvat individuen zoals de voorzitter van het Continental Congress, 
Elias Boudinot [1782] en Mordechai Noach, de meest invloedrijke 
Jood in de Verenigde Staten in het begin van de negentiende eeuw. 
In een van de religieuze teksten in Het Boek van de Mormonen, de 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt 
concludeert dat de vroege bewoners van Amerika afstammelingen zijn 
van de stam van Jozef, en met name via Manasse. Wij kunnen hierbij 
bedenken dat er diverse soorten huidskleur ontstonden onder de 
zonen van Jakob door huwelijken met Semitische vrouwen en bij 
Jozefs nakomelingen door zijn huwelijk met een Egyptische vrouw 
Asenath (Genesis 41:45-52 ). Sommige bronnen, zoals Howshua 
Amariel en diverse onderzoekers beweren dat er volgens DNA-bewijs, 
taalkundig onderzoek en ander onderzoek banden liggen tussen de 
Cherokee Natie en het Joodse volk. 

 
Diverse andere bevolkingsgroepen 
 
Er zijn een groot aantal verstrooide Joden onder andere volken 
terechtgekomen, maar werden met die volken geassimileerd en door 
huwelijk en dergelijke verloren zij hun Joodse nationaliteit, 
godsdienst en gewoonten. Zonder twijfel hebben zij allen bepaalde 
oude Hebreeuwse gewoonten maar die zaken geven nog geen 
geloofwaardigheid om hen als Joods te erkennen. Van onderstaande 
bevolkingsgroepen lopen onderzoeken in hoever zijn verwant kunnen 
zijn aan de Verloren Tien Stammen; of wat zij van Joden in oude 
tijden hebben overgenomen. 
 
Mohammedaanse Berbers van West-Afrika, grotbewoners in het Atlas 
gebergte ten zuiden van Tripolitanië en Tunesië. Nauw verwant aan 
de Joden van de Sahara, geloven ze dat hun voorouders als 
gevangenen werden verjaagd uit Judea door Titus na 70 AD. Ze 
sneden kleine papieren boten die hun synagogen sieren wanneer zij 
bidden: ‘moge er snel een boot komen en ons voeren naar Jeruzalem’. 
Bron: theologienet.nl 
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Is het waar dat de verdwenen stam Gad zich al eeuwen in Indonesië 
bevindt? Dit is een vraag die de Molukse Rabbi Avner Sahertian 
probeert te beantwoorden in zijn boek getiteld: “Het sleutelkind van 
Israel dat is verdwenen in Indonesie”. 

Zijn de Alifoeren de oorspronkelijke bewoners van Maluku? Wat 
betekent eigenlijk Alifoeroe? Het woord Alif komt uit het Arabisch en 
betekent een. En het woord Uru betekent mens. De Alifoerse 
bevolking komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. Voordat de 
Westerlingen kwamen, waren het eerst de mensen uit het Midden-
Oosten die voet aan wal zetten in de Molukken. Joden maar ook 
Arabische mensen die de Islam naar Maluku brachten. 

De naam Maluku is afkomstig van het Hebreeuwse woord “Molokh of 
“Milkom”. Molokh of Milkom was een afgod die vereerd werd door de 
Joden die in de buurt woonden van het huidige Jordanie. God 
verafschuwde deze afgoderij, want het was de oorzaak dat de Joden 
ongehoorzaam waren aan Zijngeboden en afvallig werden. Daarom 
had God deze afvalligen verjaagd uit Israel. 

Evenals hun voorouders destijds in Israel zijn de Alifoeren ook sterk 
in het beleven van het mystieke en geloven ze sterk in 
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voorouderverering en beschouwen hun voorouders als hun God. Zo 
liet koning Salomo op de berg ten oosten van Jeruzalem een 
offerhoogte bouwen voor Milkom. – 1 Koningen 11 : 7.   

In Leviticus 20 : 5+6 staat beschreven hoe God de afvallige Israelieten 
strafden. Mensen uit de stam Gad werden verdreven uit Israel 
vanwege het feit dat ze de doden vereerden. Jeremia 49 : 1. 

Molokh of Milkom betekent koning. Maluku staat ook bekend als het 
land van de koningen (tanah Radja-Radja). bijv. de leiding van de 
kampongs is in handen van de Bapa Radja. Er bestaan helaas geen 
boeken over de Alifoeren. Wel is er sprake van verhalen die mondeling 
worden doorgegeven van generaties naar generaties. Zodoende staan 
de Alifoeren als mysterieus bekend. De afstammelingen van het 
Alifoerse volk kwamen oorspronkelijk uit Israel. 

Gad was een kind van Jacob en de slavin van zijn vrouw Lea, 
genaamd Zilpa. Gad betekent: “Het geluk is gekomen” . Genesis 30 : 
9-11. Omdat Gad nog steeds de afgod Molokh / Milkom aanbad, werd 
zijn stam door God verbannen ( ongeveer 750 jaar voor Christus). 
Gad verliet het Midden-Oosten via Madras in India en men ging met 
boten (perahu) naar het eilandenrijk van de Molukken. 

Toen Jezus werd geboren bevond de stam van Gad zich al niet meer 
in Israel maar in de Molukken. Ook leden van de stammen van Levi 
en Ruben werden verbannen. De stamleden van Levi bevinden zich 
in de Zuid-Oost Molukken, zoals op de eilanden Kisar en Rote. Zo is 
de naam Lea-se genoemd naar de stam van Lea. 

Ook al bevindt de stam van Gad zich al tientallen generaties lang in 
ballingschap en weet men niets meer van zijn afkomst maar toch 
verraadt zijn karakter een heleboel. Aangezien de Molukkers dezelfde 
bloedgroep hebben als de Israeliers zijn ze zeer fanatiek van aard. 
Dat was duidelijk te merken tijdens de Kerusuhan die in januari 
1999 begon. De Molukse kinderen van de stam Gad gingen 
geestdriftig de strijd aan ook al werden ze aangevallen met 
automatische wapens. Hun vijanden werden gedood. Tijdens de 
kerusuhan had God Zijn macht laten zien. Zonder Zijn tussenkomst 
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zou de Molukse bevolking tijdens de Kerusuhan zijn vernietigd. De 
afstammelingen van Gad vochten als leeuwinnen. Onder leiding van 
God gingen ze de strijd aan met de vijanden van Israel – Jeremia 31 
: 10. Een leeuwin verdedigt als geen ander haar welpjes. En als ze 
belaagd wordt dan vernietigt ze haar belagers. Het vlees van de 
slachtoffers wordt verscheurd en opgegeten en hun bloed 
opgedronken. – Numeri 23 : 24. Misschien is dit in de huidige tijd 
moeilijk te bevatten maar dit was wel gebeurd tijdens de kerusuhan. 

Dit bewijst hun identiteit als de verdwenen afstammelingen van Gad. 
Alleen in oorlogstijd eet men menselijk vlees en drinkt men menselijk 
bloed. Zo hadden ook sommige Agas-agas (kindsoldaten) tijdens de 
kerusuhan de gedode lichamen van hun slachtoffers opgegeten en 
hun bloed gedronken. Deze minderjarige agas-agas hadden zonder 
angst gestreden, zoals vermeldt in – 2 Samuel 22 : 30,35, Psalm 144 
: 1 en Psalm 18 : 35,38. Zo hadden de Molukse nazaten van de stam 
van Gad tijdens de Kerusuhan zelf hun wapens gemaakt – Jesaja 54 
: 15,16. 

Voorafgaand aan de strijd ging men in gebed en vervolgens blies men 
op de trompet (nafiri) ten teken dat men zich gereed maakte voor de 
strijd. Ook tijdens de Kerusuhan in de Molukken blies men eerst op 
de trompet om het enthousiasme op te voeren en als teken dat God 
aan hun zijde stond. 

Ten tijde van de Kerusuhan stond er een artikel in het Israelisch blad 
Unit Israel Buletin dat de Molukkers de verdwenen stam van Gad 
vormde die zich had bevrijd.- Psalm 89 : 34 – 38. 

De Kerusuhan was door God toegestaan: om de afstammelingen van 
Gad te doen beseffen dat zij tot inkeer moeten komen en hun afgoderij 
moesten laten varen. Om de identiteit van de stam van Gad bekend 
te maken in de Molukken. Om de wereld te informeren omtrent de 
afkomst van Molukkers als nazaten van Gad. Sefanja 3 : 19 en 20, 
als voorbode voor de aankomende verhuizing in de eindtijd van de 
stam van Gad van Maluku naar Israel. 

De profeten hadden reeds geprofeteerd over een stam van Israel die 
naar het verre oosten was vertrokken daar waar de zon opkomt en 
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ondergaat en waar men zich had losgemaakt van zijn Israelische 
identiteit. Het is opmerkelijk dat er tijdens en na de Kerusuhan een 
beweging is ontstaan die zich juist bezighoudt met Israel. Feitelijk is 
deze beweging moeilijk te begrijpen temeer daar er tussen Indonesie 
en Israel geen diplomatieke en politieke band bestaat. Deze beweging 
vloeit duidelijk voort uit de Geest van God. Hij vergeet nooit zijn 
uitverkoren volk ook al bevindt deze zich in ballingschap. – Deut. 4 : 
31 en Romeinen 11 :1. God zal zijn beloftes tegenover Zijn volk nooit 
vergeten. – Jesaja 44 : 1,5 

Thans durven veel Christelijke Molukkers voor hun identiteit uit te 
komen. Zo lopen veel Christelijke Molukkers met symbolische 
uitingen waarmee ze hun band met Israel benadrukken. Ze laten 
davidsterren als tattoos op hun lichaam plaatsen. Deze tendens is 
tijdens en na de kerusuhan alleen maar sterker geworden 

Met betrekking tot de eindtijd.  De stam van Gad zal door God worden 
genezen en ook al zijn hun nakomelingen al 3000 jaar weg uit Israel 
maar ze zullen worden bevrijd en worden teruggebracht naar Israel. 
– Jesaja 59 : 19-21 en Jesaja 11 : 11,12. God zal de stam Gad op 
wonderbaarlijke wijze terugbrengen naar Israel. – Jesaja 43 : 5-7 

In de eindtijd zullen alle ogen gericht zijn op het Midden-Oosten en 
in het bijzonder op Israel. De terugkeer van de stam van Gad uit de 
Molukken zal vrees inboezemen van de mensen in Indonesie. Israel 
zal in de eindtijd de barometer van de wereld zijn. Het Israelisch volk 
zal onder leiding van God verenigd worden. – Ezechiel 11 : 16,17 en 
39 : 28. 
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JOZEF van ARIMATHEA  
 

Behalve voor hen die de Israël waarheid bestuderen, is voor de 
gemiddelde Nederlander de legendarische geschiedenis (of de 
geschiedkundige legende!) dat Jozef van Arimathea en Jezus 
Engeland bezochten, volkomen onbekend. Het is uit de Nederlandse 
geschiedenisboekjes geschrapt. In de zestiende en zeventiende 
eeuwse kronieken zoals van Smallegange en Van Schriek wordt het 
nog wel vermeld en in de middeleeuwse Vlaamse literatuur zijn Jozef 
van Arimathea en de graalridders zelfs een geliefd onderwerp. Na de 
zeventiende eeuw, als het nationalisme opkomt, vindt men echter in 
ons taalgebied vrijwel niets meer over deze figuur. De eerste die in 
onze taal deze verhalen weer aan de vergetelheid ontrukte was 
C.F.Ph.D van der Vecht in zijn boek 'Israël, Daniëls laatste wereldrijk' 
en in zijn blad 'Het Steenen Koninkrijk'. Tot voor kort was er echter 
niets in het Nederlands te vinden over dit onderwerp en moest men 
bij de Engelse Israël literatuur te rade gaan. 

Heeft het zin ons met oude geschiedenis bezig te houden? 

Ja, het heeft zin om kennis te vergaren omtrent onze voorouders en 
ons te verdiepen in brokstukken van oude verhalen over de 
apostelen, die al dan niet in de Bijbel genoemd worden. Het heeft zin 
om ons daarmee bezig te houden nu er een steeds feller 
aanstormende cultuurloosheid op ons afkomt. Juist nú is het nodig 
om ons hier in het westen onze gezamenlijke culturele en bijbelse 
wortels weer bewust te worden. Het zijn positieve hulpmiddelen om 
onze Israël identiteit terug te vinden en te verdiepen. 

Eén van de kernpunten van de visie op Israël is het ingaan tegen de 
aloude en hardnekkige bewering dat onze voorouders nog wilde 
barbaren waren toen de Romeinen deze streken veroverden. Deze 
uitdrukking stoelt op Caesars veel gebruikte term 'barbari', wat 
zoveel betekent als vreemdelingen. De gemiddelde Nederlander wordt 
nog steeds gehersenspoeld met de idee dat de Romeinen hier de 
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beschaving brachten en dat eeuwen daarna de Roomse Kerk ons het 
christendom bracht. 

Daartegenover staat de Israël waarheid die aantoont dat de tien 
stammen van Israël zich onder andere namen reeds (gedeeltelijk) in 
onze streken bevonden en al vóór de komst van de Romeinen 
behoorlijk ontwikkelde cultuurkernen hadden gevormd. Wij doelen, 
met name in ons land, op de Friezen en de Batavieren (die geen 
'beknotste' wilden waren, hun leider, Claudius Civilis, uit de eerste 
eeuw was van koninklijke bloede en kwam tegelijk met Caradoc, de 
Engelse koning, in Rome), de Kennemers en de Menapiërs. Het 
aantonen dat in de legende dat Jezus en de eerste apostelen naar het 
verborgen Huis van Israël in Engeland en de overige 'kustlanden' 
gingen, een kern van geschiedkundige waarheid schuilt, is het 
lichtend zwaartepunt van ons onderwerp. Daar kunnen we ons niet 
genoeg mee bezighouden!  

Glastonbury, de wieg van het christendom 

Omdat men deze overtuiging in de Engelse Israël literatuur nogal 
eens tegenkomt, had de British Israel World Federation tijdelijk op 
Mount Avalon in Glastonbury haar hoofdkwartier gevestigd. Als door 
een magneet worden ook vele anderen door deze plek aangetrokken. 
Waarom juist in deze tijd? Glastonbury is tegenwoordig maar een 
kleine plaats in de graafschap Somerset. Het is gebouwd rond de 
ruïne van een oude kathedraal, een centrale plek in de legenden. Aan 
de ene kant van het dorp rijst een kegelvormige heuvel op, de Tor, 
vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over de heuvels van 
Somerset. Aan de andere kant is een lagere heuvel, Weary all Hill, 
waar een verwaaide meidoornboom en een steen met 'AD 37' erin 
gebeiteld de aandacht trekken. Uiterlijk is er verder niet zoveel te 
beleven in dit plaatsje, behalve dat het 's zomers veel hippies 
aantrekt. Sommigen zoeken er Atlantis, anderen praten in zalig 
nietsdoen over 'Jezus als voorbeeld van de alternatieve 
maatschappij'. Glastonbury is 'in', maar men dient er wel op te letten 
'waarin', want ook een groep pseudo druïden gaat, in het wit gekleed, 
op 1 mei in processie de Tor op. Zelfs de Anglicaanse en Roomse kerk 
houden op 23 juni een processie naar de heuveltop. Laten we dus wel 
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waakzaam zijn naar wát we willen zoeken en ook daar het kaf van het 
koren leren onderscheiden. 

Drie perioden in de verhalen over Jozef van Arimathea’s 
komst 

Er zijn drie perioden in de legenden te onderscheiden, namelijk de 
verhalen over Jezus' leven vóór zijn optreden in Palestina, vervolgens 
die betreffende gebeurtenissen rond het jaar 37 en als derde, die 
omstreeks het jaar 64. Het woord 'legende' in het Latijn betekent: 'dat 
wat gelezen moet worden'. Het waren de geschiedenissen van heilige 
mannen, apostelen, die oorspronkelijk als legenden werden 
aangeduid. In later eeuwen werd er meer bij gefantaseerd, maar een 
legende berust in principe toch altijd op ware geschiedenis. 

Nu kan alles wat er van deze drie perioden wordt verteld zeker echt 
gebeurd zijn, maar er treedt nogal verwarring op, waarvan men de 
weerslag ook vindt in de hierboven aangehaalde boeken. Daarom wil 
ik eerst in het kort de grote lijn aangeven van de delen waaruit de 
verschillende verhalen bestaan, zodat men weet waarover het gaat.   

Jozef van Arimathea als tinhandelaar 

In deze eerste periode die zo omstreeks het twaalfde levensjaar van 
Jezus moet liggen, centreren zich de overgeleverde gegevens rond de 
tinhandel tussen Cornwall en het nabije oosten. Volgens een gegeven 
uit de Talmoed was Jozef van Arimathea de oudoom van Jezus, een 
broer van Maria's moeder. Deze verhalen vermelden de komst van de 
rijke Jozef van Arimathea in Cornwall als tinhandelaar in gezelschap 
van de jonge Jezus. Naar deze streken van Cornwall, waar nog 
overblijfselen van historische tinmijnen zijn, voert ons de film van 
Derek Bray. Vooral Marazion ('mara' Hebr. betekent 'bitter') en Loë 
aan de Cornische zuidkust bewaren deze legenden. Er wordt hier nog 
onderscheid gemaakt tussen een reis van Maria en Jezus als klein 
kind en een tocht van Jozef met Jezus als jongen van een jaar of 
vijftien, zonder zijn moeder.  
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In die laatste periode kan men ook de legenden plaatsen van 
Glastonbury en Pilton, nu een dorpje van een paar honderd inwoners, 
acht kilometer ten oosten van Glastonbury. Pilton was in de eerste 
eeuw een landingsplaats en haven aan het begin van de dertig 
kilometer lange weg over de heuvels van het gehucht Priddy naar de 
rotsen van de Mendips, waar de Britten reeds ver voor de Romeinse 
tijd koper en tinmijnen exploiteerden. Jezus zou o.a. met Jozef van 
Arimathea deze route gegaan zijn. 'As sure as the Lord was in Priddy' 
is nog een bekend gezegde onder de oudere bewoners. Verschillende 
overleveringen spreken van Jezus als timmerman en hersteller van 
boten. Hij zou een houten gebouw naar het model van de ark gemaakt 
hebben. Anderen spreken van een ronde lemen hut. De plaats waar 
hij deze bouwde wordt in ieder geval aangewezen op het veld waar nu 
de ruïne van de kathedraal van Glastonbury staat.  

Dit alles zou hebben plaatsgevonden in de tijd van Arviragus, hertog 
van Cornwall, die persoonlijk bevriend zou zijn geweest met Jozef van 
Arimathea. In die tijd was Bran koning van Wales (later Aartsdruide). 
Hij was de vader van Caradoc, die we later zullen tegenkomen. Van 
Jezus wordt verteld dat hij les kreeg van de Britse druïden. Men moet 
zich hen niet voorstellen als primitieve tovenaars die mensen 
offerden. Er bestonden zeven universiteitssteden, centra van 
geleerdheid, met een rijkdom aan kennis die vér uitging boven die 
van de later binnenvallende Romeinen.  

Tot zover de periode vóór de kruisiging. In het volgende hoofdstuk 
zullen we eerst de persoon van Jozef van Arimathea en diens positie 
in Jeruzalem onder de loep nemen. Vervolgens keren we terug naar 
de twee latere perioden in de legenden van Glastonbury en omstreken 
die betrekking hebben op de jaren 37 en 64 na Chr. 

Wie was Jozef van Arimathea? 

De Bijbel brengt ons voor het eerst in kennis met Jozef van Arimathea 
op een tijdstip dat Jezus aan het kruis hangt. Dit is des te 
merkwaardiger omdat, volgens Joodse traditie, deze Jozef Jezus' 
naaste bloedverwant was, namelijk de oom van zijn moeder. Deze 
informatie is niet in de Bijbel te vinden. Het is echter zeer aannemelijk 
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dat hij als oudste van de familie en uit naam van Maria handelde en 
alleen op grond hiervan het lichaam van Jezus mocht opeisen, 
volgens een aldus luidende Joodse wet. Pilatus, die de Joodse wetten 
kende, zou ongetwijfeld het verzoek van Jozef van Arimathea zo laat 
op die Vrijdagmiddag niet hebben ingewilligd als de familierelatie van 
de Arimatheeër met Jezus niet glashelder was geweest. 

Het is merkwaardig dat de evangelisten zo spaarzaam zijn met hun 
gegevens over Jozef van Arimathea. De Britse traditie maakt hem 
zelfs tot voogd van Jezus na de dood van Jozef, de echtgenoot van 
Maria, die volgens de overlevering, een handschrift uit de eerste eeuw 
beschrijft zijn dood op 111 jarige leeftijd, stierf, toen Jezus ongeveer 
dertien jaar oud was. Het is met deze oom en voogd dat Jezus zijn 
jonge jaren doorbrengt. Volgens de verhalen begeleidt Jezus Jozef op 
zijn reizen naar Cornwall en Somerset in West Engeland.  

Dat deze centrale figuur in het leven van Jezus zo weinig wordt 
genoemd in de evangeliën en niet voorkomt in het boek Handelingen 
is des te verwonderlijker, omdat Jozef van Arimathea volgens de 
oudste christelijke traditie, bewaard in het Vaticaan, 
gekarakteriseerd wordt als 'de apostel van Brittannië' en juist hij was 
het die van Filippus, de apostel voor Gallië en onze streken, de 
opdracht kreeg om de 'Brittannische eilanden te bekeren'. 
 
Waarom zwijgt de Bijbel over deze Jozef, de steun en toeverlaat van 
de jonge Jezus? Johannes 19:38 geeft ons de oplossing. Jozef was in 
het geheim een discipel van Jezus uit vrees voor de Joden. Slechts op 
één moment en wel op het meest centrale en dramatische ogenblik 
van de Bijbel, direct na de kruisiging, wordt Jozef van Arimathea aan 
de openbaarheid prijsgegeven. 

Eén moment stellen alle vier evangelisten Jozef van Arimathea in het 
licht. Mattheüs noemt hem een rijk man die het lichaam van Jezus 
in zuiver linnen windt en het in zijn eigen nieuwe uit de rots 
gehouwen graf legt. Markus introduceert hem als een 'achtbaar 
raadsheer die zelf het Koninkrijk Gods verwachtte'. Pilatus schenkt 
Jozef het lichaam, aldus Markus. Lukas beschrijft hem als 'een 
raadsheer, een goed en rechtvaardig man'. Johannes onthult ons het 
geheim van Jozefs discipelschap. Bovendien geeft hij de meeste 
details. Pilatus staat toe dat Jozef het lichaam wegneemt. Wanneer 
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dat gebeurd is, komt ook Nicodemus met een mengsel van mirre en 
aloë, honderd pond. Naar de begrafenisgewoonten van de Joden 
binden zij het lichaam van Jezus in linnen doeken. Johannes 
vermeldt wel de hof met het nieuwe graf, maar niet dat beide Jozefs 
eigendom waren. Jozef van Arimathea wordt even belicht als de bijna 
belangrijkste menselijke figuur uit de Bijbel. 

Deze grote onbekende blijkt gerechtigd te zijn het lichaam van Jezus, 
die het Licht der wereld is, te balsemen en in zijn eigen tuin te ruste 
te leggen. Niemand weet het nog op die vrijdagavond, maar de tuin 
van Jozef, zijn hof, zal de plaats van de opstanding worden. 
 
Wie is toch die mysterieuze, meest nastaande figuur, bij 'het ter helle 
gaan' van Jezus. Waarom vraagt niet iedere bijbellezer zich af waarom 
niemand verder iets van deze Arimatheeër vermeldt? Waarom wordt 
Jozef na de aflegging van het lichaam van Jezus weer in bijbels 
zwijgen gehuld? Zouden we juist van déze mens niet veel meer willen 
weten? Het lijkt wet opzet! Had men opdracht om zijn verdere sporen 
uit te wissen? Was het voor hemzelf te gevaarlijk als hij, de geheime 
discipel, openlijk zou worden genoemd? Waarom maakt de Bijbel zelf 
Jozef tot de eerste verloren discipel, terwijl juist hij het is die verreweg 
de meeste apocriefe verhalen, graalsagen en middeleeuwse legenden 
om zich zou zien weven? Juist hem, de verdwenen Jozef, vinden wij 
terug als 'de apostel van Brittannië, het land van de verdwenen 
stammen van Israël, met name Efraïm, zoon van Jozef, Jakobs zoon, 
als hoofdstam. 

Tienstammig Israël verdwijnt uit het Oude Testament. Jozef van 
Arimathea verdwijnt uit het Nieuwe Testament. Waartoe en waarmee 
verdween hij? Dat laatste vormt de kern van de meeste graalsagen en 
Middelnederlandse wonderverhalen.  

De oorsprong van de Graalsagen 

De oorsprong van de latere wonderverhalen over Jozef van Arimathea 
en het zoeken naar de verloren graal heeft eigenlijk een heel nuchter 
en 'medisch' begin op vrijdagavond na de kruisiging, vlak voor het 
invallen van de schemering en het begin van de Joodse Sabbat. 
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Het was noodzakelijk dat de wond in de zij, die de Romeinse soldaat 
Jezus toebracht om te zien of Hij al gestorven was, vóór het balsemen 
gereinigd werd. Jozef neemt twee kleine glazen kruikjes ter grootte 
van een olie en azijnstel, zegt men en vangt in de ene het bloed op en 
in de andere het lymfevocht. Sommigen hebben de kruikjes zo klein 
gemaakt als een zilveren peper en zoutvaatje. Ze moeten in ieder geval 
klein geweest zijn, want Jozef bewaart ze en verbergt ze onder zijn 
kleed op het moment dat hij vlak voor zonsondergang gevangen wordt 
genomen. Tot zover is de gang van zaken nuchter en logisch. 
 
Waar het bijbelverhaal stopt, beginnen de eerste eeuwse 
handschriften. De 'Handelingen van Pilatus' (later bij ons bekend als 
het 'Evangelie van Nicodemus') en 'Het verhaal van Jozef van 
Arimathea' hadden als centraal thema: de gevangenneming van Jozef 
bij zonsondergang na de kruisiging. Er wordt steeds gesproken over 
de haast waarmee Jozef te werk moest gaan. Eerst helemaal naar het 
paleis van Pilatus om toestemming te vragen, daarna met grote spoed 
het lichaam afnemen van het kruis, dan dit zo snel mogelijk 
vervoeren, de afstand moet wel zes kilometer geweest zijn als de 
hieronder gegeven geografische beschrijving juist is het snel moeten 
balsemen van het lichaam, om dit dan ten slotte in vliegende haast 
in de tuinrots te leggen en de steen voor het graf te rollen. Dit alles 
bovendien nog in het diepste geheim en alleen bij Nicodemus bekend. 

Dat er een reden was voor haast en geheimzinnigheid bleek toen Jozef 
op weg naar huis door de Joden werd opgewacht en gearresteerd. Via 
een soort standgericht werd hij, ten overstaan van het Sanhedrin, 
berecht en levend in een muur gemetseld. Een verslag, volgens 
Pilatus, zou in de eerste eeuw in Rome zijn teruggevonden. Latere 
critici verklaren het tot verzinsel omdat het vervolg van het verhaal 
vertelt van Jozefs bevrijding door een wonder. Dit laatste komt ook in 
het 'Verhaal van Jozef van Arimathea' voor en in talloze andere 
versies. Terwijl de ingemetselde Jozef zich in het donker bevindt, 
gaan de flesjes met water en bloed, die hij immers bij zich droeg, 
gloeien en oplichten. Ze geven hem levensadem en voeding en 
plotseling wordt de hele ruimte verlicht en staat de gestalte van Jezus 
voor hem die hem naar buiten leidt. Daarna is hij weer alleen in de 
nacht en in zijn eigen huis.  
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Waarom zouden wij dit verhaal niet geloven en de uitleiding van 
Paulus door dichte gevangenisdeuren wel? Wanneer wij dit verslag 
(met talloze gelovigen uit alle eeuwen) als juist aannemen, dan 
hebben wij het antwoord op de vraag waarom de Bijbel zwijgt. Het 
zou voor Jozef levensgevaarlijk geweest zijn om nog in Jeruzalem te 
worden gezien. Hij verdwijnt dus, duikt onder zouden wij nu zeggen. 
Volgens de overlevering hebben alleen Pilatus en Nicodemus de 
gebeurtenissen opgetekend. Dit zijn de enige mensen met wie Jozef 
in de Bijbel te zamen wordt genoemd. Het is heel aannemelijk dat 
Jozef vóór zijn vlucht nog een moment naar Nicodemus is gegaan, die 
immers getuige van de arrestatie moet zijn geweest. 

Daarop aansluitend volgen de verhalen over Jozef die op zijn tochten 
telkens weer op wonderbaarlijke wijze geleid, gevoed en bevrijd wordt 
door de twee flesjes, die later geïdentificeerd worden met 'de Graal', 
door Jozef aan het eind van zijn leven in Avalon (Glastonbury) 
begraven. Niemand heeft ze ooit teruggevonden, maar de 
graalridderromans van de Tafelronde van koning Arthur uit de vijfde 
eeuw draaien om dit onderwerp. Koning Arthur zou een directe 
nakomeling geweest zijn van Jozef van Arimathea. 
 
Hoewel wij veel franje van de Jozef legenden moeten verwijderen, 
wordt het nu toch wel duidelijk dat de kern logisch genoemd kan 
worden. Waar zou Jozef als tinhandelaar anders naar toegegaan zijn 
dan naar de streek waar hij met Jezus is geweest, namelijk Cornwall 
en Somerset? Volgens de verhalen verschijnt Jozef in het jaar 31 
alleen in Avalon en in 37 met een hele groep, onder wie zijn dochter 
Anna, zijn zoon Josefus en volgens sommigen zelfs met Maria, de 
moeder van Jezus. 

Een ander verhaal laat hem daarna nog weer vijftien jaar in 
gevangenschap doorbrengen in Palestina, in een diepe put, waar hij 
al die jaren op miraculeuze wijze wordt gevoed en warm gehouden 
door de twee flesjes. Weer anderen beschrijven de Graal als de schaal 
die was gebruikt bij het Laatste Avondmaal en waarin Jozef het bloed 
uit de wond opving. Deze schaal zou later in het bezit zijn gekomen 
van koning Arthur en alleen voor graalridders zichtbaar zijn geweest, 
terwijl de 'cruets', de flesjes, een verborgen mysterie bleven. 
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De naam Jozef en de plaats Ramathaïm 

Jozef van Arimathea is duidelijk bij de huidige theologie niet 'in'. Wie 
eens een aantal commentaren en theologische werken erop naslaat, 
die schrikt! In de zesdelige Encyclopedie van het Protestantisme, 
uitgave Kok Kampen, wordt Jozef van Arlmathea niet eens genoemd! 
Evenmin in Hasting's Encyclopaedia of Religion. Maar ik ontdekte wel 
iets merkwaardigs. Bij vergelijking van de encyclopedieën van 1900 
en 1970 blijken de eerstgenoemde wel uitgebreide artikelen aan Jozef 
van Arimathea te wijden, maar de laatste groep niet of zijdelings. Zo 
bevat de Judaica van 1904 een opmerkelijk goed artikel over Jozef 
van Arimathea dus van Joodse zijde terwijl de in 1970 in Jeruzalem 
uitgegeven Judaica onze Jozef totaal geschrapt heeft. Jozef van 
Arimathea is dus niet belangrijk, noch bij de moderne theoloog, noch 
bij de wetenschappelijke Israëli, noch bij de huidige critische 
geschiedvorser, zoals professor Jan Romein, die alle 
Middelnederlandse stukken over Jozef van Arimathea en nog veel 
meer over onze Keltoscytische en Hebreeuwse afkomst naar het rijk 
der pseudohistorie verwijst. Is dat geen teken aan de wand? De 
Judaica van 1904 geeft notabene een hele beschrijving van Jozefs 
gevangenschap, de wonderbrengende graal en zelfs van zijn reizen 
naar Brittannië. Voor ons is het nu belangrijk te weten hoe deze 
Judaica het woord 'Arimathea' verklaart en afleidt. 

De Judaica's van 1904 en 1970 leiden het woord af van Rama, een 
plaats even ten noorden van Jeruzalem. Veel Nederlandse 
commentaren waaronder Elseviers Bijbelse Encyclopedie laten een 
duidelijk verouderd standpunt zien, als zou hier Rama bij Lydda zijn 
bedoeld. Hieronder volgt een vrij navertelde versie over Jozefs 
woonplaats, gegeven door voornoemde Judaica's. 
 
Arimathea is in het Grieks Ramathem en komt van het Hebreeuwse 
Ramathaim. Men verwarre dit niet met Rama in het land van Naftali 
en ook niet met het Rama in Benjamin. Het eerste is tegenwoordig 
een plaats benoorden Haifa; het andere ligt bij Lydda. Beide dus op 
grote afstand van Jeruzalem. Ramathaim, waar de Arimatheeër 
vandaan zou komen, ligt slechts enkele kilometers benoorden 
Jeruzalem op een achthonderd meter hoge heuvel in het land Efraïrn. 
Voor de stam Efraim is deze plaats de eeuwen door geestelijk een 
buitengewoon belangrijke plaats geweest. De profeet Samuël werd 



                  

119 

 

hier geboren. Van hieruit richtte hij Israël en op diezelfde hoogte 
zalfde hij Saul tot koning. 'Rama' betekent hoogte (lofty place volgens 
Gesenius), hetgeen wil zeggen hoge voorname verheven plaats, dicht 
bij de hemel. De richteres Debora heeft er ook gewoond en volgens de 
Judaica was er eeuwenlang Samuëls profetenschool gevestigd. Men 
haalt hierbij een Joodse uitspraak aan: 'Ramata, waar de leerlingen 
der zieners vertoeven'. Tot zover de Judaica Encyclopedie.  

Nu zijn er tegenwoordig onder ons mensen die het standpunt van 
prof. F. Weinreb innemen, als, zou je niets geografisch mogen 
situeren, maar alle namen als fasen in iedere mens moeten zien. Al 
zou deze visie juist zijn, dan ben ik toch blij dat ik me de werkelijke 
aardrijkskundige plaats van Jozefs herkomst kan voorstellen. 
Waarom zou men die plaats die God op aarde schiep niet mogen 
vergelijken met die andere hoge heuvels, de Tor en de Weary all Hill 
in Glastonbury, dat andere voorname geestelijke centrum in liet land 
van Efraim Engeland? Het doet ons de figuur van Jozef nog meer 
nabij komen!  

Wordt Jozef, de oudoom, genoemd in de genealogie van 

Jezus? 

Al is het geslachtsregister van Jezus in Lukas 3:24 in vergelijking tot 
dat van Mattheüs 1 op zichzelf een ingewikkeld onderwerp, toch wil 
ik mij er even mee bezighouden. Bijna alle Israël schrijvers wijzen 
erop dat men de stamboom van Mattheüs moet zien als die van Jozef, 
nakomeling van David en Salomo en de verdere koningslijn. In dit 
geslachtsregister staat niet dat Jozef de vader van Jezus was.  

Het geslachtsregister van Lukas 3 daarentegen is dat van Maria, die 
via Nathan, de broer van Salomo, wel van David maar niet van de 
verdere koningslijn afstamt. Dit is dus de werkelijke stamboom van 
Jezus, geboren uit de Heilige Geest en Maria, die echter zelf in dit 
geslachtsregister niet wordt genoemd. Jozef staat in de plaats van 
Maria, omdat vrouwen in de bijbelse stambomen meestal worden 
vervangen door hun naaste mannelijke bloedverwanten. Nu menen 
velen dat met Jozef de echtgenoot van Maria wordt bedoeld. Maar 
Maria's man Jozef was immers geen bloedverwant van haar? 
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Is met deze Jozef soms Jozef van Arimathea, de oudoom van Jezus 
en Maria's naaste bloedverwant bedoeld? De traditie zegt dat Maria 
de dochter is van de rijke Anna en Joachim. Jozef van Arimathea is 
dan de broer van deze Anna geweest; zijn eigen dochter Anna zou 
naar deze tante genoemd kunnen zijn. Dat deze dochter Anna later 
in het koningshuis van Wales introuwt zullen wij nog zien.  

Het is geen gemakkelijke materie, maar het is een belangrijk 
onderwerp in ons verhaal dat heenwijst naar het latere Britse 
vorstenhuis. In Lukas 3 staat: 'Jezus Jozef Heli'. De vrouwen worden 
niet genoemd, dus Anna, dochter van Heli, valt weg. Zo ook Maria, 
dochter van Anna. Wie is de naaste levende bloedverwant van Anna? 
Haar eigen broer Jozef van Arimathea! Bij het volgende geslacht geldt 
hetzelfde. Ook voor Maria is Jozef van Arimathea, de naaste levende 
bloedverwant die, zoals wij gezien hebben, in deze positie volgens de 
Joodse wet het lichaam van zijn neef Jezus mag opeisen.  

Hiervan uitgaande ontmoeten wij volgens de traditie broer en zus, 
Jozef en Anna, die beiden als zeer welvarend bekend staan. Kwam 
hun rijkdom soms uit de tinhandel? Wie tin en koper bezat zo gold 
het in de Mendips, een heuvelrug in Somerset was rijker dan de 
Romeinen die er bezeten van waren! Wij moeten dus af van het 
fabeltje waarmee ons aller kerstfeestvierende hersenen jaar in jaar 
uit gespoeld zijn, als zouden Jozef en Maria straatarme werklieden 
geweest zijn. Maria's echtgenoot was van koninklijke bloede; haar 
moeder Anna en haar oom Jozef stamden uit een belangrijke tak van 
het Huis Juda, een zijlijn van de koningstak. Zij waren dus van adel 
en zeer vermogend. Jezus deed vrijwillig afstand van zijn aardse 
bezittingen. Het is een fabeltje dat Hij een pauper van geboorte zou 
zijn geweest. 

Jozef van Arimathea stamt in dit geval via Nathan (Lukas 3) ook van 
David af. Dat hij, de aanzienlijke raadsman in Jeruzalem, daarom 
ook lid van het Sanhedrin moet zijn geweest, staat geenszins vast. Hij 
plant, volgens de legenden, niet alleen de staf die tot meidoorn 
uitgroeit over in Engelse bodem, maar hij verplant ook zijn 
nageslacht. Volgens Britse bronnen is Jozef de voorvader van koning 
Arthur. Men glimlacht wanneer oude verhalen Arthur van koning 
David laten afstammen, maar op grond van ons bovenstaande relaas 
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is Arthur via Jozef een nazaat van David door Nathan en werd zijn 
dochter Anna de stammoeder van het vorstenhuis in Wales. Bracht 
Wales niet de harp van David in het Britse koningswapen? 
 
In het eerste hoofdstuk werden drie perioden onderscheiden waarin 
volgens de overlevering sprake is van de aanwezigheid van Jozef van 
Arimathea in Engeland. In de vroegste periode, de eerste decennia 
van onze jaartelling, reisde Jezus als kind en als jongeman tezamen 
met zijn oudoom Jozef, de tinhandelaar, langs de toen bekende 
tinroute naar de mijnen in Cornwall en, zowel per boot als over land, 
naar de mijnen in de Mendipheuvels in Somerset. 

In die tijd was er nog geen sprake van een Romeinse bezetting. Prins 
Arviragus (Gweyreidd) regeerde over Somerset en Cornwall. De vorst 
van het Silurische Huis in Wales, die Jezus ook gekend zou hebben, 
was de Aartsdruide Bran 'de gezegende', wiens kleinkinderen de 
kinderen van zijn zoon Caradoc tot de eerste christenen behoorden. 

De tweede periode, die nu ter sprake komt, handelt over de tocht van 

Jozef van Arimathea naar Avalon Glastonbury in de eerste jaren na 
de kruisiging. Twee jaartallen worden genoemd: 31 na Chr. wanneer 

Jozef alleen komt en het jaar 37, waarin Jozef met twaalf metgezellen 
uit Jeruzalem een eerste nederzetting sticht in Avalon. Deze laatste 

episode wordt verreweg het meest beschreven en kan aangenomen 
worden als geschiedkundig bewezen. 

Een derde periode, waarvan de overlevering spreekt, valt tussen de 
jaren 50 en 63. Hierover lezen wij dat Jozef ditmaal in Engeland 

gevangen werd genomen, maar door Evelac, de koning der Belgae, 
weer bevrijd. ln deze tijd wordt ook de vijandelijke bezetting van grote 

delen van Engeland door de Romeinen onder keizer Claudius een feit 
en werden Bran, Caradoc en diens inmiddels tot christenen bekeerde 

kinderen gevankelijk naar Rome gevoerd. Eveneens in die tijd zou de 
apostel Aristoboulos (Eubulus in 2 Tim.4) als raadgever van Bran in 

Brittannië vertoefd hebben. Over deze laatste periode zal een volgend 
hoofdstuk handelen, waarin ook de stamboom van Jozef van 
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Arimathea tot koning Arthur en de Nederlands Vlaamse 
handschriften over Jozef en de Graal zullen worden besproken. 

JOZEF van ARIMATHEA en JEZUS - deel 2 

Jozef komt alleen naar Avalon in 31 na Chr. 

Op Weary all Hill, op de met gras begroeide heuvel aan de zuidzijde 
van het huidige dorp Glastonbury, ligt naast een meidoorn met het 

bordje 'Glastonbury Thom' een gebroken, met onkruid overgroeide 
platte gedenksteen met de nog nauwelijks te lezen inscriptie: 

A.D.XXXI. Meen nu niet, zoals sommigen doen, dat de steen zelf uit 
het jaar 31 is. Hij werd daar in de achttiende eeuw geplaatst door een 

quaker. Er wordt gezegd dat het jaartal onjuist is door het verkeerd 
lezen van handschriften en dat er 37 zou moeten staan. Ik stel voor 

beide jaartallen als juist te kwalificeren, omdat de traditie ook 
verschillende feiten vermeldt. 

Het klinkt logisch dat Jozef eerst alléén komt om terrein te verkennen 
en besprekingen te voeren met Arviragus over landaankoop, voordat 

hij zijn lotgenoten naar deze plaats brengt. Jozef heeft in 31 
vermoedelijk vanuit Cornwall per muildier de zogenaamde 

'packhorseroute' gevolgd, de handelsweg over land van de tinmijnen 
van Cornwall door Somerset over de Mendipheuvels naar Wales. 

Gedeelten van die route zijn teruggevonden en worden nog als wegen 
gebruikt. In oude tijden was deze route in gebruik en dus bekend bij 

de Foeniciërs, de Cymri (Kimbren), de Belgae, maar niet bij de 
Romeinen. In verdroomde dorpjes van roodachtig natuursteen en 

gevlijd tegen de Quantock heuvels, een rug in midden-Somerset, leeft 
nog de traditie dat Jozef, de tinhandelaar, daar voorbijtrok. 

In dat jaar 31 schenkt Arviragus Jozef twaalf stukken land, de ‘hides’, 

die in het Domesdaybook van 1086 worden vermeld. Hierover later 
meer. Als bezegeling van de aanvaarding van het geschenk plant 

Jozef dan zijn staf precies op de plek waar nu de bloeiende meidoorn 
staat naast de steen A.D.XXXI. Andere tradities zeggen dat de staf in 
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37 werd geplant, toen zijn metgezellen ook bij hem waren. Het jaar 
31 moet twee jaar na de kruisiging zijn geweest. Algemeen wordt 

immers aangenomen dat Jezus' geboorte viel in 4 BC. De kruisiging 
zal dan hebben plaatsgevonden in 29, in Jezus' 33e jaar. 

 

De vervolgden strandden in Marseille in het jaar 35 

Het jaar 35 wordt in de zestiende eeuw vermeld door kardinaal 
Baronius. Deze man was de toen welbekende bibliothecaris van het 

Vaticaan die een manuscript vond uit de eerste eeuw. Onze 
Nederlandse geschiedschrijvers Van Schriek en Smallegange (16e 

resp. 17e eeuw) hebben het relaas, dat ongeveer als volgt luidt, van 
Baronius overgenomen:   'Na de steniging van Stefanus werd de 
belangrijkste groep christenen, onder wie met name worden genoemd 

Lazarus (de opgewekte), Maria Magdalena, twee Maria's, Martha en 
haar zwarte kamenier Sara en Jozef van Arimathea: in totaal 72 

volgelingen van Jezus, allen door de Joodse regering verbannen en in 
een schip zonder zeilen, riemen of roer de Middellandse Zee 

opgedreven. De bedoeling was duidelijk. Het schip zou met man en 
muis moeten vergaan, maar ... God laat hen, door de stroom en de 

wind gestuurd, op een wonderbare wijze terechtkomen in Marseille, 
vanwaar de van ouds bekende tinroute over land door Gallië en 

Bretagne aanvangt: de muilezelweg van de Foeniciërs. Jozef moet 
deze route gekend hebben.' 

Het verhaal van de lotgevallen der eerste christenen op hun 

pleisterplaatsen in Zuid Frankrijk is fascinerend, al moet een en 
ander eerst ontdaan worden van een dikke roomse saus. De zwarte 

dienstmaagd Sara wordt daar zelfs nu nog vereerd als 'de zwarte 
madonna'! Nog steeds komen zigeuners ieder jaar van heinde en ver 

eind mei naar St.Marie de la Mer om het feest van de zwarte madonna 
te vieren. Het verslag van Baronius kan men ook als weerslag in de 

Franse literatuur aantreffen. 
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Het gedicht 'Mireille' van de negentiende eeuwse dichter Mistral, in 
het dialect van de Provence, is daar een goed voorbeeld van. De 

stranding in Marseille wordt behalve in het door Baronius gevonden 
MS uit de eerste eeuw, ook vermeld in een geschrift van Rabanus, 

bewaard in het Magdalen College in Oxford. 

Jozef en Josefus bezongen door Franse troubadours 

Wij volgen Jozef nu weer op zijn tocht door Frankrijk. We lezen dat 
hij met zijn zoon Josefus en vermoedelijk met de twaalf metgezellen, 

die wij later in Avalon aantreffen verder trok. Hij werd gesignaleerd 
in Aquitanië en in Bretagne. De Franse middeleeuwse graalverhalen, 

eeuwenlang door minstreels en troubadours bezongen en opgetekend 
in de twaalfde eeuw, vermelden hoe Jozef de koning van Sarras 

bekeert. Zijn van deze naam de Saracenen afgeleid, die in de 
Pyreneeën rondzwierven? Aan de andere kant speelt in de roman van 

Lancelot, koning Evelac een grote rol. Ook deze gaat tot het 
christendom over en vergezelt Jozef op weg naar Engeland. Evelac of 

Aphalagh zou dezelfde zijn als de gelijknamige vorst der Belgae, die 
we later ook nog zullen ontmoeten. 

Van Jozef van Arimathea zegt Van Schriek in zijn 'Van oorsprong en 

zaken der Kelten': 'Met hen is oock in ghelijckenperijckel over 
commen Josephus van Arimathea, die men houdt van Gallien voorts 

getrocken te zijn op Brittannien, ende aldaar eerste gheprediet 
hebbende het woordt des Heeren, te zijn ouerleden'. 

De Franse graalliteratuur basis voor de Vlaamse 

Het twaalfde eeuwse Frans is uitermate moeilijk te lezen, maar ook 

moderne bewerkingen van deze graalsagen zijn verre van gemakkelijk 
te begrijpen, omdat men heel charmant de lezer het ene ogenblik zich 

in gezelschap laat bevinden van de graalridders van koning Arthur 
en Parcival op zoek naar de graal (derde eeuw), terwijl hij even later 

opeens weer met Jozef van Arimathea in Sarras is. Op deze Franse 
versies zijn de Nederlands Vlaamse manuscripten gebaseerd. Zo 
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worden wij met verhalen geconfronteerd, die op een eenentwintigste 
eeuwse lezer wel een onsamenhangende indruk moeten maken. In 

onze taal zijn ze opgetekend in de 12e eeuwse 'Merlijn' van Jacob van 
Maerlant, de Lancelot en de Walewein als handschriften aanwezig in 

de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en in de negentiende eeuw in 
boekvorm verschenen, voorzien van commentaar door prof. W.J.A. 

Jonckbloet en J.van Vloten. We komen hier nog op terug.  

Eén voorbeeld; een citaat uit de Nederlandse Lancelot: 

Na ons heren passie Xiiij jaar'(eigenlijk 4 en niet 14)!  'Doe Jhoseph 

van Arimathie, die goede ridders entie vrie' (en die vrij)! 'Die onsen 

here van den cruce dede, Sciet van Jherusalem mede', 'Ende vele 

lieden met hem also wel; van sinen geslachte, hem gevèl'(goed 

gezind) 'Dat si quamen in die stede van Sarras; Daer die coninc 

Emalas Here af was'.(Deze Emalas heet op andere plaatsen Evalac. 

Na diens bekering tot christen gaat Lancelot als volgt verder: ) 'Ende 

daer na scieden die beidegader van Sarras, Joseph ende sijn vader' 

'Soe dat si int Grote Bertangen quamen. 

 

De kern van de Franse graalverhalen is, dat Jozef op zijn tocht en in 
Sarras steeds uitkomst en hulp krijgt door de Graal, die hij met zich 

meevoert. Later wordt deze schaal of beker dan teruggezocht door 
Parcifal, Lancelot en anderen. Plaats en tijd, ridders van het ene 

land en van het andere worden in deze verhalen door elkaar 
gehaspeld, maar zeker gaat het in dit alles om heel andere snaren, 

die in het innerlijk van de mens worden aangeroerd. 
 

Jozef met twaalf metgezellen in Avalon anno 37 

Jozefs reis door Frankrijk met 72 mensen heeft een merkwaardig 
vervolg wanneer de Britse geschiedschrijvers, zoals Beda in de zesde 

eeuw en William of Malmesbury in de twaalfde eeuw, optekenen hoe 
Jozef in het jaar 37 met twaalf volgelingen bij Wirrahill landt, allen 
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zeer vermoeid (weary); vandaar dat in latere tijden in de volksmond 
de bewuste heuvel Weary all Hill wordt genoemd. Malmesbury bracht 

omstreeks 1135, betrekkelijk kort vóór de grote brand, lange tijd door 
in de bibliotheek van Glastonbury, die in die dagen even belangrijk 

was als het British Museum nu. Zijn boek 'On the Antiquities of 
Glastonbury' is de belangrijkste bron. Hij las ter plaatse in 

geschriften (die zestig jaar later volledig verbrandden), dat de apostel 
Filippus Jozef van Arimathea tot apostel wijdde en hem naar 

Brittannië zond (omdat er later in Malmesbury's werk geknoeid is, 
ging men het geheel als verzinsel beschouwen, reden waarom zijn 

gegevens niet werkelijk tot onze geschiedschrijving zijn 
doorgedrongen). 

 
Koning Arviragus ontving Jozef en de zijnen vriendelijk en de twaalf 

aan Jozef geschonken 'hides' werden ontgonnen. Men bouwde hutten 
van leem en wilgenhout en de reeds bestaande 'wattle hut' die door 

Jezus zelf, anderen zeggen door Jozef, was gebouwd, werd 
gerestaureerd. Deze hut zou het model van de tabernakel gehad 

hebben en was twintig meter lang en negen meter breed. Tot de reeds 
genoemde brand van de abdij in 1184, waarbij de beroemde 

bibliotheek verloren ging, zou de wattle hut het hebben uitgehouden. 

Wattle betekent zoiets als wilgenteen. Wilgen groeien nog welig in de 

moerassige veengrond bij de rivier de Brue. Helaas was de hut 
voorwerp geworden van een zwaar overtrokken reliquieverering, met 

name in de eeuw waarin de brand ontstond, die naar men zegt 
opzettelijk was aangestoken met afgunst als drijfveer. Wie zal de 

waarheid hiervan achterhalen? Voor ons gaat het erom, zonder de 
plek als zodanig te vereren, dat wij beseffen hier te doen te hebben 

met de plaats van een eerste vrije samenleving van uit Israël 
verdrevenen. Ze woonden in een in twaalf stukken verdeeld gebied, 

een model van het komende Koninkrijk van God op aarde. Op de 
'hides' zelf komen wij nog terug. Eerst wil ik nog met enkele 

archeologische bewijzen aantonen dat er in Avalon Glastonbury in de 
eerste eeuw iets bijzonders aan de hand geweest moet zijn. 
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Tin en loodmijnen in Mendips; kunstvoorwerpen uit de 

Belgae tijd 

Dat er tinmijnen waren in Cornwall die voor onze Billitonmijnen niet 

onderdeden, zal geen archeoloog meer ontkennen. Evenmin als het 
feit dat er lood en zelfs zilvermijnen geweest zijn in de nu slechts 

toeristen trekkende Mendips. Veel is over dit gebied geschreven. Men 
schat dat de mijnen zeker vanaf 400 BC in bedrijf waren, met als 

hoogtepunt 150 BC. De duidelijkste sporen lieten de Belgae na, een 
volk dat Somerset bezette en tot aan de invasie van de Romeinen 

onder keizer Claudius in 49 na Chr. de mijnen intensief exploiteerde. 
Veel vondsten uit de vorige eeuw die helaas achter de gesloten deuren 
van het bisschoppelijk paleis in Wells zitten, hebben uitgewezen dat 

de Belgae, evenals de vóór hen daar wonende Kelten, tin konden 
mijnen, smelten en decoratief bewerken. De Romeinen moesten van 

hen deze kunst nog afkijken! Priddy, de plaats 'waar Jezus zeker was' 
blijkt getuige de opgravingen een versterkte vesting te zijn geweest en 

in de eerste eeuw tevens een centrum van veel tin en loodmijnen. 
 

De zogenaamde 'lake villages' 

Aan de westkant van Glastonbury tot aan het dorp Meare zijn onder 

het veen enige complete 'meerdorpen' gevonden. Beter zou men deze 
als 'zeedorpen' kunnen betitelen, want ze werden overspoeld door de 

zee en getijden, die bij Bristol tussen eb en vloed een verschil 
uitmaken van maar liefst zeven meter. De belangrijkste vondsten 

werden hier gedaan tussen 1910 en 1930. Helaas heeft men, na een 
en ander in kaart te hebben gebracht, alles weer dichtgegooid. In het 

museum in Taunton, dertig kilometer ten zuiden van Glastonbury, 
zijn nog de resten te zien van complete modellen van ronde lemen 

hutten van wilgenhout en leem, daterend van ongeveer 50 BC tot 80 
AD, in welk jaar ze zijn verbrand. Ze hebben hetzelfde uiterlijk als de 

in oude boeken beschreven hutten uit de tijd van Jozef van 
Arimathea. Ook vond men veel tin uit de Belgae periode. De bewoners 
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blijken te hebben geleefd van schapenteelt, van weven en 
merkwaardig genoeg moeten zij zich hebben beziggehouden met het 

dresseren van wolfshonden! Moesten die hen soms verdedigen, 
wanneer zij als christenen de vijand 'de andere wang' toekeerden? 

Men had namelijk geen oorlogswerktuigen gevonden. 
 

De Glastonbury meidoorn 

Een aardig boekje over dit onderwerp is 'The flowering Hawthorn' van 

H.R. Williamson, die de volksverhalen over de staf van Jozef heeft 
verzameld. Jammer genoeg verzwijgt hij het belangrijkste gegeven, 

namelijk dat botanici deze meidoornsoort uit Avalon Glastonbury, 
met zijn veel langere doornen en grootbloeiende witte bloemen alleen 
in Palestina hebben teruggevonden! Afgezien dan van de loten die 

inmiddels van de Glastonbury meidoorn zijn genomen en waarvan er 
een in Washington DC staat te bloeien, Efraïm en Manasse loten van 

eenzelfde stam... Deze meidoorn heeft een bloeiperiode in mei, 
oktober en tijdens de kerstdagen.  

De twaalf 'hides' van het Domesdaybook 

Nadat Willem de Veroveraar, de Normandiër, in 1066 de Britse zaak 
had overgenomen, beval hij al het land in verband met belastingen 

precies te doen beschrijven. Zo ontstond het beroemde 
Domesdaybook, dat letterlijk betekent: boek van de dag des oordeels. 

Hierin zijn alle dorpjes, landerijen en kastelen van Engeland (± 1086) 
beschreven, tengevolge waarvan het nu van onschatbare waarde is! 

Het origineel bevindt zich in het British Museum. 

Onder 'Glastonbury' worden in dit boek de 'twelve hides' in het 

Angelsaksisch aldus beschreven: 'Het Domus Dei, in het grote 
monasterium van Glastonbury, genaamd: het geheim van onze Heer. 

Deze kerk van Glastonbury bezit in eigen ville (Frans woord!) XII 
hides, waarvoor nooit belasting is betaald' (vrijgesteld van belasting 

betekent dat hier sprake was van een koninklijk recht grant dat pas 
onder Hendrik VIII is opgeheven).  
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Dit Domus Deï (Huis Gods) wordt door Malmesbury beschreven als 
de 'wattle hut', die destijds geheel met lood zou zijn versterkt en met 

de maten van de tabernakel gebouwd. Een hide is een Saksische 
landmaat, die al in de vijfde eeuw door de historicus Beda werd 

beschreven en die, hoewel variërend, beschouwd werd als 'de grootte 
van een estate' (ons Fries voor 'state') voldoende om een gezin of 

huishouden te onderhouden. Een hide was honderdtwintig acres en 
komt in Nederlandse maten overeen met veertig hectare. Dat is voor 

ons, die met vruchtbaar land gewend zijn aan intensieve landbouw, 
een hele lap grond voor één gezin (ouders, kinderen, personeel enz), 

maar men dient te bedenken dat daar ter plekke er stukken bij waren 
met veel moerassen en rotsige heuvels. Twaalf hides zijn dan 

ongeveer vierhonderdnegentig hectare; dat is hemelsbreed zeven bij 
zeven kilometer. In werkelijkheid lagen de bewuste hides, waarvan 

verschillende kaarten bestaan, rond Glastonbury niet in een mooi 
vierkant, maar van oost naar west uitgerekt en met punten naar het 

noorden reikend, tot Pilton in het oosten en Priddy in de 
Mendipheuvels, die vierhonderd meter hoog zijn. Daardoor zijn de 

afstanden langs de kronkelwegen veel langer dan bij een vlak stuk 
van vijfhonderd hectare in Nederland. Het was een rijk en gevarieerd 

gebied, die gift van koning Arviragus aan Jozef van Arimathea. 

De twaalf hides de maten van het Nieuwe Jeruzalem? 

Nu is er een fascinerend onderzoek gaande, waarin men door 
metingen reeds zou hebben ontdekt, dat de maten van de twaalf hides 

een nauwkeurig model op verkleinde schaal zijn van die van het 
Nieuwe Jeruzalem, beschreven in Openbaring 21:16...! In onze 

vertaling staat: 12000 stadiën, maar in het Engels zijn dit 'furlongs' 
(maat van 201 m.). De schrijver John Mitchel en zijn medewerkers 

hebben uitgerekend, dat twaalf furlongs 1440 acres groot is. Dat is 
nauwkeurig het totaal oppervlak van de twaalf hides. Mitchel zegt het 

zo: 'Men is hiermee op het fascinerende spoor gekomen van een eerste 
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christelijke nederzetting in Glastonbury, welke de symbolische maat 
had, op verkleinde schaal, van het Nieuwe Jeruzalem'. 

De lezer weet wel dat wij met gegoochel met cijfers voorzichtig moeten 

zijn, maar de maten van de tabernakel en van het Nieuwe Jeruzalem 
staan niet voor niets in de Bijbel! Zouden deze maten door Jozef en 

zijn metgezellen naar Avalon zijn overgebracht en daar in de aarde 
uitgezet? 

 

Jozef van Arimathea en Jezus in Engeland? 

De overleveringen over Jezus in Engeland zijn nuchter en feitelijk, 

zonder franje en wonderverhalen en daardoor geloofwaardig. Het zijn 
duidelijke volksherinneringen. Wanneer Jozef van Arimathea en de 

zijnen na de kruisiging in Engeland terugkeren en de schat van het 
evangelie het eerst in het land van Efraïm brengen, dan realiseert het 

volk van Cornwall en Somerset zich pas wie Jezus was. Jezus, die zij 
zich herinneren van tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar. Zij 

wijzen elkaar en hun kinderen de plaatsen aan, nu nog steeds: 'Hier 
in de baai van St. Just ging Jezus voor anker'. 'Hier in Falmouth 

landden Jozef en Jezus aan de 'Strand' en beklommen de Smithick 
Hill langs dit pad!' 'Jezus werkte hier in de Ding Dong mijnen' (punt 

van Cornwall boven Penwrith). 'Deze mijn heet nu nog 'Wheal Jesus' 
(wheal betekent mijn). En in Padstow aan de westkust van Cornwall 

weet men nog: 'Hier maakte Jozef met Jezus een tussenlanding op 
weg rond de kaap Lands End naar de Mendip heuvels in Somerset en 

uit deze bron namen ze zoet water in'. De bron heet nu nog Jesus 
Well, een nuchter stenen gebouwtje in een eenzaam veld. Geen franje, 

geen altaren, geen poppenkast, zoals helaas wel te zien is in 
Bethlehem, Nazareth en Jeruzalem, waar Jezus zich 'officieel' 

openbaarde. 

In Cornwall en Somerset is zeer Keltisch! 'de waarheid tegenover de 
wereld' van mond tot mond overgeleverd. 'As sure as the Lord was in 
Priddy' is nog een bestaand spreekwoord in de Mendip heuvels. Over 

Glastonbury (voorheen Avalon) zijn ook geen wonderverhalen te 
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vertellen. 'Jezus bouwde hier een hut en woonde onder ons'. 'Jezus 
was scheepstimmerman en maakte hier boten'. 'Jezus was hovenier 

en maakte harken en schoffels'. Moest Hij dan niet zijn in 'de dingen 
zijns Vaders'? Het antwoord hierop vindt men in Morgan's 'St. Paul 

in Britain'. Het boek toont aan dat in ZW-Engeland universiteiten en 
dus ook geleerden waren, zoals Bran de Gezegende, die Jezus bezocht 

moet hebben en die voor de Farizeeën in wijsheid en kennis zeker niet 
onderdeden. Zou Jozef van Arimathea het Oude Testament daarheen 

meegenomen hebben? Het Hebreeuws en het Oud Keltisch moeten in 
ieder geval zo verwant geweest zijn, dat men over en weer de Triaden 

van Wales en de Jesaja rollen kon lezen. De triaden verhalen ook dat 
de Kelten (de verloren schapen van het Huis Israëls) min of meer de 

Mozaïsche wetten hielden. 

JOZEF van ARIMATHEA en JEZUS - deel 3 

Jezus betaalde vreemdelingenbelasting in Palestina 

Bij het eerste optreden van Jezus in Kapernaüm en Nazareth (Markus 

1) blijkt men hem niet te kennen. Hij komt duidelijk van elders. Dat 
Hij als vreemdeling beschouwd werd, wordt bewezen door Mattheüs 

17, waar de belastingontvangers aan Petrus vragen of zijn Meester 
het 'hoofdgeld' niet betaalt, waarop Petrus bevestigend antwoordt. 

Voor hoofdgeld staat in het Grieks 'didrachma'. Dit was niet de 
zogenaamde tempelbelasting; dan zou het woord 'shekel' (Joodse 

munt) gebruikt zijn. Handelaren en kooplieden in Kapernaüm werden 
echter als vreemdelingen beschouwd en moesten 

vreemdelingenbelasting betalen, die men in Griekse munt kon 
voldoen. Het muntstuk dat uit de bek van de vis tevoorschijn kwam, 

is de stater, een Grieks geldstuk, waarmee Jezus eveneens de 
vreemdelingenbelasting kon betalen. Hij stond dus te boek als 

vreemdeling. Verder blijkt uit alles dat Jezus, toen Hij woonde in 'het 
land van Zebulon' (Galilea), vertrouwd was met schepen en visserij 

en de discipelen aanwijzingen kon geven. Waar had Hij, als 
vreemdeling, deze kennis en ervaring opgedaan? 
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Graftombe en gebrandschilderde ramen in St. John’s 

Church 

De vijftiende eeuwse gothische kerk aan de Highstreet in 
Glastonbury, die Anglicaans is, maar tegenwoordig naar Rooms 

ritueel tendeert!, heeft aan de westkant vier gebrandschilderde 
ramen. Als de avondzon door het violet, het rood en het geel speelt, 

wordt de daaronder staande, twee meter lange en uit grijze steen 
gebeeldhouwde graftombe gekleurd. Deze kolos werd in de veertiende 

eeuw gevonden in de abdij en critici beweren dat monniken het 
fabeltje hebben verzonnen dat het de lege graftombe, waarop nu de 
bijna geheel uitgesleten letters J.A. staan, van Jozef van Arimathea 

zou zijn. 

Wie sceptisch is, dient dan wel een alternatieve verklaring te hebben 
voor deze oosters aandoende sarcofaag van locale steen uit ongeveer 

de eerste eeuw, die blijkens de ornamentiek de resten van een 
voornaam persoon bevat moet hebben. 

Daar komt bij dat William of Malmesbury in de twaalfde eeuw, vóór 

de grote brand van 1184, het handschrift van de in de zesde eeuw 
levende Maelgwyn of Liandaff heeft gelezen waarin hij, blijkens zijn 

eigen geschriften, gegevens over deze tombe vond. In Llandaffs tijd 
zou de tombe in het Latijn de volgende inscriptie hebben bevat: 'Ik 

ging naar Brittannië nadat ik Christus ten grave droeg. Ik onderwees. 
Ik rustte'. De sarcofaag zelf werd in 1345, bij nasporingen op last van 

koning Edward III, teruggevonden. De beenderen die deze bevatte, 
werden in een zilveren kist gedeponeerd die verloren is gegaan. 

Opvallend is het dat het bord met opschrift in de St. John's Church, 
waarop men dit alles kon lezen in onze tijd is weggehaald. De glas in 

lood ramen blijven echter, zolang het moge duren, boven deze 
zwijgende tombe hun onweersprekelijke kleuren en beeldenverhaal 

vertellen. De ramen zijn niet oud, in tegenstelling tot het veertiende 
eeuwse gebrandschilderde raam dat Jozef voorstelt in de andere kerk 



                  

133 

 

van Glastonbury, de St. Benedict. De St. John's ramen zijn in 1936 
geschonken toen dominee L. Smithett Lewis, schrijver van de beste 

boekjes over dit onderwerp, daar predikant was. 

In de hoge ramen ziet men links Jozef van Arimathea met een witte 
ringbaard en oosters gekleed in een purperen mantel. In de ene hand 

draagt hij twee tinnen kannetjes, in de andere heeft hij een 
eenvoudige staf. Onder in de ramen zijn vier scenes uit Jozefs leven 

te zien: Jozef bij Pilatus, de afname van het kruis, de landing bij 
Weary all Hill en het planten van de staf. Op zichzelf is dit een unieke 

en uitzonderlijke voorstelling in een Anglicaanse kerk. Vanaf het 
tweede raam kijkt een figuur in rood en goud gekleed ons recht aan. 
Hij heeft een gekromde Griekse staf en een wat Rooms aandoende 

mijter met linten op het hoofd. Zijn naam staat eronder: St. 
Aristobulus. In het derde raam naast hem staat een eenvoudig 

geklede oosterling op sandalen met een geopend boek boven zijn 
hoofd: zijn naam is Simon Zelotus, een van de twaalf apostelen. Als 

vierde in de rij, naar links kijkend, zien wij een jonge vorst met kroon, 
gekleed in een rood en gouden tuniek: dit is Arviragus, de koning van 

Avalon, schenker van de twaalf stukken Land. 

Deze voorstellingen komen nergens anders in Britse kerken voor, 
hoewel Jozef van Arimathea in verschillende oude kerkramen in 

Somerset is afgebeeld. 

Aristobulus en Simon Zelotes in Engeland 

Paulus schrijft in Romeinen 16: 'Groet hen die behoren tot de kring 
van Aristobulus', Dat was dus in Rome, maar Aristobulus zelf wordt 

niet gegroet en is blijkbaar niet aanwezig in deze vijftiger jaren. De 
gemiddelde kerkelijke encyclopedie weet niets anders van hem te 

zeggen dan dat hij een Romein was (dat is de vraag) en dat zijn naam 
betekent 'Beste Raadgever'.  
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Wij moeten echter naar de geschiedenis van Wales gaan om 
Aristobulus terug te vinden. Een en ander is ook bekend gebleven in 

de beschrijving van de heiligenlevens van de Grieks Orthodoxe Kerk! 
De beste bronnen zijn echter de lijsten van het Silurische 

koningshuis van Wales en de triaden (een verzameling uitspraken, 
steeds in drie delen opgebouwd). 

Aristobulus wordt daarin genoemd de raadgever van koning Bran, de 

Gezegende. Men noemt hem daar Arwystli Hen, wat zoveel betekent 
als: 'de adviseur, de oude'. Zijn Griekse naam Aristo boulos betekent 

'allerbeste raadsman'. Een dergelijke uitdrukking wordt in de Bijbel 
gebruikt voor Jozef van Arimathea (Markus 15). Bekleedden zij 
eenzelfde ambt in Israël? Volgens de bronnen uit Wales: 'Genealogies 

of the Saints in Britain', begeleidde Arwystli Hen koning Bran toen 
deze in de oorlog met de Romeinen naar Rome werd gevoerd als 

gijzelaar voor zijn zoon Caradoc. Toen de bejaarde koningaartsdruïde 
(Bran) vrijgelaten werd, vergezelde Aristobulus hem terug naar Wales 

om daar voor de rest van zijn leven te blijven. Volgens de gegevens 
van de Benedictijner monniken in Glastonbury stierf Aristobulus in 

het jaar 99 in die plaats, maar volgens Grieks Orthodoxe bronnen 
was hij de eerste martelaar in Brittannië en zou door 'de woeste 

Britten' als misdadiger achter snel rijdende strijdwagens door vele 
steden zijn gesleept en zo in het jaar 58 de marteldood hebben 

gevonden. Met Smithett Lewis vind ik het aannemelijker, dat de 
gerespecteerde raadsman van het Siturische koningshuis, die door 

Paulus als 'zendingsoudste voor de Bretons' (Britten) werd 
aangewezen, in zijn functie bleef aan het hof en een natuurlijke dood 

stierf te midden van de eerste christenen in Glastonbury. 

Van Simon de Zeloot (Simons de IJveraar) wordt gezegd dat hij in het 
jaar 41 in Avalon kwam. Van deze discipel wordt verteld dat de koude 

klimaat het vuur van zijn ijver niet bluste en dit hem niet verhinderde 
naar Brittannië te gaan. Volgens de Griekse martyrologie zou hij in 

Brittannië zelfs gekruisigd zijn! Ook dit laatste zouden we met een 
korreltje zout kunnen nemen, tenzij evenals bij Aristobulus 

misschien het geval zou kunnen zijn de Romeinse bezetting van 
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Brittannië hem te pakken heeft gekregen, toen deze in de eerste eeuw 
de druïdische haarden van verzet trachtte uit te roeien (Romeinse 

bronnen). Het ontluikende christendom in het Silurische 
koningshuis vorsten van de Cymri in Wales, deel van de tien 

stammen wás zo'n haard en de centrale figuur daarin was Caradoc, 
de zoon Bran de Gezegende, die als familielid van Jozef van 

Arimathea, via zijn tot het christendom bekeerde kinderen, een 
openlijke volgeling van Jezus werd en tijdens de oorlog met de 

Romeinen als krijgsgevangen koning voor de keizer van Rome werd 
geleid. 

Caradoc of Caractacus is 'onze' Gaderacht 

De reeds aangehaalde Adriaan van Schrieck in zijn negende boek van 

de 'Oospronck ende Saecken der Kelten' schrijft in zijn moeilijke 16e 
eeuwse Nederlands uitgebreid over de overwinningen van Gaderacht 

en de 'S'hilvuren'(Siluriërs). Wie de Britse gegevens over deze tijd niet 
enigszins kent, zal moeilijk de fiere Caradoc in de naam 'Gader acht' 

herkennen. Maar Van Schrieck laat er geen twijfel over bestaan dat 
Gaderacht werkelijk Caradoc is. Hij vertaalt namelijk de beroemde 

pleitrede die Caradoc als officieel gevangene hield voor de Romeinse 
keizer Claudius. 

Deze toespraak is opgetekend in de 'Annalen' van de 

geschiedschrijver Tacitus, die vermeldt hoe deze twee meter lange 
vorst (dus een hoofd groter dan de gemiddelde Romein!), hoewel 

geboeid en als een ter dood veroordeelde, fier en koninklijk rechtop 
door de straten van Rome liep. Zijn rede voor de keizer en de senaat 

en de gratie die hij daardoor verwierf, is van ongehoorde betekenis en 
bij ons helaas veel te weinig bekend. Deze koning der Cymri als 

opvolger van Cunobelinus ook vorst van alle Britten deze Gaderacht 
Caradoc (Latijn: Caractacus) zegt eigenlijk in het kort met zoveel 

woorden tegen de Romeinse keizer: 'Weet je wel wie je voor je hebt? 
Had je mij beleefd uitgenodigd, dan had ik je als vrij vorst welwillend 
in vrede bezocht; maak je in de ogen van het nageslacht niet 
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belachelijk door mij, Caradoc, te doden. Maar als je me spaart zal in 
eeuwigheid jouw naam, Claudius met de mijne genoemd worden'. 

 
Het werkte! Caradoc vond genade en zijn 'vrijspraak' werd een triomf. 

Caradocs rede getuigde van moed, geestelijke instelling en 
ontwikkeling. Paulus heeft later in Rome kennis met hem gemaakt 

en niet keizer Constantijn de Grote (de Brit uit York), maar Caradoc 
was de eerste Britse koning, die volgeling van Jezus Christus werd; 

de man die als krijgsgevangen koning in Rome terechtstond, maar 
méér dan overwinnaar werd! En als de overlevering van Cornwall en 

Somerset wáár is, dan was Gaderacht- Caradoc-Caractacus zelfs een 
volle achterneef van Jezus en zouden zij elkaar gekend kunnen 

hebben. Daarom tot slot terug naar de genealogie van Jezus’ 
grootmoeder Anna. 

Was Anna in Cornwall en haar nageslacht in Wales? 

Hiervoor werd uiteengezet hoe Jozef van Arimathea de Jozef uit 

Jezus' geslachtsregister kan zijn, als hij daarin is opgenomen als 
naast levende mannelijke bloedverwant in de plaats van Maria en 

haar moeder Anna. Er werd tevens vermeld dat Jozef de broer van 
Anna was. 

Er is daarbij nog niet opgemerkt dat Jozef ook Anna's zwager geweest 

kan zijn en hij in dit geval staat in de plaats van en handelt uit naam 
van zijn overleden broer Joachim, Maria's vader, de tweede van de 

drie echtgenoten van Anna. Dat Anna driemaal getrouwd was en dat 
zij en Joachim zeer rijk waren, is uit een handschrift uit de eerste 

eeuw bekend. In het Huis Bergh te ‘s Heerenberg hangt een schilderij 
van de Vlaming Quinten Matsijs (overleden 1530) waarop men Maria 

ziet met daarachter Anna met haar drie echtgenoten. 

Dit gegeven was als zodanig in de zestiende eeuw dus nog bekend. 

Zou men in Vlaanderen ook geweten hebben, hetgeen wij nu in oude 
manuscripten (Harleian MS e.a.) in het British Museum kunnen 

lezen, namelijk dat Anna een prinses uit Cornwall is geweest, die een 
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dochter uit haar eerste huwelijk had, genaamd Penardin, die te boek 
staat als de moeder van... Bran, de Gezegende? Dan zou zij de 

grootmoeder zijn geweest van Caradoc. Steeds vinden wij een stukje 
in de legpuzzel erbij die de ware geschiedenis veelal nog spannender 

maakt dan sprookjes! 

De overlevering van West Cornwall zegt, dat de 'Joodse' 
tinhandelaren Joachim en zijn jongere broer Jozef, ook Anna die 'van 

koninklijke bloede was' (Parlooe overlevering), na een huwelijk in 
Wales met een wrede echtgenoot, mee naar Palestina hebben 

genomen, waar Joachim haar trouwde. Penardin is dan een oudere 
halfzuster van Maria. Bran, Penardins zoon, is dan een half neef van 
Maria en zijn zoon Caradoc, de fiere Britse koning, de 

achterkleinzoon van Anna, die Jezus' grootmoeder is. Is het dan niet 
logisch dat Jezus in zijn onbekende jaren uitweek naar Cornwall, 

naar het huis van zijn grootmoeder en ook zijn half neef Caradoc in 
Wales bezocht kan hebben? 

In het Middelnederlandse geschrift 'Merlijn' uit Vlaanderen, waarin 

sprake is van 'de ydeler (edele) staat tussen Joseph ende Brone 
(Bran)' wordt deze laatste beschreven als Jozefs 'schoonbroer'; soms 

ook als 'zwager': 'ende roepet Brone sonder letten (uitstel), Dinen 
zwager, die een goetman is'. In de Engelse literatuur is dit 

Nederlandse detail niet bekend! 

Wat zou deze middeleeuwse Vlaming geweten hebben wat wij niet 
meer weten, namelijk dat er een familierelatie bestond tussen het 

Arimathese en Silurische Huis? Zou de Merlijn hier spreken van Jozef 
jr. wiens zuster Anna introuwt in het Silurische Huis, dat zelfs 

volgens de koningslijsten van Wales rechtstreeks van Brutus, de 
Trojaan (Darda Zera-Juda) afstamt? Van Anna jr. is bekend dat zij 

trouwde met de Siluriër Beli Mawr, een titel met de betekenis van 
'grote heer'. Was dit Bran? 
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Hoe uiterst markant zijn de rode draden (Genesis 38) van het Huis 
Juda door de geschiedenis steeds weer bij elkaar gekomen op de Iers 

Schots-Wales Britse bodem en dat niet alleen Jeremia in de zesde 
eeuw de grootste schat van Israël, 'Jakobs steen' en 'de dochters van 

de koning' in veiligheid bracht in het toekomstige land van Efraim, 
de stam met het eerstgeboorterecht, maar dat ook Hij die uit het 

geslacht en het Huis van David is, een toevlucht vond in de 'eilanden 
van verre'. Bron: H.W. van Woelderen. 

De Britten zingen nog steeds William Blake's 'Jerusalem' als tweede 

volkslied (waarvan hier het laatste deel): 

I will not cease from mental fight 

Nor shall the sword sleep in my hand 

Till we have built Jerusalem 

In England's green and pleasant land 
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Bonifatius en de Friezen 
 

Bonifatius stierf in 754 na Chr., maar niet bij Dokkum, noch als 
brenger van het Christelijke geloof. De Friezen waren in die tijd voor 
het overgrote deel al Christen. Ze waren Arianen, aanhangers van het 
Arianisrne, een stroming binnen het Christendom, vernoemd naar 
Arianus (gest. 336, presbyter te Alexandrië). Deze geloofsstroming 
was zeer verbreid onder de Germanen. 

De Friese koning Radboud wou zich niet laten dopen, omdat hij 
Ariaan was en niet rooms katholiek wilde worden. Bonifatius bracht 
een nieuwe christelijke stroming, het rooms katholicisme, in de 
Friese regio. Bij deze stroming stond Maria, als moeder Gods zeer 
centraal. In de vijfde eeuw was de Ariaanse Frankische koning Clovis 
door zijn vrouw overgehaald (dit gebeurde meer) tot het rooms 
katholicisme. De Frankische koning Karel de Grote - later keizer in 
800 na  Chr. - wilde dat iedereen rooms katholiek werd. 

Hetgeen met Bonifatius in 754 gebeurde is hetzelfde wat met de 
hervormers en protestanten tijdens de reformatie gebeurde. Ze 
werden als ketters beschouwd velen stierven op de brandstapel; velen 
vluchtten. Menno Simons, grondlegger van de doopsgezinden, moest 
later voor de protestanten vluchten. Bonifatius stierf. Hoe? Misschien 
is hij (op zijn vlucht) overvallen en daarna vermoord of terechtgesteld 
door Ariaanse Christenen. Of op de vlucht verongelukt onder zijn 
struikelend paard. Eén ding is zeker, zijn aanwezigheid werd niet op 
prijs gesteld. 

Prof. Dr. Auke Jelsma vertelt in de Sneinspetiele van 11 nov. 2000, 
dat Bonifatius geen zendeling was, maar kerkhervormer en dat hij bij 
Dokkurn niet vermoord werd door heidenen die niet van zijn 
bekeringsijver waren gediend. Bonifatius kwam niet om heidenen te 
bekeren, maar om als blaffende hond de ingedutte Christenen 
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wakker te schudden. Dit zei Jelsma bij de presentatie van de film 
'Bonifatius, de weg van Europa'. 

Hij zei bij die lezing verder: Bonifatius heeft al zijn krachten ingezet 
om de kerk nieuw leven in te blazen. Tijdens zijn reizen op het vaste 
land van Europa merkte hij echter al gauw dat het gros van de 
bevolking inmiddels wel in naam Christelijk was geworden. Hij vond 
het schokkend dat priesters van het vasteland van Europa een gezin 
hadden. Het is vooral te danken aan Bonifatius dat het celibaat pas 
in de achtste eeuw gangbaar is geworden. 

Ook in de bestrijding van in zijn ogen ketterse ideeën heeft hij succes 
geboekt. Hij trof bij zijn reizen grote groepen Christenen (Arianen) 
aan die met de drie-eenheid leer weinig konden, die de Christus 
figuur wel als zoon, als uitstraling van God zagen, maar niet als God 
zelf wensten te aanbidden. Bonifatius schakelde hun invloed zo goed 
mogelijk uit. Verder zorgde hij ervoor dat priesters met weinig 
theologische bagage uit hun ambt werden gezet. Bisschoppen verving 
hij door vrienden uit Engeland (Engeland was begin zevende eeuw 
rooms katholiek geworden). 

Bonifatius was meer kerkhervormer dan missionaris. Door een 
uitgekiend benoemingsbeleid probeerde hij de belangrijke geestelijke 
posten te vullen, met die theologisch op dezelfde lijn zaten als hijzelf. 
Woedend was hij op kerkvaders die de politieke en economisch 
machten naar de ogen zagen. Zijn laatste reis naar Friesland was dat 
hij vond dat dit gebied niet onder het gezag van de Frankische 
bisschop van Keulen thuis hoorde, maar een eigen bisschop moest 
hebben. Doch de Friezen zagen in Bonifatius een uitvloeisel van de 
Frankische bezetting (het Friese land was in 719 door de Franken 
veroverd). Daarom overvielen ze het tentenkamp en brachten ze alle 
leden ervan om het leven. 

Prof. dr. Hans Mol zegt in de Smidse, mrt 2004 dat de Friezen 
Bonifatius en de zijnen beschouwden als het boegbeeld van het 
Frankische gezag in hun gebied. Jan ZijIstra zegt in de Sneins petiele 
van 10-4-1993: Het boek waarmee Bonifatius de bijlslagen probeerde 
af te weren, was de Codex Ragundridus, een boek tegen de dwalingen 
van het Arianisme. 
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Hoe zou u het vinden als u tijdens de Duitse bezetting (WO II) gezegd 
werd Lutheraan te worden, en dat het Calvinisme de verkeerde weg 
is? Wanneer er in de 2e WO een Duitser vermoord werd volgde er een 
razzia. Zo ook na Bonifatius, door een wraakactie van zijn 
aanhangers, die de moord op Bonifatius en zijn gezellen vele malen 
overtrof. Vele Friezen werden afgeslacht (Hinne Wagenaar, 
Leeuwarder Courant 6-3-2004). 

De Friezen waren anti-Franks en anti-paaps. Dit en de economische 
teruggang in Frisia (toen het wat hoger gelegen Vlaanderen, het lage 
lag onder water) door o.a. dichtslibben van havens (het water begon 
te zakken) bracht velen ertoe te vertrekken. Ze trokken naar het 
noorden, naar het steeds meer droogvallende Nederland. 

Nederland lag van 250-800 na Chr. voor 2/3 onder water, de ene keer 
wat meer dan de andere. In de wat droge periode was terpbewoning 
mogelijk. De Romeinen waren verdreven door het wassende water. 
Reinder Nouta, Nieuwe Dockunier Courant 15-6-92, in het art. 
'Onbedijkte kwelders als woonorden van het verleden': "Het 
hoogtepunt van deze bedrijvigheid schijnt in de tweede eeuw na Chr. 
te zijn gevallen. Daarna volgt een periode van sterke achteruitgang 
van het bewoonde areaal, totdat de mens in de achtste eeuw opnieuw 
kans ziet zich op de kwelders en overslibde veengronden te vestigen. 

Het droog gevallen gebied in Frisia werd Vlieland genoemd. Dit gebied 
werd ingepikt door de Noormannen en werd in 865 het graafschap 
Flielandria. Dit verbasterde later tot F(lie)landria - Flandria - 
Vlaanderen. Na verloop van tijd vervielen steeds meer Friese 
graafschappen aan de graaf van Flandria. In het droogvallend 
Nederland ontstond een nieuw Frisia - Friesland. De Friezen die zich 
hier vestigden namen rivier-, dorp- en streeknamen mee. 

Bonifatius bracht geenszins het Christelijke geloof aan de Friezen. De 
Friezen werden reeds in de eerste eeuw na Chr. (ze woonden toen in 
wat men nu Frans Vlaanderen en W.Vlaanderen noemt) al 
geconfronteerd niet het geloof in Jezus Christus. Na de dood van 
Stefanus (Hand.7:60) vluchtten Jozef van Arimathea, Maria en 
Martha, Maria (de moeder van Jezus), Maria Magdelena en nog 
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anderen naar Marseille, waarna ze langs de tinroute (zie afbeelding) 
naar Britannië trokken. 

Na hen volgden nog meer Israëlieten uit Palestina deze tinroute, en 
vestigden zich onderweg, in de lage landen en Brittannië. Vanuit 
(Frans) Vlaanderen was liet de kortste oversteek. Onderweg werd het 
evangelie verkondigd en gemeenten gesticht. 

Ook later maakte Bonifatius gebruik van de korte oversteek om daar 
de Friezen te ontmoeten, maar ook om via de tinroute af te reizen 
naar Rome. In 'Uit Frieslands Volksleven' schrijft Waling Dijkstra: 
Vespasianus, de Romeinse keizer, spaarde na de inneming van 
Jeruzalem een aantal Joden, maar verdreef hen uit Palestina en zond 
hen naar de gewesten aan de Noordzee. Deze Joden zijn de 
stamvaders der Friezen geworden'. Eigenlijk wordt er 
medestamvaders bedoeld, want de Frissi woonden er al. 

Het gebied rondom St.Omaar was ten tijde van de Romeinen het 
gebied van de Friezen. Tussen haakjes zie je stammen die daar toen 
ook verbleven. En tijde van Bonifatius strekte het Friese gebied zich 
uit van de Wisergis (niet de Wezer dus) langs de Lys, zuid langs 
Kortrijk tot aan de Schelde. Ook Gent en Antwerpen behoorden er 
toe. De Seuven (vgl. Zeeuwen) zijn opgegaan in de Friezen. Het kaartje 
geeft ook aan de plaats Doekingakirche alwaar Bonifatius gedood is. 
De Saksen zijn nadat ze verslagen zijn, door Karel de Grote naar 
'Duitsland' gedeporteerd. Vele verfrieste Seuven vestigden zich later 
in Zeeland, Holland en Utrecht. 

Toen de Joodse volgelingen van Jezus in de lage landen kwamen en 
een deel zich daar vestigden troffen ze daar het volk, de Frissi aan. 
Een naam die hen bekend in de oren klonk. In mijn gesprek met Bert 
Otten, kenner der Israëlitische stammen, Hebreeuwse taal en 
vaderlandse geschiedenis, over zijn boek: Friezen, zonen van Issachar 
(Issachar is één van de 12 stammen van Israël) dat wanneer wij in de 
Bijbel lezen over de Ferizzieten (Ex.23:23), dat daar in liet Hebreeuws 
F'rizziy i (zrp) staat en wat: inwoner van het openveld betekent. In 
Richt.3:5 6 Iezen we dat de stammen Israëls zich vermengden, 
wellicht heeft de stam lssachar zich vermengd met de Frizzi. Tien 
Israëlitische stammen (waaronder Issachar) trokken na de 
Assyrische ballingschap (7e eeuw v.Chr.) naar NW Europa. 
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Deze tinroute was ook bekend bij Jozef van Arimathea. Hij was de 
,jongste broer van de vader van Maria, de moeder van Jezus. Hij was 
een rijk en vooraanstaand man en van beroep tinhandelaar. In de 
St.Jerorne Vertaling wordt hij 'Noblis Decurio' genoemd, een 
Romeinse titel waarmee de minister der mijnen bedoeld werd. In 
Brittannië had hij een huis en zijn dochter was getrouwd met iemand 
van het Silurische (deel van Wales) koningshuis. Silurië was het 
eerste Christelijke Koninkrijk in NW Europa. Tot dit koningshuis 
behoorde ook Claudia (vrouw van Pudens) en haar broer Linus, die 
later de eerste bisschop van Rome werd. Ze worden in de brieven van 
de apostel Paulus genoemd. Paulus is ook in Brittannië geweest, 
maar ook Simon de zeloot en anderen. 
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Op bovenstaand kaartje de Lage landen in de periode van ongeveer 
250-800 AD 
 
Eén van degenen die hier in de lage lande liet evangelie verkondigde 
was de apostel Petrus. Verder is bekend dat Zebedeüs de gemeente 
te Trier, de 'jongeling van Nain' de gemeente te Bern en Maria 
Magdelena de gemeente te Lyon gesticht hebben. Ook Fillipus was 
actief in 'Frankrijk'. Aristobulus (Rom. 16: 10) predikte in 'Wales'. 

De Kelten, waar de Germanen een onderdeel van vormden, zijn het 
tien stammige Huis Israël, de Joden zijn liet twee stammige Huis 
Juda. Het Huis Israël wordt ook Huis Omri genoemd. Beth Omri = 
Khomry = cumry = cimmeriërs. Het Hebreeuwse Galoet, wat 
ballingschap betekent en nauw samenhangt niet balling (Hebr. 
Golah) en vreemdeling (Hebr. Ger), werd Galli, Gaulois, Gaels. In het 
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Grieks werd dit Keltoi. De Germanen maakten van de 'G' een 'W' en 
zo ontstond Wales, Wallonië (Walen), Valois, Walachië. Vgl. deze 
namen eens met: Gilead, Gilgal, Golan en Galilea. Galileën Gemeente 
is beter bekend als Waalse Gemeente. 

In elk verhaal zit een waarheid, zo ook hier. Hier onder de tinroute. 

 

En zo zag men toen ook de wereld, Britannië was Noord en Italië was 
Zuid en Spanje was West. 
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De Waldenzen waren gelovigen die woonden in Wallis (Valois), 
Zwitserland. Hun naam komt niet van Petrus Waldo. Zijn naam zou 
overgezet kunnen worden in Petrus de Waal. Waldenzen komt van 
Vallenzen en dat van Valois. De Waldenzen waren het restant van de 
Gallische (Keltische) kerk op het vasteland. In Brittannië noemden de 
leden van de Keltische Kerk zich: Culdich (verAngelsakst tot Culdee). 
Het woord komt van: Cultores Dei = aanbidders van God, of van Gille 
De = dienaren van God, maar John Colgan vertaalt het met: zekere 
vreemdelingen. De vluchtelingen uit Judea waren voor de Britten ook 
'zekere vreemdelingen". 

Toen Jozef van Arimathea en de Judese vluchtelingen in Brittannië 
kwamen geloofden de Kelten in: God in drie personen. De drie waren 
bekend als: Beli, Taran en Yesti. De Schepper van het verleden, de 
Voorzienigheid van het heden en de Verlosser/herschepper van de 
toekomst. In het Latijn werd dit: Belenus, Aranis en Hesus. De leer 
der druïden had de plaatsvervangende verzoening tot basisbeginsel. 
Toen de Judese vluchtelingen (Culdee) van Jezus vertelden, was er 
voor de Kelten een grote herkenning. Dit omdat eeuwen voor de 
komst van onze Heiland er al een Keltische triade bestond: De Heere 
onze God is één. Heft uw hoofden op en opent, gij poorten, uw 
eeuwige deuren en de Koning der ere zal binnengaan. Wie is die 
Koning der ere? De Heer Yesu, Hij is de Koning der ere ". 

Velen werden volgeling van Jezus. Andere namen van deze Keltische 
god zijn: Deon, Dovydd, Celi, Or, Perydd, Sol, Rhun, Ner. 
(distributeur, gouverneur, de mysterieuze, de wondervolle, de oude 
van dagen). Net als de Kelten waren ook de Germanen rnonotheïstich. 
Zij hadden ook één god, die onder diverse namen bekend was. Ook 
de God van Abraham, Izaak en Jacob is onder vele namen bekend. 
De godsdienst van de Kelten is Oosters en komt sterk overeen niet de 
godsdienst van het Huis Israël. 

De tienstammige Israëlieten begonnen de God van Abraham, Izaak 
en Jacob, de Schepper en Verlosser uit Egypte onder de naam van 
Baal (Bel) te aanbidden en dit met een gemixte Israëlitisch-heidense 
godsdienst. We lezen dat Jerobeam de najaarsfeesten verzette van de 
zevende naar de achtste maand. Hij richtte twee kalveren op en zei 
dat die de goden waren die Israël uit Egypte leidden. De Levitische 
priesters werden vervangen door mensen uit het volk. (1 Kon.12:25-



                  

147 

 

33). Achabs vader Omri, verheidenste de Israëlitisch godsdienst nog 
meer. 

Het Hebreeuwse ba'al betekent: meester ( in de zin van echtgenoot), 
eigenaar. De Joden weigeren Gods Naam uit te spreken en lezen dan 
in plaats van Jahweh: Adonai, wat heer betekent. 

Er zijn vele gelijkenissen te vinden tussen de Keltisch en Israëlitische 
Goddienst. De Kelten-Druiden en Israël (tien stammen) priesters 
hadden gelijke praktijken. In 2Kon.17 kunt u hierover wat lezen. Het 
Kelten-Druïdendom ging op in de nieuwe godsdienst. De Druïden 
werden priesters en bisschoppen. De Keltisch Kerk groeide snel, 
zowel in Brittannië als op het vasteland. Diverse elementen van het 
Druidisme werden opgenomen of liften mee als volksgewoonten. 
Doch al de kracht werd aan Jezus toegeschreven. De gelijkenissen 
hadden de Druïden de nieuwe godsdienst doen omarmen. In Rome 
omarmde men het heidense Mithraïsme. En deze mix werd later ook 
naar NW Europa gebracht als de Rooms Katholieke kerk. 

Voor de Keltisch Kerk waren de ethische en morale wetten van het 
Oude en Nieuwe Testament hetzelfde. Ze onderhielden de Sabbat, 
vierden het pascha op de 14e Nisan, het zwagerhuwelijk, aandacht 
voor weduwen en wezen, aten rein vlees, hielden zich aan de 
reinheidswetten voor mannen en vrouwen, tienden, het offeren van 
de eerstelingen, doop van volwassen. 

In Britannië werden ze de Britse Kerk en op het vaste land de 

Gallische Kerk genoemd. De Keltische Kerk leed veel onder Arianisme 
dat in de vierde eeuw opkwam en onder de Germanen veel aanhang 

vond. Maat ook door het verval van het Romeinse Rijk en dat 
Germanen zich steeds meer meester maakten van dat rijk. 

De Franken veroverden Gallië. Koning Clovis, Ariaan van geloof, ging 
over tot het Rooms Katholisisme, eind vijfde eeuw. Vanaf dat moment 
begon de Katholisering van de Germanen. De Franken begonnen zich 
de vroege kerk meester te maken in West Europa. 
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In Brittannië werd de Britse Kerk in 451 westwaarts gedreven door 
de Saksen en Angelen. Ze werd toen alleen gevonden in Cornwall, 
Wales, noord-west Schotland en Ierland. Verdrukking geeft vrucht, 
en kort daarna, toen de rust wat was weergekeerd begon men weer 
onder de Germanen te evangeliseren om heil (terug) te winnen voor 
het geloof dat hen door de apostelen overgeleverd was: het evangelie 
van redding: naar IJsland, Scandinavië, en het vasteland. 

Ook de Friezen werden hiermee geconfronteerd. Tegelijkertijd 

stuurde de Kerk van Rome afgezanten om hen "te kerstenen". Dr. 
Wylie zegt: Het was de Culdee lamp die brandde in Constance, in 

Bazel, in Ypres, in Worms en Mainz. Bonifatius, de afgezant van 
Rome, kwam nadien om deze lichten uit te doen. De ware apostel was 

de Culdee kerk. De Friezen die zich in "Nederland" vestigden waren 
veelal anti paaps. De RK kerk heeft nooit echt macht in Friesland 

gekregen. 

Het overwicht (macht) van Rome was te groot. De Keltische kerk 

verdween na verloop tijd. Als restant van de Gallische Kerk vinden 
we de Waldenzen. Die gingen weer op in het Ana Baptisme. Op de 

Britse en lerse eilanden duurde het wat langer, het restant is in de 
reformatie opgegaan in de Sabbatarian Church, wat later de 

Zevendedags Baptisten Kerk werd. Bron: Jaap Heeringa 
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De Friezen en de stammen 
Israel 

Waar komen de Friezen vandaan? 

De lange rij van Friese eilanden en halligen van Nederland tot de bocht 
van Esbjerg.  
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Het smalle land tussen het Jutse schiereiland en het Europese 
continent is vanaf het begin der tijden een drukke-, pluriforme- 
en bonte lappendeken geweest van verschillende volkeren. De meeste 
waren op doorreis, maar velen vestigden zich hier. Jutten, Goten, 
Angelen en Friezen zijn vermoedelijk vanuit het noorden gekomen. 
Vanuit het zuiden kwamen onder andere de Saksen, de Germanen 
en de Bataven. De Slaven, de Sorben en alle andere volkeren zijn 
vanuit het oosten gekomen. 

Zij kwamen, óf omdat zij op de vlucht waren vanwege overbevolking 
elders, die hen noodlottig was geworden, zij kwamen om te roven, 
óf zij kwamen om hun waren te verkopen. 

Men kan zich voorstellen dat de druk op het volk, dat langs de weg 
naar het noorden of het zuiden leefde, groot is geweest. Dat was 
vooral ook omdat het land tussen de Noordzee (of Westerzee in het 
Deens) en aan de andere kant de Oostzee, slechts 40 tot 50 kilometer 
breed is en er in de praktijk het grootste deel van het jaar slechts één 
enkele weg begaanbaar was; de oostelijke Heerweg, die van Noord-
Jutland tot ver naar beneden in Duitsland en Nederland liep. In 
westelijke richting was het land, met grote overstroomde gebieden en 
grotendeels uitgestrekte natte moerasgebieden, bijna 
ondoordringbaar, totdat er mensen kwamen, die afwateringskanalen 
konden graven en dijken aanlegden, die bescherming gaven tegen de 
verwoestende invloed van de zee. De vele mensen, die zich in het land 
vestigden, verspreidden zich later verder aan beide kanten van de 
Heerweg. Sommigen gingen helemaal naar het westen, naar de zoute 
kwelders en de eilanden in het gebied dat nu Waddenzee heet. Dit 
volk, dat mogelijk in het verleden een bepaalde binding met de zee 
had, schiep zijn vaderland in één van de meest ongastvrije gebieden 
van Noord Europa. Zij waren veroordeeld tot een eeuwige strijd tegen 
de zee. 

Ze leidden een leven vol tegenslagen en werden onophoudelijk in hun 
voortbestaan bedreigd. 

Keer op keer moesten ze toezien dat hun bestaan door het 
natuurgeweld werd vernietigd. Maar, zoals vaak, geeft tegenslag ook 
krachten en zij, die overleefden, ontwikkelden een met trotsheid 
gepaard gaande stugge koppigheid en zelfstandigheid. Daardoor 
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slaagden zij er in om na vele generaties zwaar werken met blote 
handen, het land droog te leggen en op te bouwen. Dat bracht hen 
vaak rijkdom en zelfbewustzijn, ook al hield de strijd tegen de zee 
nooit op. 

Deze mensen - althans veel van hen - noemden zich Friezen. Ze 
hadden hun eigen taal, die ze verdedigden en ze mengden zich zo 
nodig onder andere volkeren.  

De taal is één van de oudste van het noordelijk deel van Europa. Ze 
hebben in het verleden echter maar korte tijd een in feite geringe 
staatsontwikkeling meegemaakt. Van een eigen staat kon dan ook 
niet worden gesproken. Desondanks hebben zij in de streken waar ze 
woonden - vaak met wapens - hun zelfstandigheid verdedigd. 
Vandaag de dag zijn de Friezen en hun nakomelingen in Europa 
staatsburger in drie landen: Nederland, Duitsland en Denemarken. 

Zonder eigen staat, in het naderhand in staatkundig opzicht sterk 
opgedeelde Europa, is het altijd moeilijk geweest taal, cultuur en 
identiteit te bewaren. De Friezen hebben dan ook vele eeuwen 
ingeklemd gezeten tussen grote staatkundige conflicten, vol 
tegenstellingen en gevoelens. Het ging daarbij niet alleen om Deense- 
en Duitse-, maar ook om Nederlandse, Franse- en Spaanse 
conflicten. 

Dat de Friezen, tussen de vele volksstammen die het noordwest 
Europese vasteland bevolkten, wel de enigen zijn geweest die hun 
identiteit en integriteit als eigen volk konden bewaren, kan worden 
verklaard door het feit dat hun ongastvrije land hen lang en vaak 
heeft behoed voor krijgshaftige en roofzuchtige buren. 

Slechts weinig koningen, hertogen en graven konden de Friese 
tegenstand breken. Daarbij speelde mee dat ook de barre natuur de 
bewoners een goede bescherming gaf . Het kostte veel geld en leverde 
grote verliezen op, wanneer zwaar bewapende legermachten in het 
onbegaanbare moerasland oprukten om de Friezen te dwingen 
belasting te betalen en om er soldaten te rekruteren. Daarbij was de 
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Friese tegenstand groot. Ze hadden zelf hun land geschapen en 
vonden niet dat ze aan vreemden schatplichtig waren.  

De lijfspreuk van de Friezen luidt in hun eigen taal "Lewer Duad Us 
Slau" – liever dood dan slaaf! 

Meer cynische en onromantische geesten hebben het idee geopperd 
dat die dappere lijfspreuk nog het meest te maken heeft met de 
weerstand tegen het betalen van belasting! 

Ooit, in het begin der tijden, moeten de voorvaderen van de Friezen, 
nadat Noord Europa duizenden jaren voor mensen onbewoonbaar 
was geweest, van één of ander gebied uit het oosten zijn gekomen. Er 
zijn opnieuw verschillende mythen die daarvan getuigen. Laten wij 
eerst die mythen en de bestaande kronieken eens in ogenschouw 
nemen. 

We beginnen met de Deense nationale dichter Hans Christian 
Andersen, die in zijn roman "De twee baronessen" een reis naar het 
eiland För beschrijft. Hij was daar rond 1840 uitgenodigd voor een 
zomervakantie bij Koning Christian de Achtste en de koningin. Hans 
Christian Andersen kwam natuurlijk ook Friezen tegen en vertelt over 
de marsgronden "waar de Friezen wonen, het oeroude volk, waar 
Herodotus en Xenophon al over vertelden dat ze uit Perzië kwamen". 

H.C. Andersen gaat niet verder op deze bewering in, maar in de 
genoemde roman vertelt hij wel veel over de Friezen. 

Er bestaan andere mythen over de oostelijke herkomst van de 
Friezen. Een van de meer speculatieve wordt door de Engelsman Bert 
Otten op zijn homepage www.originafnations.org verteld. Hij houdt 
zich daarop onder meer bezig met het vergelijken van teksten van de 
bijbel, de Joodse Encyclopedie en de Encyclopaedia Brittannica. Ook 
zoekt hij andere geschriften om te bewijzen, dat de Friezen 
voortkomen uit het volk van stamvader Issaschar, één van de twee 
verdwenen Joodse stammen, die volgens de legendes door God uit 
het heilige land werden verbannen, omdat ze bij hun religieuze 
activiteiten mensenoffers brachten. De leden van Issaschars volk 
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worden in de bijbel beschreven als geharde, agressieve krijgers en 
kundige landbouwers en veetelers. 

Bert Otten heeft uit deze bronnen een aantal gelijkenissen in gedrag 
gedestilleerd tussen de oude Joden en de Friezen, die zich in Noord-
Europa vestigden en waarvan wordt gedacht dat ze ongeveer 
tweeduizend jaar geleden één van de grote dominerende 
volksstammen waren. Zijn argumentatie is niet overtuigend, maar er 
worden daarentegen ook geen andere bronnen gevonden die een 
goede verklaring kunnen geven op de vraag waar de mensen, die de 
noordelijke streken na de laatste ijstijd koloniseerden, dan wél 
vandaan komen. 

In dat verband wordt gewezen op de mystieke tekens op de gouden 
hoornen – de grootste Deense goudschat, die ooit is gevonden en 
waarop we later zullen terugkomen. De hoornen zijn voorwerp 
geweest van velerlei uitleg. Enkele theorieën gaan er van uit dat de 
op de hoornen gevonden tekens doen herinneren aan oude Joodse 
symbolen. 

Nederlandse taalonderzoekers hebben daarnaast ook nog 
uitgezocht dat enkele woorden in de Friese taal lijken op woorden met 
dezelfde betekenis in het Oekraïens. Misschien een andere indicatie 
voor oostelijke kontakten. 

Wanneer men drieduizend jaar teruggaat in de tijd, dan worden de 
mythen langzamerhand vervangen door meer concrete kennis, 
voornamelijk als resultaat van Duits, Engels en Nederlands 
onderzoek. Gepubliceerd Deens onderzoek over de oorsprong van de 
Friezen wordt daarentegen maar weinig gevonden. 

Interessant is een verslag van het Engelse onderzoeksteam Boudicca 
Bard, dat is genoemd naar de Engelse heldenkoningin Boudicca- een 
soort Engelse Cleopatra – die omstreeks het jaar 0 in opstand kwam 
tegen de Romeinse bezetting. Daarnaast zijn er nog veel niet 
wetenschappelijke bespiegelingen en hypotheses, die echter toch wel 
redelijk waarheidsgetrouw lijken. In dit onderzoek wordt verteld hoe 
de Friese stammen het noordelijke deel van Nederland, het 
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noordwestelijke deel van Duitsland en de kustgebieden en eilanden 
langs de Waddenzeekust tot de oudste Deense stad Ribe, bevolkten. 

Volgens Boudicca Bard emigreerde het volk, dat zich later Friezen 
noemde, uit Scandinavië, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Na 
een grote volksverhuizing koloniseerden zij gebieden in het huidige 
Duitsland, Nederland, België en Noord Frankrijk. In de periode 
tussen 750 en 700 jaar voor onze jaartelling werden ze gezien als een 
deel van een grotere volksgroep, de Germanen genoemd. Deze 
volksgroep bestond voornamelijk uit een Scandinavisch ras 
(dolichocraïners-langschedeligen). 

Later breidden deze Germaanse stammen zich uit richting Zuid 
Europa en splitsten zich in een westelijke- en een oostelijke groep 
(Goten en Vandalen) en een noordelijke Westgermaanse groep 
(Scandinaviërs). 

De verschillen zijn volgens deze bronnen nog in taal en cultuur terug 
te vinden. 

Dat de noordelijk groep uit Scandinavië afkomstig is, kan worden 
geveri- 
fiëerd aan de hand van studies over gewoontes bij begrafenissen. De 
Westgermanen worden, aan de hand van religieuze gebruiken, verder 
in drie stamgroepen opgedeeld. De Friezen behoorden volgens deze 
theorieën tot een groep die "de inguaeoners" werd genoemd. Andere 
volken, die ook tot de inguaeoners behoorden, waren de Jutten, de 
Angelen en de Saksen. Hiervan waren de Saksen het meest 
verwant aan de Friezen. Alle inguaeoners leefden in de kuststreken 
langs de Noordzee. De Chauken waren een ander volk, dat in dezelfde 
omgeving woonde. Deze Chauken gingen zichzelf echter later ook tot 
de Friezen rekenen. 

Het is niet duidelijk in hoeverre deze theorieën betrouwbaar zijn. Er 
is dus geen volstrekte zekerheid over de vraag waar de Friezen 
vandaan komen. De vermaarde tocht van de Cimbriërs levert echter 
het bewijs dat er op een bepaald tijdstip een uittocht van het 
noordelijke Jutland naar zuidelijke streken heeft plaatsgevonden. 
Vermoedelijk hebben misoogsten of overbevolking voor deze 
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Noordjutse volksstam de reden gevormd voor deze emigratie. In de 
jaren 103 tot 101 voor Christus vielen zij, samen met de Teutonen, 
de wereldstad Rome aan. Zij versloegen veel Romeinse generaals, 
totdat Catalus hen in 101 v.C. bij Vercelli versloeg. Enkelen van hen 
keerden later met een rijke oorlogsbuit naar Jutland terug. 

Men kan pas tussen 700 en 400 voor Christus in de Lage Landen 
spreken van een specifieke Friese groep, die een eigen cultuur 
ontwikkelde, waaraan de Friezen vervolgens hun etnische identiteit 
ontleenden. De Friezen van het noordelijke ras kunnen worden 
gekarakteriseerd als mensen met smalle gezichten. Dit in 
tegenstelling tot volkeren van andere stammen, waarvan de leden 
meer ronde gezichten hebben, zo vertellen Engelse bronnen. 

De Friese en overige Noordeuropese stammen hebben zich 
vermoedelijk al vroeg uitgebreid naar het huidige Engeland, dat, zoals 
gezegd, na de laatste ijstijd nog met het Europese vasteland 
verbonden was. Het verschil tussen de verschillende groepen is 
vermoedelijk echter deels verdwenen toen het zeeniveau hoger werd 
en de zee uiteindelijk grote gebieden overstroomde. De Noordzee 
ontstond en Engeland werd een eiland. Langs de huidige 
Waddenzee moesten veel gebieden worden verlaten omdat de zee er 
binnendrong. 

Af en toe trok het water zich ook weer terug. Dan werden de opnieuw 
ontstane gebieden weer herbevolkt. Het bestaan van de mensen bleef 
echter onzeker, totdat men de kunst ontwikkelde om dijken te 
bouwen en gronden droog te leggen. Men kon er echter nooit zeker 
van zijn dat de zee niet zou terugkeren en met haar enorme krachten 
over de dijken zou stromen en opnieuw het land zou verwoesten. 

Het bestaan bleef ruw en afschrikwekkend. Dat wordt geïllustreerd 
door wat de Romeinse officier Gajus Plinius Secundus de Oude ( 23-
79 na Christus), die bij de noordelijke grens in Germanië was 
gestationeerd, volgens de "Staatkundige geschiedenis van 
Denemarken" schreef: 
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"Twee keer per dag, overdag en ‘s nachts, begeeft de oceaan zich met 
een geweldige stroom over het vreselijke gebied en bedekt het in een 
op en neergaande strijd. Hier woont een ellendig volk, wiens hutten 
zijn aangebracht op hoge heuvels, die lijken op spreekgestoeltes. De 
heuvels zijn met mensenhanden gebouwd en zo hoog opgeworpen dat 
ze tot boven de hoogste waterstand reiken. 

Wanneer de golven het omliggende land bedekken, lijkt het alsof de 
bewoners varen. Als de golven zich weer hebben teruggetrokken, 
lijken ze op schipbreukelingen. Vanuit de hutten vangen ze de vissen, 
die met de zee op en neer gaan. Het houden van vee is deze mensen 
niet gegund en ze kunnen zich daarom ook niet met melk voeden, 
zoals hun buren in het binnenland. Ja, ze kunnen zelfs niet eens op 
wilde dieren jagen, omdat je er niet zoiets als bossen vindt, waar de 
dieren zich kunnen ophouden. De bewoners vlechten hun visnetten 
met garen van helmgras en biezen. Met hun handen verzamelen zij 
modder en wanneer dat droog is - meer door de wind dan door de zon 
- verwarmen ze hun maaltijd en hun door de noordenwind verstijfde 
ingewanden door het verbranden van die grondsoort. Ze hebben niets 
anders te drinken dan regenwater, dat ze in putten in de hal 
bewaren". 

De historische verslagen over de Friezen gaan terug tot het jaar 200 
voor Christus. Het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan van de 
Friezen wordt pas in het jaar 12 na Christus, bij de Romeinse 
historicus Plinius, gevonden. Hij lokaliseerde hen als wonend in de 
buurt van de Rijnmonding. 

Plinius noemde hen Frisli en ze worden door andere Romeinse 
schrijvers als grote, blonde en blauwogige mensen aangeduid. De 
taalwetenschappelijke verklaring voor het Germaanse woord Freisias 
(Friezen) komt van het Indo-europese Preisios, dat is afgeleid van de 
grondvorm "prei-", hetgeen liefhebben betekent. Dat is op zich weer 
afgeleid van de Scandinavische godin Freya, waarvan wordt gedacht 
dat ze de vrouw van Odin was. In de Scandinavische mythologie is 
Freya de godin van de seks en de liefde; een Scandinavische, wat 
promiscue Aphrodite. Freisias kan ook worden uitgelegd als "zonen 
van Freya". Een niet oninteressante uitleg. 
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Landkaart van Holstein uit 1650 geeft de gebieden aan die "Blanke 
Hans" - de vraatzuchtige zee - toen nog niet had veroverd.  

De Romeinse geograaf Claudius Ptolemaeus werkte omstreeks het 
jaar 150 na Christus in Alexandrië, in Egypte, een lijst van 
plaatsnamen in het noordelijke deel van Europa uit. Deze namen 
werden in de vijftiende eeuw ingetekend op de Europese landkaart. 
De kaart vermeldde ook de namen van de volksstammen die rond de 
Noordzee waren gevestigd. Archeologische vondsten hebben veel van 
deze oude geografische informatie kunnen bevestigen.  

Ptolemaeus vertelt, dat de Saksen in Zuidwest-Jutland woonden, van 
Ribe naar het zuiden, als ook in Noordfriesland en Dittmarschen, tot 
aan de Elbe. Tussen de Elbe en de Weser woonden de "grote 
Chauken", terwijl de "kleine Chauken" in het huidige Oost Friesland 
woonden. De Friezen zelf woonden in het gebied tussen de rivier de 
Eems en de Rijn. Als men zich op Ptolemaeus baseert, dan hebben in 
de Romeinse tijd van 800 voor Christus tot 400 na Christus geen tot 
de Friezen behorende stammen in Oost- en Noordfriesland gewoond.  

Een kaart van Noord-Europa uit ongeveer 1200 geeft aan dat in de 
streken, die het grootste deel van het land Sleeswijk van de 
Waddenzee naar boven tot en met het schiereiland Angel omvatten, 
een volk woonde dat zich zelf Friezen noemde. Dat is dus ook een 
groot deel van de streek die nu Zuid-Sleeswijk wordt genoemd, het 
gebied van Ribe naar beneden tot een stuk voorbij de stad Sleeswijk. 
Op de kaart worden de Saksen zuidelijk van dit gebied gelokaliseerd 
in de streek, die ongeveer overeenkomt met het huidige Holstein. De 
grote en kleine Chauken bewonen dan het noordelijke Holland, als 
buren van de Friezen. 

Het lijkt er op alsof in het eerste millennium na Christus grote 
verwarring heeft geheerst over de vraag wie tot welke stam behoorde. 
Dat kan zowel te danken zijn aan het feit dat men lokaal op grote 
schaal onderling huwde en het daarom moeilijk had de identiteit te 
behouden, of dat de schrijvers van kronieken er ook geen echte grip 
op hadden. 
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De Romeinse geschiedschrijver Publius Tacitus (ca 55-120 na 
Christus) hield zich in zijn werk "Germania" met de Friezen, of de 
Chauken bezig. 

"Deze uitgestrekte gebieden zijn niet alleen bezit van, maar worden 
ook bewoond door de Chauken, een volk dat erg geroemd wordt in 
Germanië. Dit volk geeft er de voorkeur zijn grootheid op een 
rechtvaardige wijze handhaven. Zonder hebzuchtig of machtsbelust 
te zijn, leven zij vreedzaam en afzonderlijk naast hun buren. Zij 
provoceren niet tot oorlog en ondernemen geen plunderingen of 
rooftochten. Een echte getuigenis van hun moed en strijdlust is wel 
dat zij hun overheersende positie op geen enkele manier gebruiken 
om de macht uit te oefenen. 

Toch hebben ze allemaal het wapen direct binnen handbereik. Mocht 
het nodig zijn, dan is het leger, dat echt veel manschappen en 
paarden telt, paraat. Zelfs als ze zich op hun gemak voelen, houden 
zij zich aan deze gewoonte". 

Tacitus situeert de Chauken op de Nederlandse eilanden. Dat kan 
betekenen, dat de Friezen en de Chauken al vroeg in de oudheid min 
of meer zijn versmolten en vermoedelijk als boeren, zeelieden en 
handelaars hebben geleefd. Een oud Latijns spreekwoord zegt over 
de Friezen: "Deus Mare, Froso litoru fecit": "God schiep de zee, de 
Friezen de kust". Ze bouwden immers dijken om zich tegen de zee te 
beschermen. 

Tacitus’ mooie beschrijving van de Chauken, dan wel de Friezen, 
dateert uit een tijd dat er goede betrekkingen bestonden tussen de 
Romeinen en de Friezen. Ze hebben overigens behoorlijk om het land 
ten noordwesten van de Rijn gevochten. De Friezen vonden dat daar 
de noordelijke grens van het Romeinse imperium lag. De Romeinen 
waren het daar niet altijd mee eens. Toen die dan ook in het noorden 
tot de aanval overgingen en de grens verlegden naar de Elbe, moesten 
de Friezen samenwerking met de Romeinen accepteren. Ze namen 
daarna ongetwijfeld ook deel aan de verovering van het huidige 
Engeland door de Romeinen. 
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Archeologische vondsten bewijzen inderdaad dat de Friezen 
deelnamen aan de Romeinse invasie en de bezetting van Engeland. 
Ontelbare vondsten van potscherven van onmiskenbaar Friese 
keramiekvoorwerpen vertellen duidelijk hun verhaal. De Friezen 
hebben ook in het Romeinse leger bij de muur van Hadrianus 
gestreden. Ze maakten daar kleine standbeelden van klei van hun 
voorouders en de drie godendochters Lyda, Finda en Freya. 

Nadat de Romeinen omstreeks 400 na Christus Engeland opgaven, 
begon omstreeks het jaar 449 een meer dan een eeuw durende 
immigratie van Noord-Germaanse stammen naar Engeland. In de 
zesde eeuw verhaalt een Byzantijns historicus met de naam 
Procopius, dat de invallers Friezen en Angelen waren. Men gaat er 
van uit dat de Friezen toen nederzettingen in streken in het zuidelijke 
deel van Kent hebben gesticht. 

Na de instorting van het Romeinse Rijk, in 450 na Christus, breidden 
de Friezen hun territorium uit naar het zuiden en noorden. Samen 
met andere Germaanse stammen, zoals o.a. de Jutten, Saksen en 
Angelen, veroverden zij het Keltische Brittannië en vestigden het 
Angelsaksische imperium. De Friezen hebben zich toen 
waarschijnlijk in groten getale in de provincie Kent, in het zuidoosten 
van Engeland, gevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 



                  

161 

 

De kinderen van Jezus  
 

 

Jacob Slavenburg schrijft over de geboorte van Jezus: Het was warm 
die juniavond. In het veld waren de krekels volop doende met hun 
nachtlied. Een prachtige sterrenhemel overkoepelde de eenvoudige 
huisjes van het dorpje Nazareth. De warmte was in dit jaargetijde nog 
buiten de dikke muren te houden. De meeste bewoners sliepen al. In 
de Oriënt begint de dag vroeg. Maar Jozef en Maria konden de slaap 
niet vatten. Het leek of er iets in de lucht hing. In het halfdonkere keken 
ze naar elkaar. De krachtig gebouwde Jozef, zijn donkere huid bijna 
gelooid door het buiten werken, en Maria die iets doorschijnend leek te 
hebben. Als door een magneet gestuurd trokken ze naar elkaar toe. En 
in die nacht gebeurde het wonder, zoals er nog steeds dagelijks 
miljoenen wondertjes gebeuren.. Een Syrische bijbelvertaler zou later 
schrijven: ‘en Jozef ging in tot Maria en verwekte Jezus, die de 
Christus werd genoemd. Negen maanden later werd in dat eenvoudige 
Galilese dorp, bij het krieken van de dag, een jongetje geboren. Zijn 
naam was Jeshua, bij ons beter bekend als Jezus. De plaats was niet 
Betlehem, de stad van David, uit welk geslacht volgens de oude 
geschriften de Messias geboren zou worden. Nee, gelukkig voor het 
gezinnetje vond de geboorte plaats in het eigen huis in Nazareth. Er 
waren dan ook al direct enige buurvrouwen die kwamen helpen met 
water en doeken.  

Jezus werd in een eenvoudig gezin in Nazareth geboren. Om te 
voldoen aan de profetieën uit wat we nu het Oude Testament noemen, 
werd het geboorteverhaal verplaatst van Nazareth in Galilea naar 
Bethlehem, honderdveertig kilometer naar het zuiden. Een vreemd 
verhaal om je in te laten schrijven in een register. En dat je dan je 
hoogzwangere vrouw op een ezeltje die honderdveertig kilometer door 
de woestijn heen en weer zou slepen. Nee, zo’n man was Jozef niet. 
Het verhaal van Egypte staat daarmee ook op losse schroeven. Het 
latere christendom is in sommige opzichten zeker schatplichtig aan 
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Egypte. En Egypte, vooral Alexandrië, neemt in het vroegste 
christendom een belangrijke plaats in. Ook in Egypte werden de 
teksten gevonden van de Nag Hammadi-geschriften (de Dode 
Zeerollen) en ook de evangeliën van Judas, Maria Magdalena en het 
praktisch verloren gegane evangelie van de Egyptenaren. Een deel 
van de teksten verdwenen na aankoop in een kluis. Een ander deel, 
met onder andere het beroemde evangelie van Thomas, dat door de 
Egyptische regering was teruggevorderd van een Cypriotische 
antiquair, zat jarenlang in een koffer die stond op het kantoor van de 
directeur van het Koptisch museum in Egypte. Met behulp van 
koningin Juliana werd Gilles Quispel (Nederlandse hoogleraar) in 
staat gesteld om in Cairo een kopie te maken van dat uitzonderlijke 
evangelie. Het evangelie werd door Quispel, samen met enkele andere 
geleerden, in 1959 uitgegeven. Dat Jezus echter naar Egypte zou zijn 
gereisd is zeer onwaarschijnlijk. De wijsheid van Jezus, zoals die al 
vele eeuwen lang in de Egyptische tempels  werd gepraktiseerd, droeg 
hij in zich. Maria, zijn moeder was immers in de tempel opgegroeid 
en ook hij zelf volgde lessen bij de Essenen en in de tempel. Van hem 
zijn uit die dagen veel leringen bekend gebleven. Jezus roept op tot 
het overpeinzen van het innerlijk. Dan zal het uiterlijk er ook naar 
zijn. Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet; 

• Heb je broeder (je naaste) lief als je eigen ziel, behoed hem als 

de appel van je oog; 

• Nooit zullen jullie blij zijn als je niet vol liefde naar je broeder 

(je naaste) kijkt; 

• Wie het Al denkt te kennen, maar niet zichzelf, blijft volkomen 

in gebreke; 

• Als jullie de twee één maakt en als jullie het innerlijk maakt 

als het uiterlijk, en het uiterlijk als het innerlijk en het boven 

als het beneden, en als jullie het mannelijke en vrouwelijke 

tot één maakt, zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en 

het vrouwelijke niet vrouwelijk… dan zullen jullie binnengaan 

in het koninkrijk. 
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Kinderen van de dynastie der Essenen werden grootgebracht en 
opgevoed in een kloostercentrum, waar ook hun moeders woonden. 
Omdat Jezus zelf was opgegroeid in zo’n besloten 
kloostergemeenschap, wordt er in de evangeliën weinig verteld over 
zijn jeugd. Dit wooncomplex, aan de rand van Qumrân, werd het 
‘Betlehem van Judea’ genoemd. Ter onderscheid van de 
onafhankelijke Bethlehem nederzetting ten zuiden van Jeruzalem. 
Volgens Mattheus 2:4-5 werd Jezus geboren in ‘Bethlehem in Judea’. 
Oorspronkelijk was het een paleis voor Hasmonese vorsten, maar in 
de Koperrol van Qumrân wordt het ‘het Huis van de koningin 
genoemd’.  

De doop in de Jordaan verenigde de aardse mens Jezus met de 
preëxistente Christuskracht: de Logos. (pre: voorkeur boven anderen 
hebben, existentie: bestaan, logos is een Grieks woord: 
denkvermogen). Daarmee kon men de vervloekte seksualiteit 
omzeilen. Christus geboren uit een maagd. Christus zonder Jezus en 
later zelf ook god (in de drie-eenheidformule). Vervloekte seksualiteit 
omdat zo iets laags niet verenigd kon worden met zoiets hoogs als 
Christus en god. Het zegt veel over de patriarchale instelling van 
mensen die daar zo over dachten.  Patriarchaal is aartsvaderlijk en 
een patriarchaat is een gezinsverband waarbij de vader hoofd van het 
gezin is en het erfrecht steeds aan de mannelijke nakomelingen blijft. 
Ze amputeerden letterlijk en figuurlijk een deel van hun eigen wezen. 
Daarom kon de geschiedenis niet anders dan eenzijdig weergegeven 
worden. 

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw verschenen telkens meer 
veronderstellingen dat Jezus Christus een dochter had die Sarah 
heette. Volgens de kerkelijke dogma's was Jezus puur, rein en 
celibatair. Toch blijven er door de eeuwen heen hardnekkige 
geruchten bestaan: Jezus had een dochter bij zijn vrouw Maria 
Magdalena.  Jezus heeft een intense en liefdevolle relatie met zijn 
vrouwelijke partner Maria Magdalena gehad. Samen hebben ze vier 
kinderen op de wereld gezet. Drie zoons en een dochter. Dat 
opmerkelijke nieuws staat in het onlangs verschenen boek 
Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena over de 
Goddelijkheid van de mens - Deel II van de schrijvers Gabriela en 
Reint Gaastra-Levin.  
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Het argument van zijn goddelijkheid. De Rooms Katholieke kerk heeft 
er altijd op gehamerd dat Jezus door zijn goddelijkheid puur was en 
celibatair. Baigent, Leigh en Lincoln gebruikten juist het argument 
van zijn goddelijkheid in het in 1982 verschenen boek 'The Holy Blood 
and the Holy Grail' om te stellen dat 'als hij God is, blootgesteld aan 
de menselijke ervaring, hij zeker niet onwetend kon en mocht blijven 
van de twee belangrijkste menselijke grondprincipes: sexualiteit en 
het vaderschap!'  

De bijbel zwijgt hier helaas in alle talen over, alhoewel duidelijk is dat 
Maria Magdalena Jezus door het hele land Israel volgt. De Naq 
Hammadi rollen geven verscheidene keren aan dat sommige van de 
discipelen klagen omdat Maria Magdalena zo'n prominente plaats in 
de groep van discipelen en volgelingen inneemt. Zij zeggen meermalen 
dat Jezus aan haar gezelschap de voorkeur geeft boven het 
gezelschap van zijn discipelen en er zijn Naq Hammadi rollen die 
aangeven dat 'hij haar kuste op haar mond.' Dat is nauwelijks 
vertoon van a-seksualiteit of 'reinheid en puurheid.' De kanttekening 
moet worden geplaatst, dat het de apostel Paulus was die het celibaat 
propageerde omdat sexualiteit en alles wat daarmee samenhing 
alleen maar afleidde van de hoofdzaak: de verspreiding van het 
Evangelie. Het mag bekend zijn dat Paulus Jezus nooit heeft gekend 
of in levende lijve heeft ontmoet: de discipelen, toen apostelen waren 
pas in Damascus geweest (Paulus' woonplaats) toen de kruisiging en 
de hemelvaart allang hadden plaatsgevonden. Het is dus heel goed 
mogelijk dat Jezus met Maria Magdalena was getrouwd en een kind 
bij haar had. 

Na de kruisiging zijn er vrij hardnekkige geruchten dat Maria 
Magdalena over de Middellandse zee naar Zuid Frankrijk is gevlucht. 
Haar twaalf jarige dochter Sarah was volgens de verhalen vermomd 
als dienares. Het is heel goed denkbaar dat Maria Magdalena en 
Sarah onder de bescherming stonden van Jozef van Arimathea die 
volgens de overlevering uiteindelijk doorreist naar Glastonbury 
(Wales). De keuze voor Zuid-Frankrijk ligt ook redelijk voor de hand: 
het was door de Romeinen veroverd gebied maar men leefde daar als 
'barbaar' in relatieve vrijheid. Italië werd totaal beheerst door de 
Romeinen, die de Joden zagen als rebellen en herriemakers, die 
bestemming was dus niet bepaald evident.  
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Het verhaal van de Frankische koning die trouwt met een vrouw uit 
de zee. Hoewel de legende spreekt van een zeemeerminachtige vrouw 
die de aandacht van een van de eerste Frankische koningen trekt is 
het aantrekkelijk om elementen van waarheid in deze legende te zien. 
'Sarah 'kwam van de zee.' Verondersteld wordt dat ze met haar 
moeder per schip reisde van Cesarea naar de zuid-franse kust. De 
aanwezigheid van de rijke Jozef van Arimathea zal ervoor garant 
hebben gestaan dat ze een rijke erfdochter of Joodse prinses leek. De 
West-Franken (vanaf ongeveer 440AD de Merovingen) heersten over 
het zuid-westelijk deel van Europa van 15AD tot 751AD! In het vroege 
tijdperk van hun regering hadden ze een reputatie als koningen met 
esotherische en mystieke eigenschappen: ze waren veelal priester-
koningen. Het huwelijk van Jezus Christus' dochter met een van de 
Merovingse stamvaders verleent dan alleen maar kracht aan de 
overlevering van hun vermeende esotherische eigenschappen. Helaas 
is voorzover bekend geschreven bewijs hierover zoek of verstopt. 

De genealogie van Jezus via Jozef van Nazareth wordt beschreven in 
twee passages uit de evangeliën: Matteüs en Lucas. Beide traceren 
Jezus' erflijn terug tot Koning David en van daar tot aan Abraham, 
waarbij Lucas zelfs de lijn doortrekt naar Adam. 

De geslachtslijsten van Jezus zijn te vinden in Matteüs 1:1-17 en 
Lucas 3:23-38. Matteüs werkt van oud naar jong, Lucas van jong 
naar oud, wat een probleemloos gegeven is. De lijsten zijn identiek 
tussen Abraham en David, maar vanaf dat punt verschillen zij 
radicaal: 

1. Matteüs volgt de lijn van Salomo, Davids oudste zoon en 
opvolger, maar Lucas volgt de lijn van Natan, een andere zoon 
van David. 

2. Matteüs schrijft dat Jechonja de vader van Sealtiël was; 
volgens Lucas was Neri Sealtiëls vader. 

3. Matteüs volgt de lijn van Zerubbabel, een zoon van Sealtiël, 
maar Lucas volgt de lijn van Resa, een andere zoon van 
Sealtiël. 

4. Matteüs schrijft dat Jakob de vader van Jozef was; volgens 
Lucas was Heli Jozefs vader. 
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5. Volgens Matteüs waren er 28 generaties tussen David en 
Jezus (15 tussen David en Sealtiël, 13 tussen Sealtiël en 
Jezus), volgens Lucas 43 (22 tussen David en Sealtiël, 21 
tussen Sealtiël en Jezus). 

6. Een bijkomend probleem is dat Matteüs tussen Salomo en 
Jechonja vier generaties minder noemt dan I Kronieken 3:10-
16: Achazja, Joas, Amasja en Azarja. 

Van deze verschillen zijn nr. 2 (veroorzaakt door nr. 1), nr. 4 
(veroorzaakt door nr. 3) en nr. 6 biologisch gezien onmogelijk. Bij nr. 
5 sluit het verschillende aantal generaties biologisch de mogelijkheid 
uit dat Matteüs en Lucas slechts verschillende namen hebben 
gegeven voor dezelfde personen. 

Een aanvullend theologisch probleem is dat er wordt beweerd dat 
Jezus ter wereld kwam door een maagdelijke geboorte; hierdoor zou 
Jozef niet de biologische vader zijn en dus zijn voorouders irrelevant 
voor Jezus. De voorouders van Maria zouden om dynastieke redenen 
belangrijk kunnen zijn (zie motieven), maar Maria wordt slechts 
genoemd als de "vrouw van" Jozef.  

De verschillen tussen Matteüs' en Lucas' genealogie zijn altijd een 
probleem geweest voor zowel vroegere als moderne rationele lezers 
van het Nieuwe Testament. Volgens Howard W. Clarke kunnen de 
twee bijdragen niet geharmoniseerd worden en vandaag de dag 
worden zij beschouwd als "theologische" constructies. Volgens Scott 
Gregory Brown is de oorzaak van het verschil tussen de twee 
genealogieën dat het niet bijgevoegd was in de gemeenschappelijke 
bron van de twee evangeliën (Evangelie volgens Marcus en Q).[ Dit 
betekent dus dat de auteurs van Matteüs en Lucas onafhankelijk van 
elkaar bronnen hebben geraadpleegd over de afstamming van Jezus, 
waardoor minstens één van de twee gedeeltelijk incorrect moet zijn 
overgeleverd. 

Enige indicatie kan zijn dat Matteüs' geslachtslijst op vier generaties 
overeenkomt met I Kronieken, terwijl Lucas iets voorzichtiger is bij 
de presentatie van zijn geslachtslijst door te vermelden dat Jezus 
"zoals algemeen werd aangenomen" de zoon van Jozef was, die de 
zoon van Heli was enz. (Lucas 3:23). Dit lijkt aan te geven dat de 
auteur van het Lucas-evangelie afging op wat er werd aangenomen 
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door de (meerderheid van) mensen die hij raadpleegde, waarbij hij de 
mogelijkheid open lijkt te houden dat het niet klopt, terwijl de auteur 
van Matteüs uitging van het gezag van het Oude Testament; de drie 
keer 14 generaties schijnen de meeste critici enigszins gekunsteld en 
toevallig. Deze observaties van geleerden kunnen echter geen 
definitieve voorkeur voor één van beide lijsten geven, noch ze allebei 
als geheel incorrect afschrijven. 

Motieven 

Het motief voor de auteurs van Matteüs en Lucas om de 
geslachtslijsten te noemen kan van politieke aard zijn geweest, omdat 
Jezus dan als afstammeling van koning David het koningschap van 
de Joden kon opeisen. Dit is verwant aan de bewering dat Jezus de 
Joodse messias (oftewel de "christus" of de "gezalfde") was, wat 
betekende dat hij koning zou worden. Zoals boven beschreven is deze 
troonclaim echter strijdig met de doctrine van de maagdelijke 
geboorte, die meer religieus van aard is. 

• Volgens Stanton kondigt de genealogie de acceptatie van niet-
joden in het Koninkrijk van God aan: dat refereert aan Jezus 
als "de Zoon van Abraham"; de auteur had de belofte van 
Abraham in gedachte uit Genesis 22:18. Matteüs vertelt dat 
door Israëls mislukking om het "vruchten van het koninkrijk" 
te creëren en de afwijzing van Jezus, Gods koninkrijk van 
Israël is afgenomen en aan de niet-joden gegeven. Een andere 
aankondiging van de acceptatie van niet-joden is de 
toevoeging van vier vrouwen in de genealogie, wat iets 
onverwachts was voor een lezer uit de eerste eeuw. Volgens 
Stanton stellen de vrouwen voor een lezer uit de eerste eeuw 
niet-joden voor.  

Harmonisatiepogingen 

De bekendste manier van apologeten om de twee genealogieën met 
elkaar te verzoenen is door te stellen dat Matteüs de stamboom van 
Jozef noemt en Lucas de stamboom van Maria; Jozef zou niet de zoon 
maar de "schoonzoon" van Heli zijn, en het zou in eerste eeuws 



168 

 

Palestina het gebruik zijn om als vrouw je echtgenoot te noemen in 
plaats van jezelf als je je eigen afstamming kenbaar maakte 

De meeste kritische geleerden doen deze argumenten af als ad hoc-
hypothesen die niet gesteund worden door de tekst zelf of 
buitenbijbels historisch bewijsmateriaal over genealogische 
gebruiken in het Palestina van die tijd. Taalkundig gezien houdt het 
ook geen steek, aangezien υἱός "zoon" of "afstammeling" betekent; als 
Lucas werkelijk "schoonzoon" had bedoeld, dan zou hij wel het woord 
γαµβρός hebben gebruikt, wat zou hebben aangegeven dat het om 
aangetrouwde familie ging en niet om een bloedverwant. Bovendien 
lost dit probleem nr. 2 niet op, omdat Sealtiël en Zerubbabel 
overeenkomen in beide lijsten, en een "schoonzoon"-constructie kan 
de apologeten deze keer niet helpen, omdat deze personen allemaal 
rechtstreekse afstammelingen moeten zijn. Sommige apologeten 
vragen zich daarom af of de twee Sealtiëls en Zerubbabels niet vier 
verschillende personen zijn in plaats van twee, en de overeenkomst 
hier schijn is; hoewel dit in principe mogelijk is, kleeft er een grote 
onwaarschijnlijkheid aan vast: juist waar de lijsten twee keer op rij 
overeenkomen zou dit toeval zijn, en bovendien zou de lijn van Natan 
zich 43 keer hebben voortgeplant in de tijd dat die van Salomo er 28 
keer over deed. Daarnaast blijft het een raadsel waar de vier 
generaties uit I Kronieken zijn gebleven die Matteüs niet noemt. 

 Twee Jezuskinderen 

De Oostenrijkse theoloog en grondlegger van de antroposofie Rudolf 
Steiner (1861–1925) stelde dat de evangeliën van Matteüs en Lucas 
niet te verzoenen zijn, maar wel allebei waar. De conclusie moest 
volgens hem zijn dat er twee verschillende Jezuskinderen zijn 
geweest, waarvan de "Salomonische Jezus" van Matteüs op 6 januari 
1 v. Chr. was geboren maar nog vóór zijn volwassenheid overleed, en 
de "Nathanische Jezus" van Lucas geboren was op 25 december 1 v. 
Chr. met gelijknamige ouders maar een andere afstamming. De 
Salomonische en Nathanisch  

Jezus werden volgens Steiner als twaalfjarige in de tempel verwisseld, 
waar de Nathanische Jezus, die reeds het "nirmanakaya van 
Boeddha" bezat, nu ook het "ik-wezen van Zarathoestra" van de 
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Salomonische Jezus had aangenomen, en vervolgens werd 
aangetroffen door de Salomonische Jozef en Maria en per abuis 
aangezien voor hun eigen zoon en zo uiteindelijk het Christuswezen 
werd. Emil Bock, mede-oprichter van De Christengemeenschap, een 
nauw aan de antroposofie verbonden christelijke "beweging", werkte 
de leer van de twee Jezuskinderen verder uit (een recente verdediger 
van de leer is Hans Stolp). Buiten hun maatschappelijke minizuil is 
de steun voor deze speculaties van Steiner en Bock echter nihil 
gebleven. Er is een Mattheuskind en een Lucaskind.Het kan niet 
anders dan dat het over twee verschillende kinderen gaat. Lucas heeft 
het over het koningskind en Mattheus over het priesterkind. De 
verhalen spreken elkaar steeds tegen. 

Broers en zussen van Jezus 

 
 
Jacobus de Rechtvaardige 

In de Evangeliën wordt verteld over broers en zussen van Jezus. 
Christenen verschillen van mening of dit betekent dat Maria nog meer 
kinderen gekregen heeft. Maria trouwde op ongeveer haar 12e jaar 
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met Jozef, de timmerman. Galilea is in de sfeer van het lentefeest als 
de aartsengel Gabriël haar komt bezoeken en haar zegent. Hij kondigt 
de geboorte aan van een zoon, die wereldheil zal brengen. Hij zegt 
haar dat haar nicht Elisabeth een half jaar zwanger is. Vader Jozef, 
de ongekroonde koning van Israël, woonde in Bethlehem, in het 
stamhuis van David, van Isaï. 

Oosters orthodox en Rooms Katholiek: Maria 
altijd maagd 

Al in de begintijd van de christelijke kerk werd het belangrijk 
gevonden dat Jezus geboren werd uit een maagd. De evangeliën 
volgens Matteüs en Lucas vermelden dit reeds met nadruk, en 
kennelijk uit verschillende bronnen; dat betekent dat dit rond 85 
schriftelijk, en tientallen jaren daarvoor al mondeling werd 
doorgegeven. 

Hierbij speelt een rol dat in de Griekse vertaling van het Oude 
Testament, bij de profeet Jesaja (7:14), de geboorte van Emanuel 
wordt aangekondigd uit een maagd.  

Voor mannen als Ignatius van Antiochië (stierf 110), Justinus de 
Martelaar (ca 114-165), Tertullianus (160-230) en Ireneüs van Lyon 
(140-202) in de tweede eeuw gaf de maagdelijkheid al een extra 
heilige kleur aan het leven van Maria. Zij vergeleken haar met de 
maagd Eva. Door Eva was de zonde in de wereld gekomen, door de 
maagd Maria de Verlosser. In deze periode lijkt men wel te accepteren 
dat de schrijvers van de brieven van Jacobus en Judas broeders van 
de Heer waren. 

In de derde eeuw verklaart Origenes (180-254) in zijn Commentaar op 
Matteüs (ca 248) te geloven dat Maria altijd maagd is gebleven. 
Epifanius nam het rond 370 op in zijn belijdenis. Ook Augustinus 
van Hippo (354-430) ging hiervan uit. Het Concilie van 
Constantinopel II accepteerde het in 553 als dogma, door de woorden 
altijd maagd toe te voegen, waar Maria genoemd wordt. Wanneer men 
geconfronteerd werd met Bijbelse of buiten-Bijbelse berichten over de 
broers en zussen van Jezus, ging men ervan uit dat dit kinderen 
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waren uit een eerder huwelijk van Jozef. De Oosters-orthodoxe Kerk 
leert dit nog steeds.  

Hiëronymus van Stridon (342-420), de enige in zijn tijd in de 
Westerse kerk die Hebreeuws en Aramees kende, opperde in zijn 
geschrift Contra Helvidium de Beatoe Marioe Virginitate dat het 
Aramese woord voor broer ook een vagere familiebetrekking kon 
betekenen zoals neef. In Genesis 14 wordt bijvoorbeeld de verhouding 
tussen oom Abraham en zijn neef Lot, weergegeven door broer, zowel 
in de Hebreeuwse tekst, als in de Griekse Septuagint (adelfos). De 
westerse Kerk nam de uitleg van Hiëronymus over; ook Luther en 
Calvijn gingen hier zo'n duizend jaar later nog van uit.  

Feministische theologie 

De feministische theologie ziet het leerstuk dat Maria altijd maagd 
bleef, samen met de leer dat het kwaad van Eva uitging, de 
teruggeschoven positie van Maria Magdalena en de nadruk die in de 
katholieke seksuele moraal op de voortplanting wordt gelegd, als de-
erotiseren van de vrouwen, die niet zichzelf mogen zijn. Weliswaar 
staat Maria hoog in aanzien, maar deels ten koste van haar identiteit 
als vrouw. Door haar eeuwig maagd zijn als hogere bestemming te 
zien dan het moederschap, konden de kerkvaders hun afschuw van 
erotiek en hun wantrouwend misprijzen voor vrouwen handhaven en 
toch Maria als moeder van God in ere houden, aldus sommige 
theologen.  

Protestanten 

Maarten Luther zegt in zijn commentaar op het Magnificat: ‘Maria 
was een maagd, zuiver en rein, niet slechts voor de geboorte van onze 
Heer. Zij was dit ook bij de geboorte van onze Heer en zij is dit gebleven 
na de geboorte van onze Heer Johannes Calvijn laat het meer in het 
midden, hij is het wel eens met Hiëronymus, dat het woord adelfos 
een bredere betekenis heeft: Dat door broeders, volgens de gewoonte 
van de Hebreeën, allerlei verwanten verstaan worden, hebben wij 
reeds elders gezegd. Het is daarom dwaasheid van Helvidius te 
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menen dat Maria meer kinderen gehad heeft, daar er enige malen 
sprake is van de broeders van Christus.  

Geleidelijk echter, beseften protestanten dat de afwijzing van de 
verering van Maria, de verwerping van het verplichte celibaat en de 
voorrang van de Schrift boven de traditie (sola scriptura) gevolgen 
zouden hebben voor het dogma van Maria altijd maagd. Het eeuwig 
maagd zijn van Maria werd onwaarschijnlijk (zij het niet absoluut 
onmogelijk) geacht. In het Nieuwe Testament betekent volgens de 
gangbare protestantse exegese adelfos, wanneer het betrekking heeft 
op familiebetrekkingen, altijd broer. Voor het woord neef (oomzegger), 
en voor nicht, verwante, worden andere worden gebruikt. Het veel 
gebruikte woordenboek Bijbels Grieks, Bauer, zegt, dat het gebruik 
van het woord broeder voor minder precies omschreven mannelijke 
familieleden niet inhoudt, dat het woord (αδελφοσ; adelfos) ook neef 
kan betekenen; het betekent in de eerste plaats broer. Als met 
adelphos inderdaad een neef van Jezus bedoeld wordt, is dat een 
uitzondering op het normale gebruik. 

Broers en zussen van Jezus in de Bijbel 

In Matteüs 1:24, 25 staat: Jozef deed wat de engel van de Heer hem 
had opgedragen: hij nam haar (Maria) bij zich als zijn vrouw, maar hij 
had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. 
En hij gaf hem de naam Jezus. Deze tekst heeft, zoals de 
aantekeningen bij de Canisius en de Willebrord 78 opmerken, vooral 
betrekking op de maagdelijke geboorte. De tekst laat zich niet uit over 
het huwelijksleven van Maria en Jozef na de geboorte van Jezus. 

Alle vier de evangeliën vertellen over broers en sommige over zussen 
van Jezus: 

• Matteüs 12: 46 en 50; Marcus 3:31; Lucas 8:19: Jezus is erg 
druk met genezingen en prediking, en er wordt van bevoegde 
zijde aan zijn geestelijke gezondheid getwijfeld. Zijn moeder 
en broers willen hem tegen zichzelf in bescherming nemen, 
(Marcus 3:20), maar Jezus wil ze niet spreken. 

• Matteüs 13: 55; Marcus 6:3; In Nazaret, het dorp, waar hij 
opgroeide, staat men verbaasd over het onderwijs dat hij 
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geeft, en de wonderen die hij doet. Ze kennen zijn vader, zijn 
moeder, zijn broers en zussen. Zijn broers heten: Jacobus, 
Jozef (of Joses), Simon en Juda. 

• In Johannes 2:12 brengt Jezus tijd in Kapernaüm door met 
zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, die laatste twee 
dienen we kennelijk van elkaar te onderscheiden. 

• Johannes 7:3-5 en 10: Jezus’ broers dringen er bij hem op 
aan, het Loofhuttenfeest te vieren. De evangelist vertelt en 
passant dat de broers van Jezus niet in hem geloven. 

• In 1 Korintiërs 9:5 blijken de broeders van de Heer net als de 
Apostelen en Kefas (Petrus) de kerken langs te reizen, die 
daarvoor de kosten dragen. 

Jacob(us) de Rechtvaardige (?-62 AD); broeder des 
Heren; bisschop van Jeruzalem 

• Deze wordt door de Rooms-Katholieken en Oosters 
Orthodoxen Jakobus de Mindere genoemd, en door de 
Rooms-Katholieken vereenzelvigd met de zoon van Alfeüs. 
Protestanten zien hem als broer van Jezus; 

• 1 Korintiërs 15:7: Jezus is hem na zijn dood en opstanding 
verschenen. 

• Handelingen 1:14 Jezus’ broers waren bij de groep die aan het 
bidden was en de Heilige Geest ontving met Pinksteren. 

• Handelingen 12:17; Jakobus neemt de leiding van de 
apostelen over als deze Jeruzalem moeten verlaten; het betrof 
vooral Joodse gemeenten (Galaten 1:19; 2:9 en 11) 

• Handelingen 15:13 is geen man van partijschappen; speelt 
een verzoenende rol op het Apostelconvent. 

• Handelingen 21:18 is duidelijk de leider van de gemeente te 
Jeruzalem. 

De brief van Jakobus wordt traditioneel toegeschreven aan deze 
Jakobus. Wat inhoud betreft zou de brief zeker bij een arme, zeer 
vrome, Joods-christelijke gemeenschap kunnen passen. Jacobus en 
zijn kring stonden goed bekend onder niet-christelijke gelovige 
Joden. Dit wordt bevestigd in de reactie op zijn marteldood, die 
plaatsvond in AD 62 en die Flavius Josefus als volgt beschrijft: 
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Ananus, een van hen, van welke wij nu spreken, was een stout en 
onversaagd mens, en van de aanhang der Sadduceën, die, gelijk wij 
gezegd hebben de strengsten onder de Joden zijn, en in het gericht het 
hardnekkigst bij hun gevoelen blijven staan. Hij nam de tijd waar, toen 
Festus gestorven, en Albinus nog niet aangekomen was, deed de raad 
te samenkomen, en ontbood er Jakobus, broeder van die Jezus, welke 
Christus genoemd werd, benevens enige anderen voor, en hen 
beschuldigd hebbende dat zij de wet overtreden hadden, deed hij hen 
veroordelen om gestenigd te worden. Dit bedrijf mishaagde al de 
inwoners van Jeruzalem, die enigszins godsdienstig waren en de 
onderhouding der wetten behartigden; en daarom lieten zij Koning 
Agrippa heimelijk verzoeken, dat hij Ananus bevelen wilde zo iets niet 
meer te doen, dewijl hetgene hij gedaan had een onverschoonbare 
zaak was.[ 

Onafhankelijk van Flavius Josefus vertelt Hegesippus (midden 
tweede eeuw) dat Jacobus is gestenigd door Farizeeën en 
schriftgeleerden. Hegesippus had zijn informatie van de Ebionieten, 
een Joods-christelijke stroming die Jacobus als leider van de kerk 
zag. 

In 2002 werd een ossuarium ontdekt met het opschrift Jacobus de 
zoon van Jozef, de broer van Jezus. Veel geleerden reageerden 
sceptisch of afwachtend; ze bleken gelijk te hebben: het kistje bleek 
echt, het opschrift een vervalsing.  

Juda(s), de broer van Jacob 

Het voorlaatste boek van het Nieuwe Testament, de Brief van Judas, 
staat op naam van Judas de broer van Jacobus. Het is maar een korte 
brief die, net als 2 Petrus, citeert uit apocriefe boeken, zoals 1 
Henoch. De brief van Judas wordt genoemd in de Canon Muratori en 
genoemd door Origenes en andere kerkvaders. Volgens Clemens van 
Alexandrië (ca 200) noemt de schrijver zich uit nederigheid broer van 
Jacobus. De kerk noemde de twee "broeders des Heren", maar zij 
zichzelf niet. Er zijn veel argumenten, die er voor pleiten, dat de brief 
uit de na-apostolische periode stamt. Hegesippus vertelt dat twee 
kleinzonen van Judas terecht stonden voor keizer Domitianus, 
bisschop waren en leefden tot de regering van keizer Trajanus. In dat 
geval is Judas een veel jongere broer geweest van Jezus. Als hij 
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vijftien jaar jonger was, geboren rond AD 10, zou hij zijn brief op hoge 
leeftijd hebben kunnen schrijven.  

Jozef en Simon 

Over deze twee overige broers en de zussen zwijgt het Nieuwe 
Testament verder. Overigens is er over acht van de elf apostelen en 
over vijf van de "zeven diakenen" ook maar weinig biografische 
informatie. Die andere kant van Jezus Iedereen kent waarschijnlijk 
de verhalen over de omzwervingen van Jezus. Heel veel mensen 
kennen zijn predikingen waarin hij vooral omschrijft hoe de mens het 
beste kan leven en geloven.  

Toch is het duidelijk dat er een kant van hem een onbeschreven blad 
lijkt te zijn: zijn persoonlijke omstandigheden. 

• Was hij zo celibatair, rein en puur als de kerk beweerde? Was 

er echt nooit een vrouw in zijn leven? 

• Hoe zit het met de geruchten over een dochter die aan de stam 

stond van de Merovingen dynastie? 

• Als de Kerstnacht symbolisch is, wanneer was hij dan echt 

geboren? 

• Al dat gedoe over zijn doodskleed, beter bekend als het 

doodskleed van Turijn: is het nu echt of niet? 

• Gaat het Vaticaan het nu eindelijk als echt erkennen? 

De vroege christenen besloten om het heidense Yule feest om te 
dopen tot het feest van Jezus' geboorte: kerstfeest. Zijn wij na 
ongeveer tweeduizend jaar in staat om Jezus' echte verjaardag te 
vinden? Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de 
veronderstellingen telkens luider: dat Jezus Christus getrouwd was. 
De Nag Hammadi geschriften uitgegeven in de 90-er jaren bevatten 
het evangelie van Maria Magdalena, dat wees op een verbondenheid 
tussen haar en Jezus. Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
verschenen telkens meer veronderstellingen dat Jezus Christus een 
dochter had die Sarah heette. De geruchten blijven hardnekkig: 
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Sarah, Jezus' dochter trouwde in Frankrijk met een West-Frankische 
koning en werd daarmee stammoeder van het Koningshuis der 
Merovingen. Is het inderdaad mogelijk dat Jezus' dochter met een 
Frankische koning trouwde? 

Het is een mythe en een legende tegelijk. En daarom helaas heel 
moeilijk of nauwelijks bewijsbaar dat Sarah de dochter van Jezus 
Christus en Maria Magdalena door haar huwelijk met een West-
Frankische koning een stammoeder was van het koninklijke huis van 
de Merovingen. Toen Maria Magdalena na de kruisiging uit het 
Heilige Land wegvluchtte, in gezelschap van de rijke Jozef van 
Arimathea bevond zich een twaalf jarig meisje bij hen dat doorging 
voor een dienaresje, maar dat later de dochter van Maria Magdalena 
en Jezus bleek te zijn. Van Sarah wordt verteld dat een voorvader van 
de dynastie der Merovingen zijn oog op haar liet vallen en met haar 
trouwde. Het is goed mogelijk dat Sarah later doorging voor een rijke 
Joodse prinses onder de bescherming van de zeer rijke Jozef van 
Arimathea. Daardoor is het niet onmogelijk dat een koning van de 
West-Franken er voordeel in zag om met haar te trouwen. Op deze 
manier wordt Sarah gezien als een stam-moeder der Merovingen. De 
implicaties zijn groot: stamt zo een dynastie af van Jezus Christus 
zelf? 

De historische feiten: 

• Jezus zou volgens onze jaartelling gekruisigd zijn in 33AD 

• Hij zou dan een dochter moeten hebben gehad van ongeveer 12 

jaar. 

• Echter blijkt dat Jezus geboren was in het jaar 6BC (zie artikel: 

Jezus' echte verjaardag). 

• Derhalve moeten we aannemen dat Sarah in 27AD in Frankrijk 

aankwam. 

• In het jaar 27AD was Clodomir I koning van de West Franken. 

• Hij was geboren in het jaar 3AD. 

• Het is van Clodomir niet bekend met wie hij trouwde. 
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• Wel is bekend dat hij een dochter kreeg die later Koningin 

Antenor III van de West-Franken werd. 

• Antenor werd geboren in de tijd tussen 24AD en 30AD. 

Bestond er een huwelijk van Jezus' dochter met Chlodomir I van de 
West-Franken? Het blijft helaas niet meer dan gissen. Het enige 
houvast is het feit dat de Merovingen claimden dat Jezus' dochter 
hun stammoeder was, hoewel enig bewijs hierover nu niet is te 
achterhalen. Het enige waarin de claim van de Merovingen lijkt te 
helpen is dat het hier een voorouder betrof die een West-frankische 
koning moest zijn geweest. Het gaat hier immers om de koninklijke 
lijn van de West-Franken naar de Merovingen toe. Er zijn diverse 
bronnen die het huis van de West-Franken van voor de eerste eeuw 
aangeven. Als we ervan uitgaan dat gezocht moet worden in de 
periode tussen 20AD en 36AD (vanwege de discrepanties in het jaar 
des heren- Anno Domino, het jaar 1 en Jezus Christus' echte 
geboortedag 6BC) dan is Clodomir I in die tijd koning van de West-
Franken. Clodomir of Chlodomir I is geboren omsteeks 3AD en stierf 
in maart 63AD. Zijn vader was Marcomir van de West-Franken, 
geboren voor 14BC. De naam van Clodomir's moeder werd nooit 
opgetekend. Hij zou ongeveer 24 jaar geweest zijn toen Sarah in 
Frankrijk arriveerde. Tussen 24AD en 30AD werd zijn dochter 
Antenor III geboren die hem later opvolgde als koningin van de West-
Franken (24AD-ca. 69AD.) Opmerking: in sommige stambomen 
wordt Antenor aangeduid als zijnde van het mannelijk geslacht. Het 
is niet van veel belang omdat Antenor III Clodius I opvolgde en dus 
een voorouder was voor het vervolg van de koninklijke lijn. 

Als de lijst van West-frankische koningen objectief bekeken wordt 
dan lijkt de claim van de 'afstamming van Jezus door diens dochter 
Sarah' wel wat moeilijk aanvaardbaar. De connectie van de koningen 
der West-Franken met Merovee is helaas op zijn minst ook moeilijk 
traceerbaar. Merovee, de eerste der Merovingen zou mogelijk niet de 
zoon van Clodio, de laatste West-frankische Koning zijn. Dan houdt 
de lijn, als die er al is direkt op bij de eerste Meroving! Men zou zich 
kunnen afvragen of er inderdaad enig belang schuilt in de bewering 
van de afstamming. Maar dan gaat men voorbij aan de behoefte aan 
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mythe en mystiek in het menselijk bestaan. Derhalve is er geen echte 
conclusie: alle opties blijven even open als dicht. 

Waarom zijn de geruchten over een mogelijk huwelijk van Jezus 
eeuwenlang onderdrukt? 

Volgens de kerkelijke dogma's was Jezus puur, rein en celibatair. 
Paulus propageerde een dergelijke houding voor de volgelingen van 
Jezus in 1 Corinthiers, hoofdstuk: 7 Vers 1: 'Aangaande nu de 
dingen, waarvan gij mij geschreven hebt: het is een mens goed geen 
vrouw aan te raken.' Deze houding van Paulus was het hoofdmotief 
van de Rooms-Katholieke kerk om voor degenen die het evangelie 
moesten verbreiden het celibaat te adviseren en in latere eeuwen op 
te leggen. De reden hiervoor was, dat een vrouw de evangelist alleen 
maar zou afleiden van zijn taak om het evangelie te verbreiden. Men 
kan de ene niet opleggen wat de ander niet doet. De consequentie 
hiervan was dat het huwelijk van Jezus eeuwenlang werd geheim 
gehouden.  

Toch blijven er door de eeuwen heen hardnekkige geruchten bestaan: 
Jezus had een vrouw, Maria Magdalena. In het boek 'The Holy Blood 
and the Holy Grail' geschreven door Baigent, Leigh en Lincoln in 
1982, werd het feit dat Jezus waarschijnlijk een echtgenote had 
opnieuw geopperd. Het duurde echter tot in het derde millenium dat 
er werkelijk aandacht aan de controverse werd besteed: na het grote 
succes van het boek de Da Vinci Code van Dan Brown die in zijn 
verhaal terug valt op het boek "The Holy Blood and the Holy Grail. De 
kern van Dan Brown's boek was een afstammelinge van Jezus. Dat 
impliceerde dat Jezus een echtgenote moest hebben gehad. Een 
'bastaardkind' was in de (orthodoxe) Joodse maatschappij schier een 
onmogelijkheid.   

De argumenten vóór Jezus' huwelijk: Jezus als plichtsgetrouwe 
oudste zoon: Jezus begon zijn predikingen pas na zijn dertigste jaar. 
Voor die tijd was hij timmerman in Nazareth en omgeving. Hij was 
opgevoed als een orthodoxe Jood. Eén van de verplichtingen van de 
orthodox opgeleide Jood was om voor nageslacht te zorgen. Hij moest 
derhalve trouwen. De goddelijkheid van Jezus. De Rooms Katholieke 
kerk heeft er altijd op gehamerd dat Jezus door zijn goddelijkheid 
puur was en celibatair. De auteurs van van het boek 'The Holy Blood 
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and the Holy Grail' gebruikten juist het argument van zijn 
goddelijkheid om te bewijzen dat hij juist wel ervaring moest 
ondergaan met de grondprincipes van sexualiteit en het krijgen van 
kinderen: 'als hij God is, blootgesteld aan de menselijke ervaring, hij 
zeker niet onwetend kon en mocht blijven van de twee belangrijkste 
menselijke grondprincipes: sexualiteit en het vaderschap!' De 
prominente aanwezigheid van Maria Magdalena. Maria Magdalena 
volgt Jezus door het hele land Israel gedurende de drie jaren van zijn 
predikingen. Dat mag op zich niet zoveel bijzonders lijken, Jezus had 
meerdere volgelingen drie jaar lang. Het is echter opvallend, dat alle 
vier de evangelisten Maria Magdalena's naam noemen in nogal wat 
verschillende situaties: 

• er worden zeven geesten bij haar uitgedreven (alleen Lucas 

vermeldt dit overigens in Lucas 8:2) 

• ze is prominent aanwezig in het huis van Lazarus (o.a Joh.11,2) 

• ze zalft Jezus' voeten met haar haren vlak voor de tijd dat hij zal 

gekruisigd worden (Joh.12,3 en Joh. 11,2) 

• Jezus neemt haar in bescherming tegen de kritiek van zijn 

volgelingen (Lucas10.12) 

• ze is aanwezig bij de kruisiging en blijft bij hem tot hij sterft (alle 

4 de evangelisten) 

• ze is aanwezig bij het afhalen van het kruis van Jezus nadat hij is 

gestorven 

• ze koopt na de Sabbath balsemvloeistof voor Jezus (Marcus 16:1) 

• ze gaat op zondagmorgen naar het graf, dat ze geopend vindt 

• zij is de eerste met wie Jezus spreekt na zijn opstanding (Marcus 

16,9, Johannes 20:16) 

• zij is degene die van Jezus de opdracht krijgt om de discipelen te 

vertellen over zijn opstanding (Johannes 20:18). 

De naam 'Maria' wordt eenenvijftig keer genoemd in de vier 
evangeliën, waarvan er bijna dertig op een zekere Maria Magdalena 
slaan, de andere keren betreft het Jezus' moeder Maria. De vondst 
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van de Nag Hammadi rollen en het evangelie van Phillippus. In het 
evangelie van Phillippus wordt verscheidene keren aangegeven dat 
sommige van de discipelen klagen omdat Maria Magdalena zo'n 
prominente plaats in de groep van discipelen en volgelingen inneemt. 
Zij uiten meermalen hun ongenoegen over het feit dat Jezus aan haar 
gezelschap de voorkeur geeft boven het gezelschap van zijn discipelen 
en dat 'hij haar kuste op haar mond.' Jezus zal geen uiting hebben 
gegeven aan zijn liefde of genegenheid voor Maria Magdalena als hij 
niet met haar zou zijn getrouwd. Dat zou geheel tegen zijn eigen leer 
indruisen. Leonardo Da Vinci's 'Laatste Avondmaal'. In Dan Brown's 
Da Vinci Code wordt specifiek melding gemaakt van de schildering: 
'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo Da Vinci. In dat schilderij, dat 
het laatste avondmaal afbeeldt dat Jezus Christus viert met zijn 
belangrijkste volgelingen zit Maria Magdalena op de ereplaats aan 
Jezus' rechter kant. Ze vormen een V wat gezien wordt als uiting van 
hun spirituele en lichamelijke eenheid. Leonardo Da Vinci's 
belangrijkheid wordt hierin gezien dat hij waarschijnlijk een 
'Grootmeester van Jeruzalem was, een mogelijke geheime tak van de 
in 1312 ontbonden Tempeliers Orde en dat hij was ingewijd in de 
kerkelijke geheimen. Het schijnt dat hij Jezus en Maria Magdalena 
als man en vrouw beschouwde. Leonardo Da Vinci was een 
controversiële man, van hem zijn schetsen gevonden van 
'vliegmodellen' e.d. Waarom waarde hechten aan een apocrief boek 
als het evangelie van Maria Magdalena? Het verschil tussen de 
gnostische evangeliën en de apocriefe evangeliën is dat de 
kerkvorsten van de R.K.kerk de gnostische evangeliën een plaats 
hebben gegeven in de bijbel. De boeken die er buiten vallen noemt 
men apocrief. Dat betekent niet dat de apocriefe boeken minder 
geloofwaardig zijn, ze werden door de kerkvorsten alleen niet goed 
genoeg geacht voor het Nieuwe Testament, om verschillende redenen. 
(Te beknopt, te gewaagd, te ongeloofwaardig, niet voldoend aan de 
kerkelijke dogma's etc.) In de tijd waarin we nu leven kan men er heel 
andere voorwaarden aan stellen of een gevonden boek geloofd mag 
worden of niet. De bewijzen in de Bijbel en daar buiten zijn nogal 
overweldigend: Maria Magdalena toont zich niet alleen een volgeling 
van Jezus, maar ze neemt duidelijk verzorgende taken wat hem 
betreft op zich. Daarbij toont Jezus openlijk zijn genegenheid voor 
haar en geeft hij haar een belangrijke plaats in zijn leven - getuige 
bijvoorbeeld het feit dat hij na zijn opstanding het eerst met haar 
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spreekt en niet met zijn discipelen. De conclusie lijkt dan ook 
gerechtvaardigd dat Maria Magdalena inderdaad Jezus' vrouw was. 

Sicambri: de stamvaders van de West-Franken, de Merovingen en 
waarschijnlijk ook de uwe. Er is bijna niets op schrift gesteld over de 
West-Franken, de Merovingen en hun voorouders. Er bestaat nog een 
enkel kerkelijk geschrift en gelukkig zijn daar de boeken en rapporten 
van de Romeinse veldheren.Het is inderdaad Julius Ceasar (100 BC- 
44BC) die uw voorouders in zijn Commentarii de Bello Gallico 
(omgeveer 55BC) beschrijft: 

Er vond een slag plaats bij de splitsing van de Rijn en de Maas in het 
land van de Menapi met de Tencteri en de Usipetes. Toen deze 
stammen werden omsingeld ontsnapte hun cavallerie. Deze vond 
bescherming ten Noorden van de rivier (Rijn) bij de Sicambri. 

De Sicambri waren van oorsprong Germanen, wonend in het gebied 
van de Lage Landen, rondom de bewoonbare, vruchtbaarste 
rivieroevers van Rijn, Maas en Merwede. Zij waren hoofdzakelijk van 
Germaans-Keltische afkomst. Claudius Ptolemeus (90AD – c.168AD) 
lokaliseerde in zijn 'Geography' de Sicambri samen met de Bructeri 
Minores in het noordelijkste deel van de Rijn, ten zuiden van de 
Friezen. Toen Cesar de Eburones versloeg nodigde hij de Sicambri uit 
om hun verwoesting compleet te maken. Zij namen vee, slaven en 
andere plunder mee. Cesar uit zijn bewondering voor de Sicambri 
door op te merken: 'deze mensen zijn geboren soldaten en 
plunderaars. Geen moeras of laag water gebied is in staat om ze tegen 
te houden.' Zijn woorden werden bewaarheid toen de Sicambri zich 
tegen de Romeinen keerden en het achtergebleven gedeelte van het 
Romeinse leger zodanig afslachtten dat de trotse Romeinen zich 
moesten terug trekken naar Atuatuca (Tongres, Belgisch Limburg.) 
In 1 BC organiseerde de leider van de Sicambri Melo een overval op 
een Romeins leger onder het commando van Marcus Lollius, dat 
totaal werd verslagen, waardoor het Romeinse keizerrijk gedwongen 
was om de Germaanse oorlogen te beginnen. Later voegden de 
Sicambri onder Deudorix, zoon van Baetorix, broer van Melo, zich bij 
de rebellie van Arminius met wie ze drie Romeinse legioenen van 
Publius Quinctilius Varus bijna geheel verwoestten. Een deel van de 
stam der Sicambri werd in 11BC door Nero Claudius Drusus 
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gedwongen om naar het lagere gedeelte van de Rijn te verhuizen, waar 
ze onderdeel werden van de Tungri, voordat ze Franken werden 
genoemd. Martialis (40AD-103AD) schreef in zijn Liber De 
Spectaculis over de Sicambri, die tijdens de regering van Titus of 
Domitianus de spelen in het Collosseum bezochten: 'ze hebben hun 
haar in knotten gedraaid.'  

Hoe de Sicambri Salische Franken werden genoemd en omgekeerd. 
Het is waarschijnlijk dat de Sicambri Salii werden genoemd in een 
Romeinse panegyriek. Een panegyriek (Oudgrieks: πανηγυρικός) is 
een formele publieke toespraak uitgesproken ter meerdere eer en 
glorie van personen die is gespeend van elke kritiek. Het collegium 
Salii was een zeer oud priestercollege van twaalf priesters uit Rome, 
die krijgsdansen uitvoerden ter ere van Mars. Dit college was 
buitengewoon exclusief. Het is niet helemaal bekend wanneer de 
Sicambri Salii werden genoemd. De bijnaam Salii was dus een 
complimenteuze naam voor de Sicambri. Sinds het begin van de 
eerste eeuw als men verwees naar de Salii, dan verwees men specifiek 
naar de krijgshaftige volksgroep de Sicambri. In de volksmond 
werden het de 'Salische Franken'. Omgekeerd was het zo dat de naam 
Sicambri ook als erenaam werd gebruikt. Toen Clovis I (±466AD-
511AD) werd gedoopt (omstreeks 500AD) door St.Remy (Remigius) zei 
hij:"Buig dan nu je hoofd, trotse Sicamber...' 

De West-Frankische koningen: 

• Francus der West-Franken (57BC-1AD) Hij is een mythisch 

figuur. Priam van Troie (350BC) zou zijn voorvader zijn, derhalve 

gaat er een lijn volgens beweringen naar de Oude Grieken. De 

vrouw van Priam zou Cambria heten. Er is helaas geen plausibele 

verklaring voor de naam Sicamber te vinden. Eeuwen later werd 

geclaimd dat het een Germaanse hoofdstad was maar de bewijzen 

zijn daarvoor niet te vinden. Francus' koningschap veranderde de 

stamnaam van Sicambri naar Franci. Volgens de overlevering 

leidde hij een Frankisch-Saksisch-Thurings leger van 300.000 

man tegen de Romeinen. Er zijn echter geen Romeinse bronnen 
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die dit qua aantal en feit vermelden. Het lijkt ook wel erg 

overdreven, 300.000 man, het West-Frankisch gebied was 

omstreeks het begin van de jaartelling dun bevolkt. 

• Francus werd opgevolgd door Marcomir III (14BC-50AD). 

• Zijn zoon Clodomir I (3AD tot 63AD) zou mogelijk de bruidegom 

van Jezus' dochter Sarah (15AD-?) zijn geweest. 

• Hun zoon of dochter Antenor III leefde van ongeveer 27AD tot 

69AD. 

Het mag duidelijk zijn dat u trots kunt zijn op uw voorouders: de 
Sicambri en later de Salische Franken. Zij waren een trots en 
krijgshaftig volk, meer bewonderd dan verguisd door de Romeinen. 
Aan hun koningschap kwam pas in 751 een eind. Maar de Pepiniden 
(lijn van de Pepijns 580-714) en de Karolingen (689-814) haalden hun 
wortels ook uit deze Frankische geslachtslijn.  

Het koningshuis van de Merovingen.  

Sinds het boek van Dan Brown: 'de Da Vinci Code' spelen ze tot de 
verbeelding, de koningen van het koningshuis Meroving. Wat is er 
over ze bekend? Er bestaan bijna geen geschreven bronnen over hen, 
behalve de enkele keer dat ze in Romeinse geschriften worden 
genoemd of in kerkelijke documenten.Pas in de achtste eeuw tekende 
Fredegar de geschiedschrijver hun geschiedenis op. Hij moest 
gebruik maken van kopiën van af en toe twijfelachtige oorsprong, ze 
regeerden van ongeveer 448AD tot 751AD. Hun officiële koningschap 
eindigde in het jaar 751 toen Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel 
en vader van Karel de Grote (Charlemagne) de Merovingen het 
koningschap ontnam. De naam Meroving is afkomstig van Merovee, 
die koning was van 448-458AD. In de laatste eeuw van hun regering 
werden ze vooral beschouwd als 'konings-symbool' en 'priester-
koning', niet in het minst omdat ze hun feitelijke macht aan hun 
hofmeiers over lieten. Ze kregen in de laatste eeuw van hun 
koningschap de bijnaam: 'de vadsige koningen'. Hun macht lijkt 
gerelateerd aan het in het bezit hebben van een grote schat die Clovis 
I in 508 op de Visigoten veroverde. Gedurende de regering van de 
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twee Dagoberts, Dagobert I en II werd de schat aan hen ontfutseld 
door Pepijn van Herstal, de hofmeijer. Sindsdien ging het 
bergafwaarts met hun macht. De rij is lang: de Merovingen regeerden 
meer dan driehonderd jaar. Veel van hun koningen zaten relatief kort 
op de troon. Ze regeerden van ongeveer 448AD tot 751AD. Hun 
officiële koningschap eindigde in het jaar 751 toen Pepijn de Korte, 
zoon van Karel Martel en vader van Karel de Grote (Charlemagne) de 
Merovingen het koningschap ontnam. De naam Meroving is 
afkomstig van Merovee, die koning was van 448-458AD. In de laatste 
eeuw van hun regering werden ze vooral beschouwd als 'konings-
symbool' en 'priester-koning', niet in het minst omdat ze hun feitelijke 
macht aan hun hofmeiers over lieten. Ze kregen in de laatste eeuw 
van hun koningschap de bijnaam: 'de vadsige koningen'. Hun macht 
lijkt gerelateerd aan het in het bezit hebben van een grote schat die 
Clovis I in 508 op de Visigoten veroverde. Gedurende de regering van 
de twee Dagoberts, Dagobert I en II werd de schat aan hen ontfutseld 
door Pepijn van Herstal, de hofmeijer. Sindsdien ging het 
bergafwaarts met hun macht. De rij is lang: de Merovingen regeerden 
meer dan 300 jaar. Veel van hun koningen zaten relatief kort op de 
troon. 

458 - 482: Childerik I. Childerik leefde van 436-481 Childerik I was 
voer voor legenden: Childerik zou door zijn volk zijn verstoten omdat 
hij zich overgaf aan liederlijk gedrag en verkrachting. Hij zou 8 jaar 
in ballingschap in Thüringen hebben geleefd,voordat hij het 
koningschap kon hervatten. Hij zou daar Basina, koningin van 
Thüringen, hebben getrouwd. Childerik vocht enkele malen aan de 
zijde van de Romeinen, met o.a. de beroemde veldheer Aegidius tegen 
de Visigoten en de Saksen. Zijn hoofdstad was de Belgische stad 
Doornik. 

482 - 511: Clovis I, de beroemdste koning van de Merovingen. Clovis 
I leefde van 465 tot 511. Hij werd geboren in het nu Belgische Doornik 
(Tournai). De naam Clovis is de 'voorloper' van de naam Louis ofwel 
Lodewijk. Er wordt verondersteld dat zijn vader Childeric I generaal 
was van Salische Franken die waarschijnlijk diende onder de West-
Romeinse keizer Majorianus en de beroemde veldheer Aegidius. 
Clovis wordt beschouwd als de stichter van het West-Frankische rijk 
dat later alleen wordt overtroffen door Karel de Grote's keizerrijk. Als 
hij in 508 samen met de Bourgondiërs Toulouse verovert krijgt hij de 
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schat van de Visigoten in handen. De schat van de Visigoten is 
waarschijnlijk afkomstig van een plundering van Rome in de vijfde 
eeuw. De bekering van Clovis tot het katholieke christendom was van 
groot politiek belang. Deze bekering was vooral te danken aan zijn 
vrouw Clothilde, een Bourgondische katholieke prinses. Men weet 
niet precies wanneer hij gedoopt werd, de data variëren van 497-508. 
Wel is bekend dat Clovis werd gedoopt door de heilige Remigius of St. 
Remi. Clovis is begraven in de door hem gestichte abdij van Sainte-
Geneviève te Parijs. 

511 - 558: Childebert. Childebert leefde van 496 – 558. Hij regeerde 
in Parijs en de streek van Seine en Somme en Bretagne tot de 
Noordzee. Voerde oorlog in Thüringen, redde zijn zuster uit de 
handen van Almarik, haar echtgenoot in Spanje. Hij doodde Almarik 
en nam diens schatten mee naar Parijs. 

558 - 561: Chlothar I. Chlothar leefde van 497 – 561. Na de dood van 
Clovis I in 511 werd het rijk opgesplitst tussen Chlotarius I en zijn 
drie broers. Chlotarius I kreeg het gebied van de Salische Franken en 
het zuidelijk deel van deel van Aquitanië, met Soissons als hoofdstad. 
In 524 viel hij Bourgondië binnen. Hij doodde de Bourgondische 
koning Chlodomer en trouwde Chlodomer's vrouw Guntheuca. Hij 
liet aan zijn moeder Clothilde, een zus van Chlodomer over of 
Chlodomer's kinderen gedood moesten worden of 'het haar afgeknipt 
(monnik worden.) door haar een schaar en een zwaard te sturen. 
Clothilde antwoordde dat 'als ze dan toch de troon niet zouden 
bestijgen , zij hen liever dood zag dan geschoren. Hij liet twee van 
Chlodomer's kinderen, zijn neven, executeren. Een derde ontsnapte 
door monnik te worden. Chlotarius verkreeg zo Tours en Poitiers. In 
534 verwierf hij de gebieden rond Grenoble, Die, Valence en Embrun. 
Hij ligt begraven in het door hem gebouwde Sint-Medardusabdij in 
Soissons. 

562 - 566: Charibert. Charibert leefde van ongeveer 520-566. Hij was 
de zoon van Chlotarius I en de Thüringse prinses Ingund. Hij 
regeerde over het westen van Neustrië en over Aquitanië met Parijs 
als hoofdstad. Hij had alleen maar dochters en dus geen zoon om 
hem op te volgen. Zijn rijk werd na zijn dood aan dat van zijn broer 
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Sigebert toegevoegd. Hij ligt begraven in de abdij van Sint Vincent in 
Parijs. 

562 - 575: Sigebert I. Sigebert leefde van 535 - 575. Hij was koning 
van Austrasia vanaf de dood van zijn vader Chlotarius I in 562 tot 
575. Hij was de derde zoon van de vier zonen van Chlotarius I en de 
Thuringse prinses Ingund. Sigebert werd koning van Austrasië met 
als hoofdstad Reims. Na de dood van zijn broer Charibert in 567, 
erfde hij ook diens grond gebied. Invallen door de Avaren, een 
nomadische stam verwant aan de Hunnen, noopten hem van Reims 
naar Metz te verhuizen. Sigebert trouwde met Brunhilde, de jongste 
dochter van de Visigotische koning Athanagild. Sigebert I voerde 
voortdurend strijd met zijn halfbroer Chilperik I. Chilperiks vrouw, 
Fredegonde, liet Sigebert I met giftige messen om het leven brengen. 

566 - 584: Chilperik I. Chilperik I leefde van voor 535-584. Na de 
dood van zijn vader Chlotarius I in 561 legde hij de hand op de 
koninklijke schat (door Clovis 1 verkregen op de Visigoten). Als in 567 
Charibert I, zijn broer, overlijdt verkrijgt Chilperik de rest van 
Neustrië, Bordeaux en Limoges. Hij voerde voortdurend strijd met 
Sigebert I. In 575 kon Sigebert eenvoudig Parijs en een groot deel van 
het koninkrijk van Chilperik veroveren. Chilperik moest zich 
helemaal terugtrekken tot Doornik (Tournai). Fredegonde (de derde 
vrouw van Chilperik) liet haar zwager Sigebert I vermoorden. 
Chilperik zag dan kans het Austrasiasche leger van zijn vermoorde 
broer te verslaan. Hij heroverde de gebieden die Sigebert hem af had 
genomen en veroverde Tours en Poitiers. Hij nam Brunhilde, zijn 
schoonzuster, gevangen en slaagde er uiteindelijk in ook vrijwel het 
gehele koninkrijk van Charibert I in handen te krijgen. Hij regeerde 
uiteindelijk over praktisch geheel Neustrië en Aquitanië. Chilperik 
sloot in 583 een defensief bondgenootschap met de Visigoten. In 584 
wordt Chilperik vermoord tijdens de jacht. 

584 - 628: Chlothar II. Chlothar II leefde van 584 - 630. Hij was een 
zoon van Chilperik I (koning van Neustrië en Aquitanië) en 
Fredegonde. Hij was drie maanden oud toen zijn vader werd 
vermoord. Hij was bijna zijn gehele leven koning. Gedurende zijn 
minderjarigheid was zijn moeder Fredegonde regentes. Toen 
Childebert II zijn macht bedreigde vluchtte Fredegonde met Chlothar 
en de koninklijke schat naar Parijs. In 587 zwoeren de andere 
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koningen tegen hem samen en verdeelden een groot deel van 
Chlotars' koninkrijk. In 611 sloot hij een bondgenootschap met 
Theuderik II tegen Theudebert II. In 612 kwam daardoor zijn 
oorspronkelijke koninkrijk weer geheel in zijn bezit. Koningin 
Brunhilde van Austrasië probeerde de macht in Austrasië en 
Bourgondië te consolideren voor haar achterkleinzoon Sigebert II. Bij 
de rivier de Aisne werden Sigebert II en Brunhilde verslagen. Chlotar 
gaf opdracht Brunhilde's chterkleinzoons te onthoofden en werd 
Brunhilde vastgebonden aan een wild paard geëxecuteerd. Op18 
oktober 614 vaardigde hij te Parijs, het Edictum Chlotharii uit. Hij 
creeerde hiermee autonome deelkoninkrijken waarvan het hoogste 
gezag bij de hofmeier ligt. In 617 maakte hij de functie van hofmeier 
tot een positie voor het leven. 

628 - 637:  Dagobert I. Dagobert leefde van 603 - 639. IIn 623 en 632 
werd hij koning van Austrasië. In 629 volgde hij zijn vader 
Chlotharius II op als koning der Franken samen met zijn broer 
Charibert II, die in 632 stierf. Tijdens zijn koningschap werd Parijs 
hoofdstad van het Frankische rijk. Dagobert werkte samen met keizer 
Heraclius van het Byzantijnse Rijk. Pepijn van Landen was raadgever 
van Dagobert I en werd de eerste hofmeier van betekenis. In 632 
kwam de adel van Austrasië in opstand enwas hij gedwongen om zijn 
driejarige zoon Sigibert III koning van Austrasië te maken. Dagobert 
was een rijke koning mede door de schat van de Visigoten die sinds 
Clovis I in handen van de Merovingen was. 

640 - 657: Clovis II. Clovis II leefde van 637-657. Hij was de zoon van 
Dagobert I en zijn tweede vrouw Nanthilde. Na de dood van zijn vader 
werd de drie jaar oude Clovis in oktober 640 koning van Neustrië en 
Bourgondië. Zijn moeder Nanthilde trad op als regentes. Erchinoald 
de hofmeier, een neef van Dagobert, kreeg in Neustrië al snel de 
macht in handen. Erchinoald zorgde ervoor dat Clovis trouwde met 
de Angelsaksische slavin Bathildis, die ooit van adel was. Clovis stierf 
omstreeks 657, hij werd begraven in Saint-Denis. 

657 - 673: Chlothar III. Chlothar III leefde van 652-673. Zijn vader 
was Clovis II, zijn moeder was Bathildis. Er is weinig over hem 
bekend. Tijdens zijn koningschap werd zijn macht geursurpeerd door 
Childebert de Geadopteerde, de zoon van hofmeier Grimoald I. 
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668 - 674: Childerik II. Childerik II leefde van 653 - 675. Hij was de 
zoon van Clovis II en Bathildis, Hij werd koning na de dood van 
Childebert de Geadopteerde, de zoon van hofmeier Grimoald I, die het 
koningschap van zijn broer Chlotar III had geursurpeerd. Hij was 
koning van 662 tot 675 over Austrasië. Toen hofmeier Ebroin door de 
graven van Autun, Parijs en Lyon gevangen genomen werd kreeg 
Childerik II Neustrië en Bourgondië. In 675 kwam Ebroin vrij en 
werden Childerik II en zijn vrouw Blichildis in Chelles vermoord. 

676 - 678: Dagobert II. Dagobert II leefde van ongeveer 652 - 679. 
Dagoberts vader Sigibert III stierf in 656. De hofmeier Grimoald 
stuurde Dagobert naar Ierland waar hij werd opgeleid door Dido, de 
bisschop van Poitiers. Grimoald I zette zijn eigen zoon Childebert de  
Geadopteerde op de troon. In 674 kwam Dagobert II terug uit 
ballingschap. In 675 kreeg hij een deel van zijn erfenis terug. In 679 
werd hij bij Stenay vermoord door een van zijn bedienden in opdracht 
van Ebroin. Hij kreeg met een mes in het oog toen hij bij een bron in 
het bos van Woëvre lag te slapen tijdens een jachtpartij. Dagobert II 
ligt begraven in de kerk van Stenay. Men vermoedt dat deze moord 
beraamd werd door de RK kerk en hofmeijer Pepijn van Herstal. De 
dood van Dagobert II betekende het einde van het koninkrijk 
Austrasië voor de Merovingen. Hij had geen mannelijke 
nakomelingen en dus werd het koninkrijk overgedragen aan de 
afstammelingen van Clovis II. Hij werd in 872 heilig verklaard. Zijn 
feestdag is 23 december. 

674 - 691: Theuderik III. Theuderik III (654 - 691) was koning van 
Neustrië in 673 onder hofmeijer Ebroin. Hij werd afgezet door de 
graven van Autun, Parijs en Lyon toen Ebroin werd gevangen 
genomen. Hij werd gevangen gezet in een klooster en Childeric II van 
Austrasië werd op de troon gezet. Toen Childeric II in 675 stierf kreeg 
hij zijn troon terug. Hij was koning van Neustrië en Austrasië van 
679 tot 691. De hofmeier van Austrasië Pepijn van Herstal, vader van 
Karel Martel,streed in 687 met hem bij Tertry Pepijn van Herstal werd 
zo hofmeier van heel Frankrijk. Theuderik mocht aanblijven als 
koning. Theuderik was getrouwd met Clothildis van Herstal, een 
zuster van Pepijn van Herstal. 

691 - 695: Clovis III of IV. Clovis III leefde van 682-695. Hij werd in 
691 met zijn negende jaar koning van Neustrië, Bourgondië en 
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Austrasië na de dood van zijn vader Theuderik III in 691. Pepijn van 
Herstal regeerde in zijn naam. Sinds deze koning trokken de 
Hofmeiers de feitelijke totale macht aan zich. De koning werd een 
marionetten-koning die ook weinig in publiek verscheen. 

695 - 711: Childebert IV. Childebert III of IV was geboren tussen 
670/683 tot 711, was de zoon van Theuderik III. Alhoewel hij de 
derde Childebert was bij de Merovingen wordt ook wel naar hem 
verwezen als IV, omdat Childebert de Geadopteerde, de zoon van 
hofmeier Grimoald ook geregeerd had en hij toen de derde Childebert 
in de geschiedenis was. Hij volgde zijn broer Clovis IV na diens dood 
in 695 op. Zijn hofmeier Pepijn van Herstal, overgrootvader van Karel 
de Grote, oefende in zijn naam de macht uit over Neustrië en 
Bourgondië. 

711 - 716: Dagobert III. Dagobert III leefde van 699 – 715. In het 
machtsspel tussen Pepijn van Herstal, de hofmeier, diens bastaard 
zoon Karel Martel en Pepijn's vrouw Plectrudis werd hij koning van 
de Franken tussen 711 en 715. Hij was de zoon van Childebert III en 
Edonne. In 711 volgde hij zijn vader op als koning van Austrasië, 
Neustrië en Bourgondië, slechts 12 jaar oud. De echte macht berustte 
bij zijn hofmeier Pepijn van Herstal tot deze in 714 overleed. 
Plectrudis de vrouw van de hofmeijer, wilde vermijden dat Dagobert 
zelf aan de macht kwam en nam de rol van haar overleden echtgenoot 
als hofmeier over. De buitenechtelijke zoon van Pepijn van Herstal, 
Karel Martel bevocht haar hierom. Dagobert III werd in 715 opgevolgd 
door Chilperik II. 

716 - 721:  Chilperik II. Hij leefde tussen 670 – 721. Hij was een zoon 
van de in 675 vermoorde Childerik II. Chilperik werd na de moord op 
zijn ouders in een klooster opgeborgen, waar hij lange tijd als broeder 
Daniel leefde. Hij werd in 715 door de hofmeier Ragamfred en 
Plectrudis, weduwe van Pepijn van Herstal als nieuwe koning van 
Neustrië aangesteld. Chilperik ontpopte zich tot het tegengestelde 
van de zogenaamde "vadsige koningen" uit die tijd. Hij bleek een 
vechter en een leider. Zijn samengaan met de Friese koning Radboud 
(717) en Odo van Aquitanië (718) hielpen hem niet tin de machtstrijd 
tegen Karel Martel, de bastaard zoon van Pepijn van Herstal die 
zichzelf tot hofmeier van het Frankische rijk had aangesteld. Karel 
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Martel overwon de Neustriërs die voor Chilperik II streden bij Amel 
(Amblève), Vinchy (717) en Soissons (718). Chilperik moest de 
feitelijke macht volledig afstaan aan Karel Martel. Chilperik stierf in 
721. 

721 - 737: Theuderik IV. Hij leefde van ?- 737. Theuderiks 
geboortedatum is onbekend: zijn vader was Dagobert III die op 12-
jarige leeftijd in 611 de troon besteeg. Aangenomen moet worden dat 
hij waarschijnlijk nog een kleuter was toen hij de troon besteeg. Hij 
was koning van de Franken van 721 tot 737: Austrasië, Neustrië en 
Bourgondië. Karel Martel, die nooit het koningschap voor zich zelf 
wenste, zette hem op de troon na de dood van Chilperik II. 

743 - 751: Childerik III. Childerik III leefde van 693 – 754. Na 
Theuderiks dood in 737 bleef de Neustrische troon zeven jaar 
onbezet, totdat de zonen van Karel Martel: Carloman en Pepijn de 
Korte in 743 besloten om Childerik III als koning te erkennen. Men 
mag aannemen dat dit gebeurde nadat de bijzonder christelijke 
Carloman zijn broer Pepijn hiertoe liet overhalen. Dat duurde maar 
tot 751, toen besloot Pepijn de Korte zich tot Koning der Franken te 
laten kronen in de plaats van Childerik III, de Meroving. De relatieve 
macht van de Merovingen eindigde na meer dan 300 jaar bij de 
kroning van Pepijn de Korte, een Karoling. Childerik was derhalve de 
laatste koning van de Merovingische dynastie. 

Na de Merovingen: De macht van de Merovingen werd volledig 
overgenomen door de Karolingen. Karel Martel weigerde altijd om zich 
tot koning te laten kronen. Zijn zoon Pepijn de Korte, vader van Karel 
de Grote had zulke scrupules niet. Hij liet zich uiteindelijk in 751 tot 
koning der Franken kronen. Zijn eigen zoon Karel, (Charlemagne) zou 
in de Middeleeuwen de grootste koning der Franken worden en 
uiteindelijk zelfs keizer. Clovis, koning der Franken veroverde een 
grote schat op de Visigothen in 508AD. Waar kwam deze schat 
vandaan, wat is er door de eeuwen mee gebeurd? Een zoektocht door 
de Donkere Middeleeuwen. De oorsprong van de schat van de 
Merovingen. De geschiedenis van de Romeinse oorlogen en 
veroveringen is lang: Zij veroverden vele rijkdommen in hun oorlogen 
met de Grieken en het Byzantijnse rijk. Verondersteld wordt dat de 
schatten van Koning Salomo (ongeveer 1000BC) via de veroveringen 
van Nebukadnezar II 586BC en Xerxes (480BC) uiteindelijk in de 
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handen kwam van de Romeinen. In 30BC werd Egypte ingelijfd door 
Octavianus en werden veel van de Egyptische schatten naar Rome 
gebracht. Iedere keer dat de Romeinen een volk of gebied veroverden 
legden zij de overwonnenen schattingen op. Toen Alarik I, koning van 
de Visigoten Rome in 410AD veroverde en plunderde was Rome de 
rijkste stad van de wereld. 

De Plunderaar van Rome 

Alarik I, 370 - 410 was van 395 - 410 koning van de Visigoten. Hij 
was de eerste veldheer die erin slaagde om Rome in te nemen in 
410AD. (Rome was het laatst ingenomen in 390BC.) Rome was de 
rijkste stad van de wereld in die tijd. Verondersteld wordt dat Alarik 
kans zag om de keizerlijke schat en de schatten van de rijken van 
Rome mee te nemen. Hij heeft overigens niet lang van het bezit van 
de schat kunnen genieten, hij stierf later in 410 voor hij zijn poging 
om Noord-Afrika te veroveren kon ondernemen. Hij stierf in de stad 
Cosenza. Zijn leger verlegde de loop van de rivier Busento, zodat zijn 
lichaam in de drooggelegde bedding kon worden begraven. Om de 
plaats van zijn graf te geheim te houden werden de grafdelvers gedood 
door Alariks officieren. Niemand weet tot op heden waar Alarik I 
precies begraven ligt in de Busento. Er wordt verondersteld dat Alarik 
een deel van de Romeinse schat meenam in zijn graf. 

Verovering van de Schat door Clovis I 

Clovis I (465-511) was koning van de Franken van 482-511. In 498 
had Clovis een veldtocht ondernomen tegen de Visigoten. In 500 volgt 
een periode van toenadering van de Franken met de Visigoten. In 502 
trouwt Clovis' zoon Theuderik met een dochter van Alarik. In 507 
gaat Clovis een verbond aan met keizer Anastasios I om gezamenlijk 
de Visigoten aan te vallen. In 507 verslaat hij met de Bourgondiërs, 
de Auvergners en de Ripuarische Franken, de Visigoten in de Slag 
van Vouillé (Voulan bij Poitiers) en doodt hun koning Alarik II. Hij 
verovert in 508 samen met de Bourgondiërs Toulouse en krijgt de 
schat van de Visigothen in handen. 
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Toeëigening van de schat door Pepijn van Landen 

Het is niet heel duidelijk wie van de Merovingse koningen over de 
schat beschikte in de zevende eeuw. Het is mogelijk dat hij was 
verdeeld over de verschillende koningszonen die over Neustrië of 
Austrasië heersten. Ook Bourgondië moet een deel van de schat 
hebben gehad. In 613 leidde Pepijn van Landen (580-640) met Arnulf 
van Metz en hofmeier Warchenar van Bourgondië, een opstand tegen 
de nieuwe minderjarige koning van Bourgondië, Sigibert II, en de 
koningin-overgrootmoeder Brunhilde van Austrasië. Brunhilde ooit 
gehuwd met Sigibert I (575) had al eerder in de geschiedenis een 
prominente rol gespeeld in de strijd tegen de Merovingen van 
Neustrië. Die rol gaf haar eeuwen later een onsterfelijke plaats in 
legenden over een grote schat: het Middelhoogduitse Nibelungenlied 
en Oudnoorse Völsunga-saga. De opstandelingen sloten een 
bondgenootschap met Chlotharius II van Neustrië. Tezamen 
versloegen ze de troepen van Sigibert en Brunhilde bij de Aisne, 
waarna Sigibert II en Brunhilde werden gedood. Het is waarschijnlijk 
dat het gedeelte van de schat van de Austrasiërs en Bourgondiërs in 
handen kwam van Pepijn van Landen. Gedragen door dit succes 
keerde Pepijn van Landen zich tegen zijn eigen vorst Dagobert I. Hij 
stierf in 640.  

Het einde van de schat 

Uiteindelijk zou Pepijn van Landen's zoon Pepijn van Herstal erin 
slagen om zich de gehele schat van de Merovingen toe te eigenen. 
Pepijn van Herstal gebruikte een niet onaanzienlijk deel van de schat, 
samen met zijn vrouw Plectrudis voor de bouw van een onevenredige 
hoeveelheid kloosters, kerken en abdijen. Na zijn dood in 714 eigende 
Pepijn van Herstal's bastaard-zoon Karel Martel zich de schat toe, 
nadat hij diens stiefmoeder Plectrudis versloeg en naar een klooster 
verbande. Karel Martel's kleinzoon Karel de Grote (742-814, 
Charlemagne) heeft de schat gebruikt voor de opbouw van zijn 
keizerrijk. Daarna is de schat in zijn geheel verloren gegaan aan 
onderlinge verdelingen tussen de koningszoons. Vermoed wordt wel 
dat de schat van de Tempeliers (1204-1307) in Jeruzalem gedeeltelijk 
gebouwd was op de schat van de Visigoten en de Merovingen. Het 
voortbestaan van de privé-schat van de Visigothen. Clovis I legde de 
hand op het openbare gedeelte van de schat van de Visigothen: dat 
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waren de veroverde bekende schatten en schattingen door het 
Visigothisch volk veroverd, verkregen of afgedwongen. Alarik en zijn 
opvolgers hadden daarnaast de beschikking over hun eigen schat: 
dat waren de juwelen, sierraden en gelden die hen via 'privé-kanalen' 
toekwamen. (Bijvoorbeeld geschenken van bevriende staatshoofden 
etc. en hetgeen ze reeds hadden in hun privé-vermogen of wat privé 
was buitgemaakt.) Dit vermogen van Alarik is nooit terug gevonden. 
Het vermoeden is dat deze schat nog steeds ergens. Bron: Mens en 
Samenleving. 
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Het Jezus verhaal 
 

 

De geschiedenis van het joodse volk is ook onze geschiedenis. Dat is 
het referentiekader en voorbeeld om te leven van de christenen over 
de hele wereld, ook in Nederland. De verhalen over Maria Magdalena 
in Zuid-Frankrijk krijgen een andere dimensie in een boek van drie 
Engelse journalisten, Michael Baigent, Richard Leigh en Henry 
Lincoln. Hun boek Het Heilige Bloed en de Heilige Graal werd niet 
alleen een wereldbestseller, zoals op de omslag vermeld staat, maar 
vormde een inspiratie voor veel auteurs daarna, waaronder Dan 
Brown met zijn bestseller De Da Vinci Code. De namen van zijn 
hoofdpersonen zijn vaak anagrammen van het trio auteurs van Het 
Heilige Bloed en de Heilige Graal. Het boek begint met een 
beschrijving van een dorp met een geheim, Rennes-le-Château. Het 
dorp ligt in Frankrijk in de Pyreneeën, tussen Carcassonne en 
Andorra, en telt momenteel honderdtwaalf inwoners. Het kleine 
stadje was in de Oudheid en de vroege Middeleeuwen bekend onder 
de naam Rhedae, naar de Keltische stam van de Redones, die hier 
woonden. Aan het begin van de vijfde eeuw werd Rhedae, onder de 
Westgoten, tot hoofdstad van een van hun koninkrijkjes, Septimanië. 
In 1062, bij de Frankische invasie, was de koningsstad Rhedae op 
het toppunt van haar macht; de stad telde toen dertigduizend 
inwoners. In 1885 was Rennes-le-Château vervallen tot een klein 
provinciedorp. Dat jaar werd Bérenger Saunière benoemd tot 
dorpspastoor. De auteurs van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal 
onthullen dat deze pastoor Saunière in een van de pilaren van het 
altaar drie stukken perkament vond en onder een steen voor het 
altaar een pot met gouden munten, enkele sieraden en een gouden 
beker uit de dertiende eeuw. De pastoor ging door met graven en deed 
een nieuwe vondst die hem tot een rijk en vermogend man maakte. 
Hij liet de kerk grootschalig opknappen, bouwde voor zichzelf een 
luxe villa en voor zijn boekenverzameling bouwde hij een toren, 
genoemd naar Maria Magdalena, de Tour Magdala. Toen de pastoor 
in 1917 overleed naam hij het geheim van de vondst mee in zijn graf.  
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De schrijvers van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal vermoeden 
dat Saunière bewijzen had gevonden dat Maria Magdalena de vrouw 
was van Jezus. Zij  hadden samen kinderen,  die na de kruisiging 
met hun moeder in Frankrijk terecht zijn gekomen. De pastoor zou 
met deze bewijzen de katholieke kerk hebben gechanteerd en zo het 
geld hebben vergaard dat nodig was voor de restauratie van de kerk 
en het bouwen van de villa met de Tour Magdala. De auteurs leggen 
verbanden tussen Rennes-le-Château, de katharen en de tempeliers. 
Voorts onthullen ze dan het bestaan van een uiterst geheimzinnige 
organisatie, de Prieuré de Sion, opgericht door Godfried van Bouillon 
tijdens de Eerste Kruistocht. Het doel van deze organisatie zou het 
veilig stellen van de heilige graal zijn. Volgens de auteurs is de graal 
niets anders dan de bloedlijn van Jezus. Ze stellen dat Jezus tijdens 
zijn leven getrouwd was met Maria Magdalena, en dat ze ook kinderen 
hebben gekregen. Na de kruisiging zou Maria met deze kinderen naar 
Zuid-Frankrijk zijn gevlucht, alwaar haar nageslacht de basis vormde 
van de eerste koninklijke dynastie van Frankrijk, de Merovingen. De 
heilige graal (in het Oudfrans sangreal) zou de aanduiding zijn voor 
het nageslacht van Jezus. Sangreal is niet San Greal (heilige graal), 
maar Sang Real (koninklijk bloed). Alhoewel de Merovingen door de 
Karolingen zijn afgezet, zou de bloedlijn toch doorgelopen zijn, met 
Godfried van Bouillon als directe afstammeling. Deze ridder zou in 
Jeruzalem de Priorij van Sion hebben opgericht om het geheim van 
de graal te bewaren. Volgens Lincoln, Baigent en Leigh is deze priorij 
door de eeuwen heen blijven bestaan, met illustere grootmeesters als 
Leonardo da Vinci en Isaac Newton. Dan Brown volgt deze these 
nauwgezet in De Da Vinci Code. Maria Magdalena is hier de graal. 
Volgens Margaret Starbird vluchten Maria Magdalena en Jozef van 
Arimathea naar Egypte. Want, schrijft ze, een tweede overlevering die 
ontleend is aan een Oudfranse legende (dus niet de Legenda Aurea) 
vertelt ons dat Jozef van Arimathea  de beschermer was van de 
sangreal en dat het kind, dat Maria Magdalena had gebaard, een 
Egyptische kind was. 

Als onze theorie juist is, werd het kind inderdaad in Egypte geboren. 
Egypte is al van oudsher het toevluchtsoord geweest voor joden die 
hun leven in Israël niet meer zeker waren. Vanuit Judea was 
Alexandrië makkelijk te bereiken en in de tijd van Jezus bestonden 
daar goed ingeburgerde joodse nederzettingen. Naar alle 
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waarschijnlijkheid zijn Maria Magdalena en Jozef van Arimathea in 
die noodsituatie naar Egypte uitgeweken. En later – jaren later – 
hebben ze Alexandrië weer verlaten om aan de kust van Frankrijk een 
nog veiliger haven te zaken. Uit archeologisch en linguïstisch 
onderzoek is gebleken dat plaatsnamen en legenden van een bepaald 
gebied ‘fossielen’ bevatten uit het verre verleden van die streek. Het 
kan zijn dat de waarheid mooier is gemaakt of dat verhalen door de 
jaren heen zijn ingekort, maar sporen van waarheid blijven in fossiele 
vorm aanwezig, diep verborgen in de namen van mensen en plaatsen. 
In het stadje Les Saintes-Maries-de-la-Mer in Frankrijk wordt ieder 
jaar van 23 tot 25 mei een feest gehouden bij een heiligdom ter ere van 
de heilige Sarah, de Egyptische, ook wel Sara Kali genoemd: de Zwarte 
Koningin. Bij nader onderzoek blijkt dat dit feest, dat in de 
Middeleeuwen is ontstaan, wordt gehouden ter ere van een Egyptisch 
kind, dat daar samen met Maria Magdalena, Martha en Lazarus 
omstreeks het jaar 42 na Chr. in een bootje (vanuit het grote zeilschip) 
aan land is gekomen. De mensen schijnen te hebben aangenomen dat 
het kind, omdat het Egyptisch was, een donkere huid had en verder 
hebben ze gedacht dat het de bediende van de familie uit Bethanië 
moest zijn geweest, omdat er voor haar aanwezigheid geen andere 
aanvaardbare reden kon worden gevonden.  

De naam Sarah betekent in het Hebreeuws koningin of prinses. Deze 
Sarah wordt in de plaatselijke legenden verder afgeschilderd als jong, 
niet meer dan een kind. En hier hebben we dan in een Frans 
kustplaatje een jaarlijks feest ter ere van een jong zwart meisje, dat 
Sarah heet. Het fossiel in deze legende is dat het kind in het 
Hebreeuws prinses wordt genoemd. Een kind van Jezus, geboren na 
Maria’s vlucht naar Alexandrië, zou ten tijde van de reis naar Gallië, 
waarover in de legende wordt gesproken, ongeveer twaalf jaar oud zijn 
geweest. Zij is, evenals de prinses uit het geslacht van David, 
symbolisch donker van huid, ‘op straat niet herkend’ (Klaagliederen 
4:8). Magdalena was zelf de sangraal, in de zin dat zij de beker of het 
vat was dat eens de koninklijke nakomeling in utero (uterus: 
baarmoeder) heeft gedragen. De symbolische donkere huid van de 
bruid in het Hooglied en van de prinses uit het geslacht van David in 
de Klaagliederen wordt hier tevens toegekend aan deze anonieme 
Maria en haar kind. Het heeft er alle schijn van dat het feest van de 
Zwarte Prinses, Sara Kali, wordt gehouden ter ere van ditzelfde 
symbolische zwarte kind. Het is waarschijnlijk dat zij in de eeuwen 
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daarna door hen die op de hoogte waren met deze legende en met het 
feit dat Maria Magdalena de vrouw van Jezus was, op één lijn werd 
gesteld met de zwarte bruid uit het Hooglied. Zij was de zusterbruid 
en de geliefde. 

De bewijzen die de auteurs hadden voor het bestaan van deze Priorij 
bestonden uit een serie pamfletten en documenten uit de 
Bibliothèque Nationale te Parijs. Later is echter gebleken dat deze 
zogenaamde dossiers secrets allemaal vervalsingen zijn, gemaakt 
door Pierre Plantard. Van alle geromantiseerde verhalen over Maria 
Magdalena is dat van Marianne Fredriksson, ‘Volgens Maria 
Magdalena’, wel het meest bekend geworden. Frederiksson 
componeert aan de hand van historische gegevens een 
levensgeschiedenis van de Magdaleense die afwijkt van eerdere 
verhalen. Volgens haar is Maria Magdalena een kind van een joodse 
moeder en waarschijnlijk onbekende vader. De vader is een 
opstandeling tegen het Romeinse gezag en wordt gekruisigd. Haar 
moeder en broertjes worden, onder haar ogen, vermoord door de 
Romeinen. Maria vlucht weg van Magdala en wordt opgevangen door 
een zekere Leonidas, een zakenman, die zich over haar ontfermt. Zelf 
kan Leonidas niet voor de opvoeding zorgen, maar hij besteed deze 
uit aan een hoerenmadam in Tiberias. Zo wordt Maria opgevoed in 
een bordeel. Op vroegrijpe leeftijd wordt ze zelf ook prostituee en 
concubine van invloedrijke mannen. Als ze voor de eerste keer de nog 
jonge Jezus ontmoet, leidt dat tot een heftige erotisch samenzijn. 
Jaren later ontmoet ze hem weer om hem verder tot aan zijn dood te 
blijven volgen. Marianne Frederiksson beschrijft het leven van Maria 
van Magdala ook na de dood van Jezus. Ze komt in Antiochië terecht 
waar Leonidas een zijdehandel drijft. Daar ontmoet ze weer, na lange 
tijd, Petrus, haar vroegere tegenstander. Ook treft ze daar Paulus en 
Barnabas. 

Paus Gregorius de Grote stelde in de zesde eeuw vast dat er zeven 
hoofdzonden zijn, die op hun beurt andere zonden teweegbrengen. 
Deze hoofdzonden zijn ira (woede), gula (onmatigheid, vraatzucht), 
luxuria (onkuisheid, wellust), invidia (nijd, jaloezie), acedia 
(ledigheid, luiheid), superbia (hovaardij) en avaritia (gierigheid). Bij 
een vrouw dacht men in de eerste plaats aan de zonde luxuria, 
onkuisheid. Maar paus Gregorius de Grote deed meer. Hij verklaarde 
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in een preek in het jaar 591 na Chr. dat de niet meer bij naam 
genoemde zondares uit het evangelie volgens Lucas, Maria van 
Bethanië en Maria Magdalena één persoon waren. En daarmee was 
het kerkelijk lot over de Magdaleense bezegeld. Vanaf nu was zij een 
zondares, een hoer, die in genade door Jezus was aangenomen. Dat 
kwam de kerk niet slecht uit. Het is pas in 1969 dat de katholieke 
kerk haar standpunt over Maria Magdalena herroept en geruisloos 
vaststelt dat Maria Magdalena niet gelijk gesteld mag worden met de 
zondares uit het evangelie volgens Lucas. Het Oosten heeft 
daarentegen vanaf het begin af aan de vrouwen altijd gescheiden 
gehouden. De bijbelse evangelisten vertellen slechts dat Maria van 
Magdala (met andere vrouwen) Jezus volgde, bij de kruisiging 
aanwezig was en de eerste was die de opgestane Jezus ontmoette. Dit 
laatste feit kon niet verdonkeremaand worden. Al merkt kerkvader 
Ambrosius, bisschop van Milaan, in de vierde eeuw nogal zuur op:  

Het is acceptabel dat een vrouw werd aangesteld als boodschapster 
voor de mannen. Zodat zij, die als eerste aan de man de boodschap 
van de zonde in de wereld had gebracht, ook de eerste zou zijn die de 
boodschap van de genade van God zou brengen. 

Wat een vrouwvijandigheid. De Magdaleense wordt gekleineerd door 
haar op een lijn te stellen met Eva. Waarbij ook nog eens komt dat 
deze interpretatie van Eva nogal arbitrair (willekeurig) is. Is Adam een 
sul die zonder commentaar Eva volgt als ze van de verboden boom 
eet? En wie gaf het verbod om van die boom te eten en waarom? In 
vele bij Nag Hamadi gevonden teksten heeft dit alles een heel andere 
betekenis die haaks staat op de exegese van bepaalde kerkvaders en 
theologen. Daar wordt Eva juist geprezen om haar moed, om het bevel 
van een jaloerse god te trotseren en de mensheid kennis, gnosis te 
schenken. Gnosis is een Grieks woord en betekent kennis, inzicht. 
Inzicht in de binnenkant van de dingen, geen aangeleerde kennis van 
buitenaf. Gnosis is zeker niet alleen een christelijk fenomeen. Gnosis 
is van alle tijden en vinden we in vrijwel iedere cultuur. Gnosis is de 
diepe kennis van de grond van ons bestaan, het antwoord op onze 
eeuwige levensvragen. Of, zoals het in de tweede eeuw zo gevoelig 
werd verwoord:  

Gnosis is 

de kennis wie wij waren 
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en wat wij geworden zijn, 

waar wij waren 

en waarin wij geworpen zijn, 

waarheen wij ons spoeden 

en waarvan wij worden verlost, 

wat de geboorte is 

en wat de wedergeboorte. 

De gnosis die Maria Magdalena bracht aan de mannelijk apostelen, 
volgens vele vroege bronnen. Daarom droeg zij (postuum) de eretitel 
apostola apostolorum (apostel der apostelen). Aan dat aspect is de 
kerk geheel voorbij gegaan. 

Het antisemitisme, dat door de eeuwen heen aan miljoenen joodse 
vrouwen, mannen en kinderen het leven heeft gekost, is voor een 
belangrijk deel terug te voeren op het verraad van Judas en de keuze 
van het joodse publiek voor de misdadiger Barabbas boven Jezus. 
Judas krijgt spijt van zijn daad en brengt de dertig zilverstukken 
terug naar degenen die hem hebben betaald: 

‘Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren’. 
Maar ze zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien’. En 
hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen 
(Mattheus 27, 4 en 5).           

Een ding is zeker, de apostelen hebben uitstekend werk verricht. In 
de eeuwen daarna groeit het christendom uit tot de grootste en 
machtigste godsdienst. Maar dit alles ging niet zonder slag of stoot. 
Omdat Jezus nooit iets op schrift heeft gesteld, beginnen zijn 
leerlingen na zijn dood de uitspraken die hij heeft gedaan op te 
schrijven. Uiteindelijk worden deze uitspraken verwerkt tot 
levensbeschrijvingen: de evangeliën. Overal ontstaan groepjes die de 
geschriften bestuderen en soms aanvullen met nieuw opgedoken 
materiaal. Deze eerste groepen bestaan geheel uit joden. Wanneer 
enkelen van hen uitwaaieren over de rest van het Romeinse Rijk en 
niet-joden bekeren, komt de vaart er pas goed in. Zelfs in Rome, zetel 
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van de Romeinse keizer, ontstaat een bloeiende gemeenschap van 
Jezus-aanhangers. 

Maar de jonge geloofsgemeenschap ziet zich geplaatst voor problemen 
die haar voortbestaan ernstig bedreigen. Achteraf gezien mag het een 
wonder heten dat het christendom overleefde. Zo is er de chaos aan 
geschriften over Jezus. Tientallen evangeliën zwerven rond, soms met 
tegenstrijdige inhoud. Een daarvan is het evangelie van Judas. Er 
ontstaan verscheidene stromingen binnen de jonge godsdienst. 
Daarbij komt de wedijver tussen de christenen en de joden. De 
meeste joden peinzen er niet over zich te bekeren. Jezus mag dan een 
jood zijn geweest, voor het merendeel van de joden is hij niet de 
verlosser die god hen heeft beloofd. De christenen worden beschouwd 
als afvallige geloofsgenoten en hebben het zwaar te verduren. 

Een bijkomend probleem voor de christenen vormt het Romeinse 
Rijk. De opeenvolgende keizers zijn niet gecharmeerd van de 
groeiende groep binnen hun rijk die niet de Romeinse keizer als god 
erkent, maar Jezus van Nazareth. Door de eeuwen heen worden 
honderdduizenden christenen afgeslacht. Sommigen dienen als voer 
voor de leeuwen in de arena. Keizer Nero steekt christenen in de fik 
om als fakkel te dienen bij tuinfeesten. Pas wanneer keizer 
Constantinus zich in de vierde eeuw bekeerd tot het christendom is 
het, op een enkele uitzondering na, gedaan met de vervolgingen. 

In de problemen van de jonge kerk speelde het evangelie van Judas 
een cruciale rol. De onoverzichtelijke hoeveelheid geschriften over 
Jezus met de daaruit vloeiende richtingenstrijd en het jodendom als 
grote concurrent. De geschriften die circuleerden in de decennia na 
Jezus’ dood bevatten onderling veel tegenstrijdige elementen. Zo werd 
Jezus in sommige evangeliën als de zoon van god voorgesteld, terwijl 
hij in andere een profeet werd genoemd. Daar moest natuurlijk een 
einde aan komen, wilden de volgelingen het woord van god kunnen 
verspreiden zoals Jezus hun had opgedragen. De pausen kenden aan 
bepaalde evangeliën meer waarde toe dan aan andere. Vooral de 
evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes wonnen aan 
gezag. Hierin werd Jezus als de zoon van god beschreven en zijn 
kruisdood als een offer om de breuk tussen god en de mensheid te 
lijmen. De opstanding van Jezus uit de dood symboliseerde dat ook 
de mens uit de dood zou opstaan. 
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Maar er was een groot probleem. Een aanzienlijke groep christenen 
die op haar hoogtepunt bijna de helft van alle gelovigen vormde, hing 
een volstrekt tegenstrijdige visie aan. Zij beriepen zich met name op 
de evangeliën die aan de twee andere apostelen van Jezus werden 
toegeschreven: Judas en Thomas. De invloed van deze groep, de 
gnostici, was groot en het spande erom welke stroming uiteindelijk 
de overhand zou krijgen. Het had weinig gescheeld of het 
christendom zoals wij dat nu kennen had er volstrekt anders 
uitgezien. De gnostici zijn vernoemd naar de gnostiek, een spirituele 
stroming die haar wortels heeft in het jodendom en de filosofie, 
overeenkomsten vertoont met het boeddhisme en als uitloper de new-
age beweging kent. De christelijke variant van de gnostiek is in de 
afgelopen millennia bijna uitgeroeid. Sinds de Nag Hammadi-
geschriften zijn opgedoken, en nu het evangelie van Judas, krijgen 
we weer enigszins inzicht in het geloof dat eens vele aanhangers 
kende. De gnostiek legt de nadruk op het verwerven van kennis. Deze 
kennis is niet aan te leren maar kan alleen van binnenuit door de 
mens zelf worden aangeboord. De gnostici menen dat in de mens een 
goddelijke vonk huist. In wezen is de mens zelf goddelijk. Dit is 
volstrekt tegenstrijdig met het christendom zoals wij dat nu kennen, 
waarin god buiten de mens bestaat. De gnostiek legt de nadruk op de 
mens en diens eigen goddelijkheid. Volgens de gnostici was Jezus een 
boodschapper uit een hogere wereld die de goddelijke vonk in de 
mensen weer moest opwekken. Hij werd dus niet als de zoon van god 
gezien. Onder volgt een fragment uit het evangelie van Thomas dat 
door de gnostici werd aangehangen en dat deel uitmaakte van de 
gevonden Nag Hammadi-geschriften. Jezus spoort zijn leerlingen aan 
de waarheid in zichzelf te zoeken.  

Als jullie jezelf niet kennen dan zullen jullie in armoede zijn. Wie het Al 
denkt te kennen maar niet zichzelf, blijft volkomen in gebreke. 

De gnostici verwierpen de god uit de bijbel. Een goede god zou niet 
zo’n onvolmaakte wereld scheppen vol lijden en onrecht. De wereld 
had veel weg van een hel en moest daarom wel zijn gemaakt door een 
valse god, de duivel. De overige christenen aanbaden volgens de 
gnostici dan ook de duivel en Jezus kon onmogelijk diens zoon zijn. 
Uit  het evangelie van Judas: 
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De leerlingen zeiden: ‘Meester, U bent de zoon van onze God’. Jezus 
antwoordde: ‘Hoe kennen jullie mij? Waarlijk, ik zeg jullie dat niemand 
van jullie generatie mij zal kennen’. 

Boven de valse god uit de bijbel was er een hogere god, een 
onsterfelijk lichtwezen, die wel goed was. Volgens de gnostici hadden 
de zielen van de mensen in een ver verleden harmonieus 
samengeleefd met het onsterfelijke lichtwezen in de hemel. De valse 
god uit de bijbel had deze zielen gestolen, ze in een lichaam geplaatst 
en vervolgens op de helse aarde geworpen als zijn dienaren. Jezus 
was dus niet de zoon van de valse god uit de bijbel maar een 
boodschapper van het onsterfelijke lichtwezen. Jezus wilde de 
mensen duidelijk maken dat ze zich moesten richten op deze echte 
god met wie ze onlosmakelijk verbonden waren. 

Zo kreeg Judas, die in het huidige christendom wordt verguisd, een 
volstrekt andere rol bij de gnostici, zoals het opgedoken evangelie van 
Judas aantoont. Zijn rol bij de kruisdood van Jezus kwam in een 
geheel ander licht te staan. Jezus was op aarde gekomen om de valse 
god te ontmaskeren. De valse god mocht dit plan dat tot zijn 
ondergang zou leiden, niet ontdekken. Daarom moest Jezus hem 
misleiden. Hij verzon een list en besloot alleen Judas in te wijden. 
Het evangelie van Judas begint dan ook als volgt:  

Het geheime verslag van de openbaring die Jezus vertelde aan Judas 
Iskariot, drie dagen voordat hij Pasen vierde.  

Verderop zegt Jezus tegen Judas: Keer je af van de andere leerlingen 
en ik zal je de geheimen van het koninkrijk vertellen.  

In de oude heilige geschriften, die al bestonden voor Jezus, werd 
voorspeld dat de valse god een verlosser zou sturen om de mensheid 
zogenaamd te redden. Deze Messias zou op een gruwelijke manier 
aan zijn einde komen. 

Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd 
als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het 
scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die 
Hem veroordeelden. 
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Door aan deze voorwaarden te voldoen die de valse god aan de 
Messias had gesteld, zou Jezus de valse god om de tuin kunnen 
leiden. Aldus, volgens de gnostici, maakte hij een plan samen met 
zijn trouwste leerling, Judas Iskariot. Judas zou Jezus uitleveren aan 
zijn vijanden zodat hij gemarteld en gedood kon worden, precies zoals 
was voorspeld in de oude geschriften. Judas heeft Jezus dus niet 
verraden, maar hielp hem juist in het diepste geheim. Van een 
verrader wordt hij een held! Jezus zegt tegen Judas: Jij zult iedereen 
overtreffen. De mens die mij onthult, die zal jij offeren. Jezus prijst hier 
Judas en kiest hem uit om het plan uit te voeren. Judas gaat 
vervolgens naar de vijanden van zijn meester en verraad zijn 
verblijfplaats. Jezus wordt gearresteerd en sterft de kruisdood. Het 
stoffelijk lichaam van Jezus wordt weliswaar geofferd, maar de 
hemelse boodschapper in dat stoffelijke lichaam sterft niet. In het 
huidige christendom gelooft men dat de kruisdood en opstanding van 
Jezus de verzoening inluidden tussen de mens en god. Maar de 
gnostici menen dat er niets viel te verzoenen met deze duivel. Jezus 
had zich vrijwillig aan het kruis laten nagelen, met hulp van Judas. 
Zijn dood en opstanding moesten de mensen aansporen op zoek te 
gaan naar de goddelijke vlam in zichzelf. De ziel van de mens moest 
zich zien te ontdoen van het duivelse lichaam en zich proberen te 
herenigen met het onsterfelijke lichtwezen in de hemel. Jezus zei: 
‘Hun lichamen zullen sterven maar hun zielen zullen leven en 
opstijgen’. Aan het einde van het evangelie van Judas wordt Judas de 
ware leerling van Jezus genoemd. Van de twaalf apostelen koos Jezus 
dus uitgerekend Judas uit om zijn plan te verwezenlijken. Blijkbaar 
concludeerde Jezus dat alleen Judas het echte geheim kon begrijpen. 
Het geheim van de valse god, de duivel, die de wereld had gecreëerd, 
en de echte god, het onsterfelijk lichtwezen die in de hemel zetelt.  

Hoewel de gnostici hun belangrijkste werk – het evangelie van Judas 
– werd afgenomen en ze te lijden hadden onder verschrikkelijke 
terreur, zouden ze steeds weer van zich laten horen. Een kleine groep 
ontkwam aan de vervolgingen en nestelden zich in het afgelegen, 
bergachtige Armenië. In de Middeleeuwen doken de gnostische 
ideeën op in het westen. Het zou de tijd worden van de inquisitie, de 
kerkelijke rechtbank die ketters op de brandstapel wierp. In de 
twaalfde eeuw raakten bewoners van Zuid-Frankrijk in de ban van 
een nieuwe stroming binnen het christendom, het katharisme. In 
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werkelijkheid was het katharisme een uitloper van de gnostiek. Er 
was alleen een nieuwe naam aan gegeven om veiligheidsredenen. De 
katharen deelden de opvattingen van de gnostici. Zo geloofden zij dat 
de god uit de bijbel in werkelijkheid de duivel was. Boven deze valse 
god stond een hogere god, het onsterfelijk lichtwezen. Jezus was 
diens boodschapper en had geprobeerd om de mens los te maken van 
deze verderfelijke wereld met haar duivelse god.  

Onlangs werd onthuld dat voordat het evangelie van Marcus in het 
Nieuwe Testament werd opgenomen, er een flink deel over Maria 
Magdalena, Martha en de opwekking van Lazarus uit was verwijderd. 
In 1958 vond Morton Smith, die later professor Oude Geschiedenis 
werd aan de Columbia University, een fascinerend manuscript van 
de oecumenische patriarch van Constantinopel in de 
torenbibliotheek van het klooster in Mar Saba bij Qumrân. Dit 
klooster, met terrassen die langs een klif doorlopen tot aan de 
Kedronvallei, is een van de spectaculairste gebouwen van Judea. 
Smith had de opdracht de bibliotheekverzameling te catalogiseren, 
en na verloop van tijd deed hij een bijzondere ontdekking. In een boek 
met de werken van Sint Ignatius van Antiochië uit de eerste eeuw zat 
een afschrift van een brief van de kerkvader Clemens van Alexandrië 
(150-215). Hij was gericht aan zijn collega Theodorus en bevatte een 
kort, onbekend fragment uit het evangelie van Marcus. In zijn brief 
besprak Clemens een onorthodoxe groep genaamd de Carpocraten, 
die werden geïnspireerd door de leer van Martha en Salomé. Salomé 
was Helena-Salomé, de vrouw van Simon-Lazarus, niet Jezus’ zuster 
Sarah-Salomé. In de brief werd verordonneerd om een deel van de 
oorspronkelijke inhoud van Marcus te verzwijgen, omdat de 
informatie niet overeenkwam met de orthodoxe eisen. Clemens gaf 
hiervoor de volgende verklaring:  

Want als zij (de Carpocraten) iets waars zouden zeggen, moet iemand 
die van de waarheid houdt het niet met hen eens zijn. Want niet alle 
ware zaken zijn de waarheid; en die waarheid die naar menselijke 
maatstaven waar schijnt te zijn moet niet worden verkozen boven de 
ware waarheid, de waarheid volgens het geloof. Men moet nooit voor 
hen wijken; en als zij hun vervalsingen naar voren brengen, moet men 
nooit toegeven dat het geheime evangelie van Marcus is, maar men 
moet het onder ede ontkennen. Want niet alle ware dingen moet tegen 
alle mensen worden gezegd. 
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In de coupure uit Marcus roept Lazarus naar Jezus vanuit zijn graf, 
nog voor de steen werd teruggerold. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
man niet in de lichamelijke betekenis dood was, en dat Jezus’  
‘opwekking’ niet het bovennatuurlijke wonder was zoals het meestal 
wordt omschreven. Omdat de opwekking van Lazarus door de heilige 
Clemens uit Marcus is geschrapt, komt ze ook niet voor in Mattheus 
en Lucas, alleen in Johannes. Het belangrijkste verschil tussen 
Johannes en het geheime Marcus fragment heeft te maken met het 
gedrag van Maria Magdalena in de contex van deze gebeurtenis. In 
Johannes 11:20-29 lezen we:  

Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, 
terwijl Maria thuisbleef. Martha nam Maria apart en zei: ‘De meester 
is er, en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus 
toe.  

Er wordt geen reden gegeven voor Maria’s aarzelende gedrag, maar 
afgezien daarvan is dit fragment heel ongecompliceerd. Martha verliet 
het Huis, maar Maria bleef binnen totdat Jezus haar riep. De 
gebeurtenis werd echter veel gedetailleerder beschreven in het deel 
dat uit Marcus werd geschrapt er wordt in verklaard dat Maria de 
eerste keer inderdaad met Martha het Huis uit kwam, maar toen 
werd berispt door de discipelen en naar binnen werd gestuurd om 
Jezus’ instructies af te wachten. Als Jezus’ vrouw was Maria 
gebonden aan een strenge code van huwelijkse gewoonten. Ze mocht 
het Huis pas verlaten en haar man begroeten als ze daarvoor 
nadrukkelijk zijn toestemming had gekregen. In het verhaal van 
Johannes blijft Maria zonder verklaring op de plaats die haar is 
toegewezen, maar de gedetailleerde tekst uit Marcus werd expres 
achtergehouden, omdat de huwelijkse realiteit er te duidelijk in naar 
voren kwam. Hij legde, in de woorden van Clemens, de waarheid bloot 
in plaats van de andere ‘waarheid volgens het geloof’.  

Het weglaten van het Lazarusverhaal is de reden waarom verhalen 
over Maria Magdalena’s zalving van Jezus in Betanië volgens de 
evangeliën van Marcus en Mattheus plaatsvinden in het huis van 
Simon de Melaatse (de man die in Lucas Simon de Farizeeër wordt 
genoemd), in plaats van in het Huis van Lazarus, zoals in Johannes. 
Om het belang hiervan te onderkennen moeten we deze episode 
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bekijken in een groter verband. Ook moeten we het gebruik van het 
woord ‘dood’ in deze context bestuderen, zoals het werd vastgelegd 
door de codes van de schrijvers van de Dode-Zeerollen. De man die 
Lazarus werd genoemd was Jezus’ vriend en apostel Simon, een 
voormalig Farizeeër. In de  apostolische lijsten van Mattheus 10:4 en 
Marcus 3:18 wordt hij voorgesteld als Simon Kananeus, terwijl hij in 
Lucas 6:15 en Handelingen 1:13 Simon Zelotes (Simon de Zeloot) 
wordt genoemd. De Zeloten waren militante vrijheidsstrijders en 
voorstanders van een oorlog met Rome. Soms werden ze Kananites 
genoemd, het Griekse woord voor fanatiekeling. In het jaar 32 kwam 
Simon in aanvaring met het gezag, omdat hij had meegedaan aan een 
mislukte opstand tegen de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus.  

Volgens ‘De Oude Geschiedenis van de joden’ van Josephus was de 
reden voor deze opstand dat Pilatus staatsfondsen had gebruikt ter 
verbetering van zijn eigen watervoorraad. Er werd een officiële 
aanklacht tegen hem ingediend, waarna Pilatus’ soldaten de 
aanklagers vermoordden. Er volgde meteen een gewapende opstand, 
onder leiding van Simon de Zeloot. Maar de opstand was gedoemd te 
mislukken en op verordening van koning Herodus-Agrippa werd 
Simon vogelvrij verklaard. Volgens de joodse wet was een 
vogelvrijverklaring een soort terdoodveroordeling, de geestelijke 
executie van een sociale verschoppeling (net zoiets als een 
excommunicatie) en deze verklaring werd figuurlijk ‘de dood’ 
genoemd. Het duurde echter vier dagen voordat ze volledig werd 
uitgevoerd. In tussentijd werd de verstotene uitgekleed, in een 
doodskleed gewikkeld, opgesloten en ‘doodziek’ verklaard. In geval 
van Lazarus wisten Martha en Maria dat zijn ziel eeuwig vervloekt 
zou zijn als hij op de derde dag nog geen gratie had gekregen (was 
opgewekt). Daarom stuurden ze Jezus het bericht dat Simon ‘ziek’ 
was (Johannes 11:3). Aanvankelijk stond Jezus machteloos, want 
alleen de hogepriester of de vader van de gemeenschap kon zo’n 
opheffing (opwekking) uitvoeren en Jezus oefende geen priesterlijk 
ambt uit.  

Maar toevallig kreeg Herodus-Agrippa onenigheid met de Romeinse 
autoriteiten en hij verloor in korte tijd zijn rechtsbevoegdheid aan zijn 
oom, Herodus-Antipas, die de opstand van de Zeloten tegen Pilatus 
had gesteund. Antipas greep zijn kans, herriep het bevel tot 
vogelvrijverklaring en gaf instructies dat Simon moest worden 
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opgewekt uit de dood. Hoewel voor Simon de tijd was gekomen voor 
de geestelijke dood (de vierde dag na de vogelvrijverklaring), besloot 
Jezus een priesterrol op zich te nemen en hem hoe dan ook te 
verlossen. Daarmee bevestigde hij de status van de geestelijk 
overleden Simon als dienaar van Abraham, Eliëzer (Lazarus) en hij 
droeg hem op om met die voorname titel voort te komen uit de stam 
van Abraham. En zo gebeurde het dat Lazarus (Simon de Zeloot) uit 
de dood werd opgewekt zonder officiële toestemming van de 
hogepriester, de vader van de gemeenschap of de raad van ouderen, 
het sanhedrin. Jezus had de regels van de tempelgemeenschap met 
voeten getreden, maar Herodus-Antipas dwong de hiërarchie zich bij 
dit fait accompli neer te leggen, en voor het gewone volk was dit 
politiek ongekende feit inderdaad een wonder. ‘En vanaf die dag 
overlegden ze (de hogepriester Kajafas en de Farizeeërs) hoe ze hem 
zouden doden’ (Johannes 11:47-53). De omschrijving Simon de 
Melaatse is op Lazarus van toepassing omdat hij in de gemeenschap 
als zodanig bekendstond: door zijn vogelvrijverklaring was hij onrein 
geworden.  

Bij de beschrijving van het bruiloftsfeest verklaart het evangelie: 
‘Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze 
hebben geen wijn meer.’ Daarna volgt het verhaal hoe Jezus vaten 
met water lijkt te veranderen in vaten met wijn. Volgens de Dode 
Zeerollen van Qumrân was aan dergelijke gemeenschappelijke tafels 
het serveren van wijn voorbehouden aan de leidinggevende priester. 
Zoals in Hebreeën 7:14 wordt geconstateerd had Jezus geen 
priesterlijk gezag, zodat elke vorm van inmenging van zijn kant over 
de wijn, voordat die was ingeschonken, een overtreding betekende 
van het Voorschrift, en toch kwam hij duidelijk tussenbeide. Dit 
fragment is van belang omdat alleen volledig ingewijde Levieten 
ceremoniële wijn mochten drinken. Alle andere aanwezigen werden 
als oningewijd beschouwd en mochten zich uitsluitend ritueel 
reinigen met water. Tot deze groep behoorden getrouwde mannen, 
bekeerlingen, niet-joden en alle niet-priesterlijke joden. Dit wordt 
bevestigd in Johannes 2-6: ‘Nu stonden daar voor het joodse 
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van drie 
à vier metrete’. Jezus’ handelswijze is zo belangrijk, omdat hij toen 
hij het reinigingswater liet staan en de oningewijde gasten de heilige 
wijn liet gebruiken, brak met de traditie. De ceremoniemeester 
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(Grieks: Architriclinos) sprak niet over een wonder, maar merkte 
eenvoudigweg op dat hij verbaasd was dat de goede wijn in die fase 
van het feest aan de gasten was voorgezet. Jezus’ moeder Maria, die 
de bedienden had opgedragen om Jezus te gehoorzamen, verklaarde 
dat deze periode ‘zijn grootheid toonde en zijn leerlingen geloofden in 
hem’.  

In het evangelie van Johannes is geen sprake van een bruiloftsdienst 
in Kana, alleen van een bruiloftsfeest en van water en wijn. Er waren 
enkele discipelen aanwezig en allerlei gasten, onder wie niet-joden en 
anderen die technisch gezien onrein waren. Dit was geen 
huwelijksceremonie, maar het bruiloftsmaal van een verloving. 
Normaal was er hierbij een officiële gastheer aanwezig. Hij had de 
leiding over de gang van zaken, als ceremoniemeester. Het secundaire 
gezag was in handen van de bruidegom en zijn moeder. Dit is heel 
belangrijk want toen de communiewijn ter tafel kwam zei Jezus’ 
moeder tegen de bedienden: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook 
is’. Geen enkele gast had het recht om op een dergelijke manier 
bevelen te geven en veel theologen zijn van mening dat hieruit blijkt 
dat Jezus en de bruidegom een en dezelfde persoon waren. In alle 
vier evangeliën wordt wel degelijk verklaard dat Jezus getrouwd was. 
Volgens de chronologie van het evangelie vond de bruiloft in Kana, 
Galilea, plaats in juni in het jaar 30, hetgeen absoluut juist is voor 
een dynastiek verlovingsfeest, drie maanden voor het eerste huwelijk 
in september. Als we diezelfde chronologie volgen, zien we in 
september van het jaar 30 dat Maria Magdalena Jezus zalfde in het 
Huis van Simon (Lucas 7:37-38). In die fase zou ze ook om haar 
echtgenoot hebben geweend, voordat ze overeenkomstig de wet van 
oktober tot november van elkaar werden gescheiden. Vervolgens, als 
een almah die verloofd was, zou zijn geclassificeerd als een ‘kreupele 
vrouw’, tot het paar in december lichamelijk werd herenigd.  

De opstand in 160 voor Chr., toen de priesterkaste van Hasmoneese 
Makkabeeën (de voorvaderen van Maria Magdalena) bekendheid 
verwierf, werd vooral aangewakkerd door koning Antiochus 1V van 
Syrië, die de joodse gemeenschap een systeem met een Griekse 
eredienst had opgedrongen. Het Makkabeese leger versloeg de Syriërs 
en wijdde de tempel van Jeruzalem later opnieuw in. Maar hoe 
succesvol ze tegen Antiochus ook waren geweest, intern werd er 
schade aangericht, omdat men tijdens de campagne had moeten 
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vechten op de sabbat. Een kern van ultra-orthodoxe joodse gelovigen, 
zogenaamde Chassidim (vromen) maakte hiertegen ernstig bezwaar 
en toen het overwinnende Huis van Hasmon in Jeruzalem zijn eigen 
koning en hogepriester aanstelde, uitten de Chassidim hun verzet en 
marcheerden ze de stad uit. Vervolgens stichten ze hun eigen ‘pure’ 
gemeenschap in de nabijgelegen wildernis van Qumrân. Hun 
bouwwerken begonnen rond 130 voor Chr.. Ongeveer een eeuw 
daarna was er een aardbeving. Qumrân werd ontruimd en vervolgens 
herbouwd. Dit was het tijdperk van koningin Cleopatra V11 van 
Egypte, wier Griekse dynastie van Ptolemeische farao’s gedurende de 
hele periode waarin Qumrân werd bewoond had geregeerd. Voor de 
Romeinse interventie in 44 voor Chr. was de Grieks-Egyptische 
invloed in Judea zeer sterk geweest en in deze periode ontwikkelden 
de Essenen zich vanuit hun Chassidische basis tot een 
kloostergemeenschap die zich bezighield met Egyptische 
geneeskunst en de Therapeutate werd genoemd. Het Griekse woord 
essenoi verwijst naar artsen. De evangelieverhalen waarin de 
verschijning van de engel Gabriel voorkomt die verkondigd dat er een 
kind op komst is, bij Maria en Jozef en daarvoor in het verhaal van 
Maria’s nicht Elisabeth en haar man Zacharias, blijkt overduidelijk 
dat deze evangelieverhalen voorkomen uit de Esseense cultuur en dat 
binnen die omgeving deze families behoorden tot de sekte van de 
Nazarenen. Jezus de Nazareen (of Nazoreeër) was daarom een Esseen 
en het product van een liberale, therapeutische gemeenschap.  

Hierdoor wordt het mogelijk de huwelijksvoorschriften te 
reconstrueren die golden voor Jozef en Maria en voor Jezus en Maria 
Magdalena, want in dit opzicht weken de Nazareense gewoonten sterk 
af van de joodse norm. Jezus’ vader, Jozef, wordt in de 
geslachtsregisters van Mattheüs en Lucas een nakomeling genoemd 
van het koninklijk Huis van David. Dat Maria een nakomeling was 
van een koninklijke familie wordt nergens in de evangeliën als feit 
vermeldt. Er wordt alleen beweerd dat Jozef een Davidsche vorst was 
en dat Jezus zijn koninklijk erfgoed als de Christus (Griekse christos: 
koning) aan zijn vader dankte. Josephus legt uit dat de Essenen van 
Qumrân in mannen- en vrouwenkloosters, dus van elkaar 
gescheiden leefden en overwegend een celibatair leven leidden. In 
bepaalde gevallen, waar erfelijke belangen op het spel stonden, waren 
huwelijk en voortplanting toegestaan, maar er bestonden strikt 
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toegepaste regels, die geen overeenkomsten vertoonden met de joodse 
familienormen. In de Esseense hiërarchische structuur werden de 
namen van de engelen in stand gehouden binnen specifieke 
dynastieën van de hoogste priesterorde. Binnen de gevestigde orde 
bevonden zich altijd een Michaël, een Gabriël, een Rafaël, een Uriël 
en een Sariël. Deze mannen waren, in strikte betekenis van de term 
‘engel’ (bode), de hoogst geplaatste ambassadeurs van de 
gemeenschap. Ze waren in wezen de regelaars. In de patriarchale 
gemeenschap was de vader (de Abraham) oppermachtig, en zijn 
directe afgevaardigden werden zijn zoon en zijn geest genoemd. 
Binnen de hiërarchie werd ook een patriarchale structuur in stand 
gehouden, die was gebaseerd op de familie van Abraham, naast een 
profetische raad van ouderen, die Jesaja, Zacharia en dergelijk 
werden genoemd. Bovendien was er een koninklijke tak, die afstamde 
van het koninklijk Huis van David, het Huis van Juda, waarin Jozef 
en Jezus werden geboren. Paulus vermeldde dit expliciet in zijn brief 
aan de Hebreeën. Hij zei dat Jezus weliswaar een koninklijk erfgoed 
had, maar door zijn geboorte geen aanspraak maakte op het 
priesterschap. De onderscheidingen van het priesterschap waren 
ingesteld ten tijde van koning David. De Zadok/Michaël werd de Heer 
genoemd en de Abiathar/Gabriël was de aangestelde ‘engel Gods’. Dit 
systeem van engelen wordt nader uiteengezet in het Boek van 1 
Enoch. In de Davidsche stamboom werd ook de priester Jarius 
vermeld, die later werd opgevolgd door de vader van Maria 
Magdalena. Uit dit alles kunnen we afleiden dat, op grond van 
toepasselijke titulaire benamingen, de termen Heer en Vader een 
eerbiedwaardige, maar aardse betekenis hadden. Waar ze voorkomen 
in verhalen en dialogen van het Nieuwe Testament wordt meestal 
aangenomen dat ze naar god verwijzen. Dit is vanwege de christelijke 
doctrine. Maar voor de Essenen werd god op aarde vertegenwoordigd 
door aristocratische figuren met deze benamingen.  

Pater Malachi Martin maakte met behulp van de Vaticaanse 
archieven bekend dat alleen degenen die aan Jezus verwant waren 
via zijn moeder ‘Desposyni’ genoemd werden. Hij vertelt over een 
speciale gebeurtenis in het jaar 318 toen een Desposyni-delegatie 
naar Rome reisde. De geschiedschrijver uit die tijd, Eusebius van 
Caesarea, legde deze gebeurtenis ook schriftelijk vast. De mannen 
gingen op audiëntie bij bisschop Silvester, in het kort daarvoor op 
bevel van Constantijn gebouwde Lateraanse paleis. Via hun 
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belangrijkste woordvoerder, Jozef, brachten de gedelegeerden naar 
voren dat volgens hen Jeruzalem in plaats van Rome het centrum 
van de kerk moest zijn. Ze brachten naar voren dat de bisschop van 
Jeruzalem een erfelijke Desposynos moest zijn, terwijl de 
bisschoppen van andere grote centra – zoals Alexandrië, Antiochië en 
Efese – aan hem verwant moesten zijn. Tenslotte verklaarden ze, had 
bisschop Clemens van Alexandrië geschreven dat Jezus’ broer 
Jakobus de Heer van de Heilige Kerk en de bisschop der bisschoppen 
was. Jakobus was de Nazereense bisschop van Jeruzalem. In dat 
opzicht was deze joods-christelijke beweging veel gezaghebbender 
dan een verzonnen Romeinse zijtak steunend op Petrus, die alleen 
maar een apostel van de Heer en geen familielid was.  

Zoals viel te verwachten was dit verzoek tevergeefs. Silvester (de 
eerste paus) had nauwelijks macht om keizerlijke bevelen te 
herroepen. Hij zei dat de leer van Jezus was vervangen door een 
doctrine die beter kon worden gevoegd naar de keizerlijke 
voorwaarden, en hij liet de mannen weten dat de macht van de 
verlossing voortaan niet meer rustte bij Jezus, maar bij keizer 
Constantijn. Na de ontmoeting tussen bisschop Silvester en de 
Desposyni-delegatie besloot Constantijn dat hij een strategie moest 
verzinnen om zichzelf wat betreft het belang voor het christendom 
boven de verwanten van Jezus te plaatsen. Eigenlijk moest hij zelfs 
nog belangrijker worden dan Jezus. Door verschillende kenmerken 
van het vroege christendom te laten versmelten met aspecten van de 
Sol Invictus-zonneverering had Constantijn een hybridische 
(bastaard, tweeslachtig) godsdienst gecreëerd, die de kerk van Rome 
werd. Maar de figuur Jezus vormde een probleem, aangezien het 
keizerrijk in de vierde eeuw nog een aanzienlijk aantal Nazareense 
volgelingen telde. De keizer wist dat hij hier iets aan moest doen, en 
tijdens het Concilie van Nicea in het jaar 325 loste hij het probleem 
zeer handig op. De christenen verwachtten vroeg of laat de 
wederkomst van de Messias en daarom bedacht Constantijn een 
manier om aan deze verwachting te voldoen of zelfs die te overtreffen. 
Jezus’ missie tegen de Romeinse overheersing in Judea was mislukt 
vanwege verdeeldheid onder de sektarische joden. De Nazareense en 
Esseense gemeenschappen hadden hem gesteund, maar de 
Hebreeuwse politieke groep niet, vooral de priesters van de Tempel 
van Jeruzalem en het Sanhedrin, de raad van ouderen. Ze stelden 
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zich tevreden met hoge posities binnen een Romeins bestuur. Ze 
maakten bovendien sterk bezwaar tegen het feit dat Jezus het contact 
met de joodse god wilde delen met niet-joden. Dientengevolge hadden 
de christenen vanaf de eerste eeuw weinig steun gekregen van de 
orthodoxe joodse gemeenschap en waren ze erg slecht behandeld 
door de overheid in Rome. Constantijn maakte van dit alles gebruik 
door de beweren dat Jezus de christenen in een zwakke, kwetsbare 
positie had gemanoeuvreerd omdat hij de dingen slecht voor hen had 
geregeld zaaide hij de kiem voor een nieuw idee: ‘misschien was Jezus 
toch niet de ware Messias’. Hieruit volgde dat, aangezien de keizer, 
en niet Jezus, ervoor had gezorgd dat de christenen in het Romeinse 
rijk vrij waren, niet Jezus hun ware Heiland was, maar Constantijn. 
Hij wist uiteraard dat Jezus door Paulus was vereerd als de zoon van 
god, maar er was geen ruimte om zo’n concept te laten voortbestaan. 
Jezus en god moesten worden versmolten tot één geheel, zodat de 
zoon kon worden geïdentificeerd met de vader. Zo werd op het concilie 
van Nicea (het huidige Isnik in Turkije) bekendgemaakt dat god 
officieel werd gedefinieerd als drie personen in één: een godheid die 
bestond uit drie gelijkwaardige, voor eeuwig naast elkaar bestaande 
delen, de vader, de zoon en de heilige geest. Jezus werd gemakshalve 
terzijde geschoven als een figuur met nauwelijks enige praktische 
betekenis. Vanaf dat moment werd de keizer beschouwd als het 
Messiaanse opperwezen. Hij was niet alleen de wederkomst van de 
Messias, hij was ook diens eerste verschijning. Een erfenis die vanaf 
het begin der tijden voor hem gereserveerd zou zijn geweest. 

Hoewel Jezus’ broers en zusters in moderne bijbelgeschriften zelden 
worden besproken, worden ze wel genoemd in het Nieuwe Testament, 
vooral Jakobus, de oudste broer van Jezus. Het probleem wat betreft 
Jezus’ broers en zusters waar de kerk lange tijd mee geworsteld, is 
de kwestie van de Desposyni en hun definitie in Vaticaanse 
documenten: ‘Uitsluitend die personen die aan Jezus verwant zijn via 
zijn moeder worden Desposyni genoemd’. Deze definitie is voor de 
kerk lange tijd een groot probleem geweest, omdat ze maar twee 
dingen kan betekenen. 

- Als Jezus de enige zoon van Maria zou zijn, konden de 

Desposyni alleen zijn persoonlijke afstammelingen zijn; 

- Als sommige Desposyni afstammen van Maria, maar niet van 
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Jezus, moet Maria naast Jezus nog andere kinderen hebben 

gehad. 

Welke mogelijkheid de kerkelijke autoriteiten ook kiezen als de 
waarschijnlijkste, ze eindigen altijd met een probleem. Als men zou 
toegeven dat alle Desposyni afstammelingen van Jezus waren, zou de 
visie van de katholieke kerk dat Jezus ongehuwd was hiermee 
worden weersproken. Maar het dogma dat Maria maagd was werd 
vastgelegd in 692 door een resolutie van het Concilie van Trullo, 
onder paus Justianus 11. Dit was een verordening dat ze voor altijd 
maagd bleef. De exacte formulering van de leerstellingen en 
commentaren luidt als volgt: 

De Katholieke Kerk heeft altijd onderwezen dat Maria als maagd 
geboren en onze Heer onbevlekt heeft ontvangen, en heeft bevestigd 
dat Maria voor altijd maagd was, zelfs na de geboorte van haar 
vleesgeworden Zoon.  

Als de bisschoppen ooit zouden worden gedwongen om te kiezen 
zouden ze het besluit van Trullo moeten verwerpen, want uit de 
evangeliën komt overduidelijk naar voren dat Maria’s gezin groter was 
dan alleen Jezus. Sommige aanhangers van de stelling dat Maria 
maagd was hebben gesuggereerd dat de in de evangeliën genoemde 
broers en zusters van Jezus in werkelijkheid zijn neven en nichten 
waren of misschien kinderen waren van Jozef, bij een andere vrouw 
dan Maria. Maar het Nieuwe Testament laat er geen twijfel over 
bestaan dat geen van deze opties waar is. Zowel in Mattheus 1:25 als 
in Lucas 2:27 staat dat Jezus Maria’s eerstgeboren zoon was. 
Nergens wordt vermeld dat hij haar enige zoon was. In Mattheus 
13:55 wordt verklaard dat Jezus broers had: Jakobus, Jozef, Simon 
en Judas. Hun namen worden herhaald in Marcus 6:3. In brieven 
van het Nieuwe Testament verwijst Paulus specifiek naar zijn 
ontmoeting in Jeruzalem met ‘Jakobus, de broer van de Heer’ 
(Galaten 2:1-10 en Handelingen 15:4-34). Andere vermeldingen 
verwijzen naar Jakobus, die het beroemde debat over de besnijdenis 
in Jeruzalem voorzat, als leider van de Nazareense kerk (Galaten 2:1-
10 en Handelingen 15:4-34). Bovendien wordt er in de kronieken van 
de geschiedkundige Flavius Josephus uit de eerste eeuw verwezen 
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naar Jakobus, de broer van Jezus, die Christus genoemd werd. Deze 
laatste verwijzing is een goed voorbeeld van een vermelding van Jezus 
buiten de bijbel, maar wel uit dezelfde tijd. Zusters worden ook 
vermeld in het Voor-evangelie van Jakobus, in het Evangelie van 
Filippus en in de Apostolische Constituties van de kerk zelf. In het 
Nieuwe Testament verschijnen deze zusters bij het kruis en de 
graftombe van Jezus. Ze worden Maria, Salomé en Joanna genoemd 
in de Panarion en Ancoratus van Epiphanius.  

Uiteindelijk groeide de bovenaardse Jezus die door Paulus was 
bedacht uit tot de goddelijke Jezus van het orthodoxe christendom. 
Oorspronkelijk was Paulus (Saulus van Tarsus) een vrome jood en 
leraar van de zoon van koning Herodus-Agrippa 1. Zijn bekering tot 
de liberale Nazareense godsdienst vond plaats toen hij in Damascus 
Jezus’ discipelen kwam arresteren, wier Helleense doctrines in strijd 
waren met de joodse wet. Volgens Handelingen 9:1-2 voerde hij deze 
opdracht uit vanwege een mandaat van de hogepriester in Jeruzalem. 
Maar dat kan onmogelijk het geval zijn geweest. De joodse raad van 
tempeloudsten, het sanhedrin, had geen enkele rechtsbevoegdheid in 
Syrië. Het is veel waarschijnlijker dat Paulus, aangezien hij was 
aangesloten bij de regering van Herodus, optrad namens de 
Romeinen, in het kader van hun pogingen de Nazarenen te 
onderdrukken. Afgezien daarvan is het belangrijkste aspect van 
Paulus’ verhaal zijn bekering, plus het feit dat toen hij later op 
beschuldiging van opruiiing voor de gouverneur van Caesarea 
verscheen zijn aanklager beweerde:  

Het is ons gebleken dat deze man een ware pest is en dat hij overal 
ter wereld onlusten onder de joden veroorzaakt. Hij is een van de 
voornaamste leiders van de sekte der Nazoreeërs. Handelingen 24:5). 

Misschien kan de christelijke gnostiek na vele eeuwen van 
onderdrukking weer aan populariteit winnen. Van de huidige paus 
Benedictus XV1 is bekend dat hij zeer geïnteresseerd is in de gnostiek 
en dat hij de Nag Hamadi-geschriften uitvoerig bestudeerd heeft. 
Niemand verwacht dat hij het verboden evangelie van Judas zal 
erkennen, maar de mogelijkheid bestaat dat hij de spiritualiteit die 
zo eigen is aan de gnostiek weer voorzichtig zal stimuleren binnen de 
kerk. Het is redelijk om te stellen dat indien het evangelie van Judas 
niet verboden was verklaard en alle exemplaren niet waren 
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vernietigd, de vervolging van joden in de laatste twee millennia 
minder hevig was geweest. Hoewel niet alleen christenen, maar ook 
Romeinen, moslimfundamentalisten en atheïsten als Hitler zich 
schuldig hebben gemaakt aan jodenvervolgingen, had het evangelie 
van Judas – met Judas als ware leerling in plaats van verrader – wel 
degelijk verschil kunnen maken. In het evangelie van Judas heeft 
Jezus een vooruitziende blik. Hij voorspelt Judas: Komende 
generaties zullen je vervloeken, maar eens zul je over hen heersen. 

De persoon Jezus blijft in mysteriën gehuld. Of hij nu werkelijk de 
zoon is van god, of slechts een profeet, boodschapper of wijs man, is 
een kwestie van persoonlijk geloof. Ook buiten de bijbel duikt Jezus 
op. Zo staat in de Indiase stad Srinagar een tombe waarin volgens de 
lokale overlevering Jezus begraven ligt. Na zijn opstanding zou hij 
naar India zijn vertrokken. Het graf wordt nog dagelijks bezocht door 
islamieten en boeddhisten. Een ander hardnekkig gerucht wil dat 
Jezus samen met Maria Magdalena naar Frankrijk vluchtte en daar 
een gezin stichtte. Zijn nakomelingen bereiden zich voor om de 
wereldheerschappij over te nemen, zo wil het verhaal. Jezus beloofde 
zijn volgelingen dat hij zou terugkeren en er gaat geen dag voorbij of 
een groepering of individu ergens ter wereld meent dat dit moment is 
aangebroken. Al met al is Jezus niet alleen de meest invloedrijke 
persoon ooit, maar ook de meest raadselachtige.  

De voorspellingen omtrent de geboorte van Maria van de engel aan 
Anna en Joachim worden uitvoerig verteld in het evangelie van 
Mattheus. De engel (priester uit tempel) draagt Anna en Joachim op 
hun kind Maria te noemen. Ook wordt hun meegedeeld dat het meisje 
in de tempel zal opgroeien en later, als maagd, de zoon van god ter 
wereld zal brengen, die Jezus moet heten. Sommige Koptische 
teksten geven een andere versie van de aankondiging van Maria’s 
geboorte. In de Sihidische fragmenten van het leven van de maagd 
wordt verteld hoe zowel Anna als Joachim in de tempel om hun 
onvruchtbaar huwelijk worden bespot en vernederd, zodat zij zwaar 
aangeslagen naar huis gaan. Op een dag krijgt Joachim een visioen. 
Hij zit aan een bron waar een witte duif van het water drinkt. De duif 
vliegt op, gaat op zijn hoofd zitten en blijft daarna een tijdje rond hem 
cirkelen. Joachim staat op en vertelt het visioen aan Anna. Wanneer 
zij in slaap valt, ziet zij een duif die in een boom bij een bron zit. De 
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duif vliegt op en gaat eerst op haar hand zitten en daarna op haar 
boezem terwijl ze Anna’s mond kust. Niet lang daarna wordt Anna 
zwanger. Bij het volgende Pascha krijgt Anna in Jeruzalem weer een 
visioen, waarin een engel haar zegt: ‘Je zal een dochter voortbrengen 
en die Maria noemen. Blijf weg van het bed van Joachim en eet niets 
onreins tot je het kind speent’.  

Toen Anna negen maanden zwanger was, schonk ze het leven aan 
een meisje. De baby kwam gezond ter wereld en Anna noemde haar 
dochter Maria en dankte samen met Joachim de Heer. Zodra Maria 
zes maanden oud was, zette haar moeder haar op de grond om te zien 
of ze kon lopen. Maria ging zeven stappen van haar weg en deed toen 
nog eens zeven stappen terug tot ze weer bij haar moeder was. 
Opgetogen zei Anna: ‘Je zal niet meer op de vloer rondlopen tot ik je 
naar de tempel van de Heer breng’. En de daad bij het woord voegend, 
richtte ze in het slaapvertrek een heiligdom in, zodat Maria met niets 
onreins in aanraking kwam. Zodra Maria twee jaar werd, zei Joachim 
tegen Anna: ‘Laten we haar naar de tempel brengen om onze gelofte 
na te komen, zodat de Heer niet boos wordt op ons’. Maar Anna vond 
het nog te vroeg omdat het meisje nog te afhankelijk was van haar 
ouders. Ze stelde voor om nog een jaar te wachten en Joachim ging 
ermee akkoord. Op haar derde verjaardag brachten Anna en Joachim 
hun dochter naar de tempel zoals ze afgesproken hadden. Zij werden 
vergezeld door een groep maagden die allen een brandende fakkel 
droegen. Hoewel Maria nog maar drie jaar oud was, beklom ze vlot en 
tot verbazing van alle omstanders de vijftien treden naar de tempel, 
zonder een keer om te kijken of naar haar ouders te roepen. De 
hogepriester kuste Maria en zegende haar met de woorden: ‘De Heer 
heeft je naam groot gemaakt  onder alle geslachten. In jou zal hij zijn 
verlossing aan de kinderen van Israël openbaren’. Daarna zette hij 
haar op de derde trede van het altaar en god liet zijn genade over haar 
neerdalen. Maria begon van vreugde te dansen en iedereen kreeg 
haar lief. 

In de Sahidische fragmenten van het leven van de maagd wordt ook 
aandacht besteed aan Maria’s kleding tijdens haar jeugdjaren in de 
tempel. In hoofdstuk twee staat dat haar kleding nooit vuil werd, niet 
sleet en geen scheuren kreeg. De kleren die haar moeder haar 
aangetrokken had op de dag dat ze in de tempel werd opgedragen, 
groeiden met haar mee en werden groter zoals zij. In de loop van de 
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jaren groeide Maria op tot een ijverig en godvruchtig meisje. Aan de 
Heer beloofde ze altijd maagd te blijven en ze vulde haar dagen met 
gebed en handenarbeid. Van de ochtend tot het derde uur bad ze, 
van het derde tot het negende uur hield ze zich bezig met weven en 
vanaf het negende uur begon ze opnieuw te bidden. Elke dag werd 
Maria als een duif gevoed door een engel. Niemand van al de maagden 
in de tempel kon beter de lof van de Heer zingen of kende grondiger 
de wet.  

Toen Maria twaalf jaar oud werd, beraadslaagden de priesters over 
haar toekomst. In de tempel kon ze niet blijven, want een meisje dat 
vrouw werd, zou het heiligdom van de Heer verontreinigen. 
Zacharias, een priester die getrouwd was met Maria’s oudere nicht 
Elisabeth, zonderde zich af en terwijl hij god om raad smeekte, 
verscheen een engel van de Heer die tegen hem zei: ‘Roep de 
weduwnaars van het volk bijeen en laat ze elk hun staf mee brengen. 
Maria zal de vrouw worden van hem aan wie de Heer een teken geeft’. 
Zacharias voerde onmiddellijk het bevel uit en herauten doorkruisten 
het hele gebied van Judea. Ook Jozef, een timmerman uit het 
geslacht van David, gaf gehoor aan de oproep. Om zijn vroomheid en 
rechtschapenheid werd hij Jozef de Rechtvaardige genoemd. Bij de 
tempel aangekomen moesten de mannen hun staf afgeven aan 
Zacharias. Die nam de stokken mee de tempel in, bad tot god en gaf 
nadien elke man zijn staf terug. Er gebeurde echter niets wat op een 
wonder leek. Toen Jozef als laatste zijn staf in ontvangst nam, kwam 
er een sneeuwwitte duif uit tevoorschijn die meteen op zijn hoofd ging 
zitten. Zacharias herkende dit als een teken van god en zei tegen 
Jozef dat hij aangewezen was om de maagd van de Heer onder zijn 
hoede te nemen. Terwijl Maria in het huis van Jozef woonde, besloten 
de priesters om een voorhangsel te laten maken voor het heiligdom 
van de Heer. Zeven reine maagden werden naar de tempel gehaald, 
onder wie Maria. De priesters lieten het lot bepalen wie van de 
maagden het voorhangsel mocht maken en Maria lootte het purper. 
Verheugd keerde zij terug naar het huis van Jozef en zette zich aan 
het werk. Niet lang daarna werd Zacharias stom. Zolang hij niet kon 
spreken, werd hij vervangen door een andere priester, Samuel.  

Dit zijn ook een verzonnen verhalen door de Roomse kerk om te 
bewijzen dat Christus de zoon van god was en geen broers en zusters 



218 

 

had. In de apocriefe boeken leert men via Maria’s geschiedenis de 
lotgevallen van de andere personages kennen: haar ouders Anna en 
Joachim, haar verloofde Jozef, haar nicht Elisabeth, die de moeder 
was van Johannes de Doper en de vrouw van Zacharias, de apostel 
Johannes, die Maria na Jezus’ dood onder zijn hoede nam, en Jozef 
van Arimathea, de rijke jood die zijn graf ter beschikking stelde om 
Jezus een laatste rustplaats te bezorgen. Ook belangrijk is de tijd die 
zij doorbracht in Egypte en Nazaret, de twee plaatsen waar Jezus 
opgroeide. Maria’s geschiedenis toont ons de jeugdjaren van haar 
zoon en al de wonderlijke, soms bizarre belevenissen die deze periode 
kenmerkten. Sommige van deze verhalen zullen heel wat voorhoofden 
doen fronsen omdat het beeld dat soms van de jonge Jezus gegeven 
wordt, sterk afwijkt van dat van de volwassen man die men kent uit 
de canonieke evangeliën.  

De geschiedenis van de rozenkrans als gebedsoefening begint in de 
Middeleeuwen. Het gebruik om elke dag vijftig keer het weesgegroet 
te bidden bestond in kloosters al vanaf de dertiende eeuw en vanaf 
1400 was de rozenkrans de grondslag geworden van het dagelijks 
gebed. De kartuizer Adolf van Essen, in 1409 prior in Trier, noemde 
deze methode van bidden eerst het rosarium, wat rozentuin betekent. 
Die term houdt een symbolische verwijzing in naar de maagdelijkheid 
van Maria, in de kunst talloze malen voorgesteld als en door een haag 
of muur afgesloten tuin. Halfweg de vijftiende eeuw schreef de 
kartuizer Dominicus van Pruisen voor zichzelf als gebedsmethode een 
‘Leven van Jezus’ in vijftig korte zinnen, kleine overwegingen bij de 
vijftig weesgegroetjes van de rozenkrans. Omstreeks 1455 waren die 
overwegingen in duizendvoud verspreid. Het zijn de eerste sporen van 
blijde, droevige en glorievolle geheimen die nu nog als overweging 
dienen bij het zo vaak herhaalde weesgegroet. In het midden van de 
vijftiende eeuw werd na ieder tientje een grote kraal voor het 
onzevader ingelast en daarmee was de huidige vorm van het 
rozenhoedje zo goed als  rond. De uitbreiding van de vijftig korte 
overwegingen tot honderdvijftig, dus het hele Mariapsalter, is 
eveneens te danken aan Dominicus van Pruisen. Wat oorspronkelijk 
bedoeld was als een gebedsoefening voor kloosterlingen werd 
omstreeks 1500 ook buiten de kloosters algemeen gebruik in heel 
Brabant, Vlaanderen en Holland. De dominicanen, echte 
volkspredikers, droegen op hun beurt enorm bij tot het verspreiden 
van het rozenkransgebed. De legende vertelt immers dat Maria 
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verschenen was aan hun stichter, de heilige Dominicus, en dat zij 
hem het gebed had geleerd. Dominicus leefde echter van 1170 tot 
1221 en heeft het gebruik niet gekend. De scène echter waarbij Maria 
hem een rozenkrans aanreikt, werd talloze malen in de kunst 
afgebeeld. In elk geval groeide door de propaganda van de 
dominicanen de rozenkrans uit tot het gemeenschapsgebed en dit 
werd nog eens gestimuleerd door de ontelbare 
rozenkransbroederschappen die overal in Nederland werden 
opgericht. De overweging van het leven vaan Jezus en Maria bij het 
bidden van de rozenkrans en de indeling in blijde, droevige en 
glorievolle momenten werden na 1600 een algemeen gebruikte 
methode. Vanaf toen kreeg de rozenkrans een vaste vorm. Men begint 
met een kruis (credo), tweemaal het onze vader en driemaal het 
weesgegroet. Dan volgt de eigenlijke krans met vijftig of honderdvijftig 
keer het weesgegroet, afgewisseld door het onze vader. De daarbij 
horende overwegingen omvatten het hele leven van Jezus en Maria. 
De naam rozenkrans verwijst naar Maria, aan wie als liefste en 
mooiste van alle vrouwen de roos werd toegewijd. De bloem is dan 
het bekendste symbool van de heilige maagd, de mystieke roos. 
Voorstellingen van Maria met een krans van rozen om het hoofd 
leidden tot het woord rozenhoedje.  

Bij het onderzoek naar het leven van Jezus moet men op de hoogte 
zijn van de aard van bepaalde tradities uit die tijd, om de exacte 
details van Jezus’ huwelijk met Maria, zoals ze worden beschreven in 
het Nieuwe Testament, op het spoor te komen. De gebeurtenis in 
Jeruzalem op Jezus’ vierentwintigste verjaardag is van 
doorslaggevend belang, want ze bepaald de exacte maand van Jezus 
geboorte, en in Lucas wordt gezegd dat ze plaatsvond tijdens Pasen. 
Leviticus 23:5, in het Oude Testament, bepaalt hierover het 
voorschrift, namelijk dat het Paasfeest of Pascha voor de Heer 
plaatsvindt op de avond van de veertiende dag van de eerste maand. 
Het Joodse Nieuwjaar wordt gevierd in september, en Pesach in 
maart. Er bestaat echter wel een verschil tussen de termen Nieuwjaar 
en Eerste Maand, hoewel geen van beide overeenkomen met de 
januari-december cyclus van de Gregoriaanse kalender. Het Joodse 
Nieuwjaar: Rosh Hashanah (Hoofd van het Jaar) genoemd, vindt 
plaats op de eerste en tweede dag van tishri (september-oktober), 
terwijl Leviticus verwijst naar de gedenkdag Yom Ha-Zikkaron, in de 
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maand nisan (maart-april). In de praktijk vallen deze feesten in de 
equinoxmaanden maart en september (equinox: gelijkheid van dag 
en nacht). Het is echter wat verwarrend dat de ‘eerste maand’ van de 
joodse kalender niet tishri is, maar nisan, de maand die altijd werd 
gebruikt om de regeringsjaren van koningen te tellen. Hoe dan ook, 
aangezien Jezus zijn ‘twaalfde jaar’ (de leeftijd van vierentwintig jaar) 
inging in 759 AUC (6 na Chr.) en bij de tempelgeleerden zijn daarbij 
behorende graad behaalde tijdens Pesach, kunnen we hieruit 
opmaken dat zijn verjaardag in het begin van nisan (maart) viel, voor 
de veertiende, zoals wordt aangegeven in de voorschriften voor 
Pesach in Leviticus. Voor het berekenen van de juiste datum kunnen 
we gebruik maken van het datumidioom (idioom: taaleigen) van het 
Nieuwe Testament, dat werd vastgelegd in de Esseense 
datumtermijnen van de Dode-Zeerollen. Deze beginnen met het 
bepalen van de equinoxen en zonnewendes. In het Grieks van het 
Nieuwe Testament verwijst de zin ‘en ekenais tais hemerais’ (in die 
dagen) naar de equinoxmaand tishri (september), en de zin ‘en tais 
hemerais ekenais (in de dagen die) naar de equinoxmaand nisan 
(maart). De zin ‘en tais hemerais tautais’ (in die dagen deze) betekent 
‘tamuz’ (juni), en ‘en tautais tais hemerais’ (in deze dagen) is ‘tebeth’ 
(december). De beslissende factor is steeds de plaats van het 
zelfstandig naamwoord ‘hemerais’ (dagen). Verder verwijst ‘treis 
hemerais’ (drie dagen) naar dag drie (dinsdag), waarbij zondag dag 
één is, enzovoort. Als er een uitdrukking wordt gebruikt als ‘hemerai 
okto’ (dag 8), krijgt die een plaats met betrekking tot dag één; dat wil 
zeggen, de achtste dag na een bepaalde gebeurtenis op zondag (dus 
de volgende zondag), in plaats van dat ze dag één van een tweede 
weekcyclus wordt genoemd. Wat betreft de dagen van de maand zien 
we dat er specifieke definities waren voor belangrijke data, met 
behulp van termen als ‘deze dag’, ‘die dag’, ‘volgende dag’ en ‘laatste 
dag’. De eerste dag van een maand werd omschreven als ‘deze dag’ of 
‘vandaag’, een term die tevens de datum van het Romeinse nieuwjaar 
vastlegde, volgens de Juliaanse kalender uit 46 voor Christus.  

Voor de geboortedag van Jezus wordt de term heel specifiek gebruikt: 
‘Vandaag is in de stad van David voor jullie en redder geboren’ (Lucas 
2:11) en de Romeinse kalender begon op 1 maart. Hieruit volgt dat 
Jezus werd geboren op zondag 1  maart in het jaar 7 voor Christus, 
volgens de Juliaanse kalender. En volgens Finigan’s Handboek of 
Biblical Cronology viel deze datum inderdaad op een zondag. Om te 
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conformeren aan de Messiaanse conventie zou Jezus vervolgens 15 
september toegewezen gekregen hebben als officiële geboortedag, om 
zijn status te reguleren. Sommige streng orthodoxe tradities houden  
nog steeds vol dat Jezus geboren is in september (tishri), de maand 
van de verzoening (Yom Kippur). Deze maand was officieel vastgesteld 
als geboortemaand van dynastieke erfgenamen, ongeacht wanneer ze 
werkelijk waren geboren. Pas in het jaar 314 veranderde keizer 
Constantijn de datum van Jezus’ geboorte eigenmachtig in 25 
december. Daarvoor had hij twee redenen. Ten eerste werd de 
christelijke viering daardoor bevrijd van joodse associaties, zodat er 
werd gesuggereerd dat Jezus zelf een christen was en geen jood. Ten 
tweede moest de geboortedag samenvallen met het heidense 
zonnefestival, na de zonnewende van de winter, een datum waarmee 
de inwoners van Rome vertrouwd waren.  

In de loop van Jezus’ kruisiging op de vrijdag voor Pasen in het jaar 
33 onderhandelde Jozef van Arimathea met de Romeinse gouverneur 
Pontius Pilatus, om het lichaam van Jezus van het kruis te laten 
halen toen het er nog maar een paar uur hing. Dit was bedoeld om 
een verandering aan te brengen in de executieprocedure, in 
overeenstemming met een oude wet, die was vastgelegd in 
Deuteronomium 21:22-23 en werd bevestigd in de Tempelrol van 
Qumrân:  

Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop 
de doodstraf staat, moet u hem na de voltrekking van het doodvonnis 
aan een paal hangen. Maar ’s nachts mag u zijn lijk niet aan die paal 
laten hangen; u moet het diezelfde dag begraven.  

Pilatus keurde daarom goed dat het ophangen (zoals bij de Romeinse 
kruisigingen) werd veranderd in het alternatieve joodse gebruik van 
levend begraven. Jezus werd toen in een graf gelegd dat aan Jozef 
toebehoorde en in Marcus 15:47 wordt bevestigd dat ‘Maria uit 
Magdala en Maria van Joses (Jezus’ jongere broer) toekeken in welk 
graf hij werd gelegd’. Een verklaring van Irenaeus aan het eind van 
de tweede eeuw is relevant wat betreft de overleving van Jezus’ dood 
aan de martelpaal. In een klacht over het geloof van een Egyptische 
gnosticus, Basalides, legt hij uit dat deze ketter geloofde dat Jezus’ 
plaats tijdens de gang naar Golgota was ingenomen door een 
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vervanger en dat deze Simon van Cyrene in Jezus’ plaats was 
gestorven. Maar stel dat Jezus niet was vervangen en wel de 
kruisiging had overleefd, hoe kon dit dan zijn gebeurd? Hugh 
Schonfeld heeft in zijn ‘The Passover Plot’ de suggestie gedaan dat 
Jezus was gedrogeerd. Terwijl hij aan het kruis hing zou hem een 
verdovend middel zijn toegediend waardoor hij in een staat van 
schijndood kwam, waaruit hij later, eenmaal van het kruis genomen, 
weer kon worden opgewekt. Dit is helemaal niet zo’n vergezocht idee, 
waarop met belangstelling is gereageerd. Er wordt in de evangeliën 
melding gemaakt van een curieuze gebeurtenis die door de genoemde 
hypothese kan worden verklaard: de aan het kruis hangende Jezus 
klaagde dat hij dorst had. Een in azijn gedrenkte spons werd hem 
aan het uiteinde van een lange rietstengel vastgemaakt en hem 
toegestoken. Maar in plaats van Jezus te verkwikken gebeurde het 
tegenovergestelde. Na aan de spons gezogen te hebben, leken de 
levensgeesten hem verlaten te hebben. Dit is een eigenaardige reactie, 
die erop lijkt te wijzen dat de spons niet was gedrenkt in azijn, een 
vloeistof die hem zou hebben verkwikt, maar eerder in een substantie 
waardoor hij het bewustzijn verloor, bijvoorbeeld een verdovend 
middel. En precies een dergelijk middel was in het Midden-Oosten 
bekend. Men wist dat een  mengsel van opium en andere 
ingrediënten, bijvoorbeeld belladonna (vergiftige wolfskers) en 
hasjiesj, een goed verdovend middel vormde. Met dit mengsel liet men 
sponzen  zich volzuigen, waarna ze werden gedroogd voor opslag of 
verzending. Wanneer het nodig was iemand het bewustzijn te laten 
verliezen, bijvoorbeeld tijdens een operatie, dan werd zo’n spons in 
water gelegd om de ingrediënten te reactiveren en vervolgens tegen 
neus en mond van de patiënt gehouden, waarna deze prompt buiten 
kennis raakte. Gezien de beschrijving van de gebeurtenissen aan het 
kruis en de snelle schijnbare dood van Jezus, is het een plausibele 
gedachte dat zo’n gedrogeerde spons van de schijndood de oorzaak 
was. Ongeacht hoe zorgvuldig de geveinsde kruisiging was (met de 
bedoeling Jezus te laten overleven), er was geen manier om het effect 
van het trauma te voorkomen. Kruisiging was hoe dan ook een zwaar 
traumatische ervaring, zowel fysiek als mentaal. Bewusteloosheid 
zou het effect ervan hebben verkleind en daarmee de kans op 
overleving vergroot, waardoor de verdoving ook in dat opzicht 
geslaagd was, zowel fysiek als mentaal.  
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Men heeft Jezus schijnbaar dood, maar in werkelijkheid bewusteloos, 
van het kruis genomen en hem naar een privé-tombe gedragen en 
hem medicijnen toegediend om hem weer bij kennis te brengen. En 
hem vliegensvlug van het toneel laten verwijderen. En zo is het ook 
precies beschreven in de evangeliën. Lucas en Johannes rapporteren 
dat Jezus in een nabijgelegen, nieuwe tombe werd geplaatst. 
Mattheus voegt daarna toe dat de tombe eigendom was van de 
welgestelde en invloedrijke Jozef van Arimathea. Johannes, die zo 
vaak met extra details voor de dag komt, maakt het plaatje compleet 
met de mededeling dat er een tuin om die tombe lag, wat in kan 
houden dat de grond particulier eigendom was, mogelijk eveneens 
van Jozef van Arimathea. Johannes benadrukt nog dat Jezus snel 
van het kruis werd genomen en in zijn tombe werd gelegd. Dan volgt 
een buitengewoon eigenaardige toevoeging: hij meldt dat Jozef van 
Arimathea en een collega, Nicodemus, in de nacht een bezoek aan de 
tombe brachten, waarbij ze een zeer grote hoeveelheid specerijen bij 
zich hadden, mirre en aloë. Het is waar dat deze ingrediënten 
gebruikt kunnen worden om te parfumeren, maar een andere uitleg 
is even geloofwaardig. Beide substanties hebben een medicinale 
werking, waarvan de belangrijkste is dat mirre gebruikt werd om 
bloedingen te stelpen.  Voor het balsemen van gestorvenen werd voor 
zover bekend, de ene noch de andere specerij ooit gebruikt. Ook 
Marcus en Lucas laten dit thema niet onberoerd, zij het indirect. Zij 
vullen hun verhaal aan met de melding dat de vrouwen, Maria 
Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus, specerijen en zalven 
met zich meebrachten toen ze naar de tombe kwamen nadat de 
sabbat was afgelopen. De beschrijving van de gebeurtenissen op 
Golgota wijst erop dat de kruisiging in werkelijkheid in het dal van 
de Kidron heeft plaatsgevonden, waar in de omgeving tot op de dag 
van vandaag tal van uit de rotsen gehouwen graftombes liggen en 
waar zich ook de hof van Getsemané bevindt. Maar er is nog een 
eigenaardigheid die aandacht verdiend. In het evangelie van Marcus 
wordt over Jozef van Arimathea gezegd dat hij Pilatus een bezoek 
bracht en hem om het lichaam van Jezus vroeg. Pilatus vraagt of 
Jezus dood is en hij is verrast te horen dat dit inderdaad zo is, want 
het komt hem voor dat de dood wel erg snel is ingetreden. Maar 
omdat Jezus dood is, staat Pilatus Jozef toe het lichaam van het kruis 
te nemen.  
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Kijken we naar de originele tekst, dan zien we hier iets belangrijks. 
Wanneer Jozef aan Pilatus om het lichaam van Jezus vraagt, dan is 
het voor lichaam gebruikte woord ‘soma’. In het Grieks duidt dat op 
een levend lichaam. Wanneer Pilatus erin toestemt dat Jozef het 
lichaam van het kruis neemt, dan gebruikt hij het woord ’ptoma’. Dit 
betekent ’gevallen lichaam, lijk, kadaver’. Anders gezegd maakt de 
Griekse tekst van Marcus’ evangelie duidelijk dat waar Jozef om het 
levende lichaam van Jezus vraagt, Pilatus hem toestaat datgene te 
nemen waarvan hij denkt dat het een lijk is. Het overleven van Jezus 
wordt hier toegegeven, in het feitelijke verslag van het evangelie. Als 
de schrijver van dit evangelie dat feit had willen verhullen, dan had 
hij dat gemakkelijk kunnen doen door voor beide zaken hetzelfde 
woord te gebruiken, dus zowel Jozef als Pilatus over ‘ptoma’ te laten 
spreken. Maar dat doet de schrijver niet. Kan het zijn dat dit zo 
bekend was dat hij het zich niet kon permitteren de zaak te 
verdraaien?  Die verdraaiing moest wachten op de vertaling van het 
Nieuwe Testament uit het Grieks in het Latijn. In die Latijnse bijbel, 
de Vulgata, wordt door zowel Pilatus als Jozef van Arimathea het 
woord ‘corpus’ gebruikt. En dit betekent zowel lichaam als lijk. De 
verhulling van het geheim van de kruisiging was hiermee een feit. Je 
hoeft maar een iets andere invalshoek te kiezen, even naast het 
theologische dogma te gaan staan, en je ziet de kruisiging op een heel 
nieuwe manier. Dan kun je zien hoe Jezus haar heel goed kan hebben 
overleefd.  

De bijbelse almahs uit het Nieuwe Testament (onder wie Jezus’ 
moeder Maria en Maria Magdalena) stonden gelijk aan 
kloosternonnen, die werden grootgebracht met het vooruitzicht van 
een dynastiek huwelijk. Het waren voorname, onafhankelijke 
priesteressen, die waren bestemd voor verschillende stammenordes, 
zoals die van Dan, Asher en Manasseh, en ze waren verbonden aan 
de ascetische Therapeutische gemeenschap in Qumrân. Er wordt 
vaak gezegd dat de Essenen uit Qumrân en de wildernis van Judea 
zich hielden aan het celibaat, en grotendeels was dat ook zo. Maar ze 
leefden generaties lang voort en moesten zich dus voortplanten, al 
werd dit alles door strenge regels bepaald. Seksuele activiteit was 
geen kwestie van genoegen of genot en had zelfs weinig met affectie 
te maken. De richtlijnen waren strak en werden bepaald door 
engelpriesters zoals de Gabriel. Over Jezus’ moeder Maria wordt 
zowel in Mattheus 1:18 als in Lucas 2:5 vermeld dat ze ‘getrouwd’ 
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was met Jozef, en daarna wordt ze zijn ‘vrouw’ genoemd. Het woord 
‘getrouwd’ betekent hier beslist niet ‘verloofd’. Het heeft betrekking 
op een huwelijk dat is vastgelegd door middel van een contract. In 
Mattheus 1:1-17 en Lucas 3:23-38 staan ook geslachtsregisters van 
Jezus’ mannelijke afstammingslijn, via zijn vader Jozef in de lijn van 
het koninklijk huis vaan David. Dat hij afstamde van David wordt 
bevestigd in Hebreeën 7:14, waaruit blijkt dat Jezus stamde uit het 
koninklijk geslacht van Juda. Als vrouw van een dynastieke 
echtgenoot moest Jozefs vrouw Maria zich houden aan de 
voorschriften voor Messiaanse )gezalfde) afstammelingen, zoals die 
van koning David en Zadok de priester. Deze dynastieke regels waren 
niet alledaags en weken duidelijk af van de joodse huwelijksnormen. 
Er werden allerlei duidelijk gedefinieerde beperkingen opgelegd en 
men moest zich houden aan een celibataire levensstijl, tenzij er 
kinderen moesten worden voortgebracht en, alleen dan, in 
vastgestelde periodes. Drie maanden na de huwelijksceremonie werd 
er een eerste huwelijk geformaliseerd dat begon in de maand die 
overeenkwam met onze maand september. Daarna was lichamelijk 
contact alleen toegestaan in december. Dit moest zo veel mogelijk 
veiligstellen dat een eventuele dynastieke geboorte zou plaatsvinden 
in de daaropvolgende verzoenmaand september. Als de bruid niet 
zwanger werd, werd intiem contact uitgesteld tot de daaropvolgende 
decembermaand, enzovoort. Als een vrouw in de proeftijd zwanger 
was geworden, werd een tweede huwelijk voltrokken om de 
verbintenis te legaliseren. Tot die tijd werd de bruid echter nog als 
een almah beschouwd. Volgens Flavius Josephus werd dit huwelijk 
gevierd als ze drie maanden zwanger was. De reden voor dit uitstel 
was dat men hiermee voorzag in de mogelijkheid van een miskraam.  

Tweede huwelijken werden dus voltrokken in de maand maart. De 
reden waarom een huwelijk pas volledig was voltrokken als er sprake 
was van een succesvolle zwangerschap, was dat een dynastieke 
echtgenoot zo legaal een andere vrouw kon nemen als de eerste 
onvruchtbaar bleek te zijn. In het geval van Jozef en Maria waren de 
regels van het dynastieke huwelijk duidelijk overtreden, want Maria 
kreeg Jezus in de verkeerde tijd van het jaar, namelijk op zondag 1 
maart in het jaar 7 voor Christus. De seksuele gemeenschap moet 
dus zes maanden voor de verplichte decembermaand hebben 
plaatsgevonden, in juni van het jaar 8 voor Christus, ongeveer in de 
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tijd dat ze verloofd raakten, en ongeveer drie maanden voor hun 
eerste huwelijk, in september. Maria werd niet alleen zwanger als een 
almah (jonge vrouw/zuster), maar beviel ook als een almah (vertaald 
als maagd), voor haar tweede huwelijk. Zodra Maria’s onwettige 
zwangerschap was bevestigd, kreeg Jozef de mogelijkheid om af te 
zien van de tweede huwelijksceremonie. Om gezichtsverlies te 
voorkomen kon hij Maria laten opnemen in een klooster, haar in het 
geheim verstoten, volgens Mattheus 1:19, waar hun kind zou worden 
grootgebracht door priesters. Maar als het kind een jongen was zou 
hij Jozefs eerstgeboren nakomeling zijn in de troonopvolging van 
David. Het zou tamelijk zinloos zijn om hem groot te brengen als een 
anonieme wees, zodat een eventuele jongere broer hem in de 
troonopvolging zou vervangen. Het ongeboren kind van Jozef en 
Maria bood duidelijk belangrijke vooruitzichten en als uitzondering 
op de regel vereiste hij een speciale behandeling. Omdat er een heilig 
erfgoed op het spel stond, had de engel Gabriel (de priester Abiathar) 
Jozef vast en zeker geadviseerd om de tweede huwelijksceremonie te 
laten doorgaan, ‘want het kind dat ze draagt is verwekt door de 
Heilige Geest’ (Mattheus 1:20).  Na deze dispensatie werden weer de 
normale regels toegepast. De eerste daarvan hield in dat er tussen 
man en vrouw geen lichamelijk contact was toegestaan tot een tijd 
nadat het kind was geboren. ‘Jozef werd wakker en deed wat de engel 
van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn 
vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze een zoon 
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.’ (Mattheus 1:24-25). 

Kort na het jaar 40 bundelden de apostel Petrus en de kort tevoren 
bekeerde Paulus in de Syrische hoofdstad Antiochië hun krachten. 
Jezus’ broer Jakobus en zijn Nazarenen bleven in Jeruzalem actief. 
Er bleek nog een afsplitsing van de beweging te zijn ontstaan, doordat 
Simon de Zeloot op Cypres een thuisbasis voor zijn sekte had 
opgericht. Tot dan toe was Petrus Jezus’ rechterhand geweest, en in 
die hoedanigheid zou hij in de jaren waarin Maria Magdalena 
gescheiden van Jezus leefde als haar beschermer hebben moeten 
optreden. Maar hoewel Petrus zelf gehuwd was, had hij een lage dunk 
van vrouwen en was hij niet bereid een priesteres die zijn gezag 
bedreigde op haar wenken te bedienen. Hij voorkwam ook dat Maria 
in de beweging in Antiochië een positie van enige betekenis kon 
innemen. De term ‘christen’ werd voor het eerst in het jaar 44 in 
Antiochië gebruikt en in deze stad kwam de nieuwe religie tot 
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ontwikkeling voordat ze zich naar Rome verbreidde. Terwijl dit alles 
plaatsvond, vatten Jezus en Maria in december 43, zes jaar na de 
geboorte van hun zoon, de draad van hun huwelijk weer op. Jezus 
maakte zich blijkbaar geen grote zorgen over Petrus’ houding 
tegenover Maria en nam waarschijnlijk genoegen met het feit dat ze 
met Simon de Zeloot en zijn wederhelft Helena-Salomé over goede 
vrienden beschikte. Rond dat tijdstip werd Maria voor de derde keer 
zwanger. In het voorjaar van 44 vertrok Jezus echter met de 
belangrijkste proseliet Johannes Marcus naar Galatië, een Romeinse 
provincie in het binnenland van Klein-Azie. Jakobus en zijn 
Nazarenen waren een steeds grotere bedreiging voor het Romeinse 
gezag in Jeruzalem gaan vormen. Een rechtstreeks gevolg daarvan 
was dat de apostel Jakobus, de broer van Johannes, in 44 door 
Herodus van Chalcis ter dood werd gebracht. Simon de Zeloot ging 
direct tot vergelding over en liet koning Herodus-Agrippa vergiftigen, 
maar moest vervolgens zelf vluchten. De apostel Taddeüs, die werd 
aangehouden toen hij probeerde te ontkomen, werd eveneens door 
Herodus van Chalcis ter dood gebracht. De zwangere Maria kwam 
daardoor in een hachelijke situatie te verkeren, want Herodus van 
Chalcis wist dat ze banden met Simon had. Maria was een 
geloofsgenote en een verwante van Simon (Lazarus). Ze werd verdacht 
zich bij de Zeloten te hebben aangesloten en werd beschouwd als een 
wetteloze hamartoolos. Het woord is in Lucas 7:37 ten onrechte als 
zondares vertaald. Ze vroeg daarom de jonge Herodus-Agrippa 11, 
een voormalig leerling van Paulus, om bescherming en hij zorgde 
ervoor dat ze naar het landgoed van zijn familie in Gallië kon 
vertrekken. Zonder uitzondering komt uit de verslagen naar voren 
dat Simon de Zeloot, die bekend werd als Lazarus de Grote 
(Maximus), de leiding over de onderneming had. Hij vestigde zich in 
Marseille, waar in de kerk van Saint Victor – bij de haven – een 
standbeeld van hem werd opgericht. Hij liet Maria Magdalena in het 
jaar 63 bijzetten in een albasten tombe in de kapel van Saint 
Maximus. Tot het reisgezelschap behoorden verder Martha’s 
dienstmaagd Marcella, de apostel Filippus en zijn metgezel 
Trophimus, de latere Sint Trophimus van Arles. Tot het 
reisgezelschap behoorden ook Jezus’ zusters Sara-Salomé en Maria, 
de vrouw van Klopas, en Helena Salomé, een echtgenote van Simon-
Lazarus. Ze liggen begraven in de crypte van Les Sanites Maries de 
la Mer in de Camarque. De zeereis die Maria Magdalena naar Gallië 
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maakte is door vele kunstenaars uitgebeeld.  Er is een schilderij van 
Henri de Guadermaris, dat in de kerk van Les Saintes Maries te zien 
is geweest. Het is gewijd aan de aankomst van het schip van de 
Maria’s voor de Provençaalse kust en werd in het jaar 1886 op de 
Salon van Parijs geëxposeerd. 

Omdat hij had voldaan aan zijn dynastieke verplichting om twee 
zonen te verwekken hoefde Jezus zich niet meer aan strenge 
leefregels te houden en kon hij weer een normaal leven leiden. Vanaf 
46 werd zijn oudste zoon Jezus 11 (die toen negen jaar oud was) in 
Caesarea opgeleid. Drie jaar later onderging hij in de Provence de 
ceremonie van zijn geboorte voor de gemeenschap. Overeenkomstig 
het gebruik werd hij op twaalfjarige leeftijd door zijn moeder 
symbolisch opnieuw gebaard. In 53 werd Jezus junior in de synagoge 
van Korinthe officieel tot kroonprins benoemd. Bij die gelegenheid 
kreeg hij de bijbehorende titel Justus (de rechtvaardige, grieks: 
dikaios). Hij was nu de officiële troonopvolgers van zijn oom Jakobus 
de Rechtvaardige. Toen hij op zijn zestiende de voor een vorst vereiste 
meerderjarigheid had bereik, werd Jezus Justus tevens de hoogste 
Nazariet en mocht hij zich hullen in de bij dat ambt behorende zwarte 
mantel, zoals die ook werd gedragen door de priesters van Isis, de 
universele moedergodin. Zijn vader, Jezus de Christus, reisde in het 
jaar 61 samen met Lucas en Paulus via Kreta naar Malta 
(Handelingen 27:7-44, 28:1). Vervolgens keerde Paulus naar 
Jeruzalem terug. Daar werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij 
een samenzwering tegen de Sadduceese hogepriester Jonathan 
Annas, die door Felix, de Romeinse gouverneur van Jeruzalem, was 
gedood. Felix moest zich door keizer Nero in Rome laten berechten, 
en Paulus moest met hem mee. Felix werd na enige tijd vrijgesproken, 
maar Paulus bleef in hechtenis vanwege zijn banden met zijn door 
Nero verachte ex-leerling Herodus-Agrippa 11. Ver van het 
gevaarlijke Rome rondde omstreeks dezelfde tijd Jozefus, de jongere 
broer van Jezus 11, zijn opleiding op een druïdenschool af, waarna 
hij zich met zijn moeder Maria Magdalena in de Provence vestigde. 

Nero’s bewind had tot grote politieke nervositeit geleid en in het 
heilige land steeg de spanning tot gevaarlijk hoogte. Begin 66 braken 
er in Caesarea schermutselingen tussen Zeloten en Romeinen uit. De 
vijandelijkheden breidden zich al gauw naar Jeruzalem uit, waar de 
Zeloten een aantal strategische stellingen veroverden. Ze hadden de 
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stad vier jaar in handen, maar  in het jaar 70 legde een enorm 
Romeins leger onder bevel van generaal Flavius Titus Jeruzalem in 
de as. De tempel werd verwoest, evenals de rest van de stad. De 
meeste inwoners werden vermoord. De overlevenden werden als 
slaven verkocht en de heilige stad bleef zestig jaar lang een 
uitgestorven ruïne. Niet alleen Jeruzalem viel, maar ook Qumrân. Het 
laatste joodse bastion was het bergfort Massada, ten zuidwesten van 
de Dode Zee. Daar weerstonden nog geen duizend joden een 
aanhoudend beleg door een heel groot Romeins leger. Maar geleidelijk 
aan werden ze van hun bevoorrading en dus van alle voorzieningen 
beroofd. In 74 was hun situatie uitzichtloos geworden en gaf de 
garnizoenscommandant Eleazar Ben Jair bevel tot een collectieve 
zelfmoord. Slechts twee vrouwen en vijf kinderen overleefden dit 
bloedbad. Grote aantallen Nazarenen ontvluchtten het heilige land 
om hun traditie in het noorden van Mesopatamie, in Syrië, in het 
zuiden van het huidige Turkije en in delen van Europa voort te zetten. 
De latere kroniekschrijver Julius Africanus van Esessa beschreef de 
exodus in detail. Hij vermeldde dat op bevel van de Romeinse 
autoriteiten alle publieke documenten in Jeruzalem werden 
verbrand, zodat in de toekomst niemand meer kennis zou kunnen 
nemen van de bijzonderheden van Jezus’ afstamming. Hij noemde 
deze koninklijke erfgenamen de Desposyni.  

In het Handboek voor de tucht uit Qumrân wordt beschreven dat de 
uit twaalf mannen bestaande gemeenschapsraad (de door de Messias 
gedelegeerde apostelen) samen met de drie Levitische priesters de 
opdracht had ‘het geloof in het land in stand te houden’. 
Romantische, vanaf de kansel verbreide voorstellingen ten spijt, is 
het duidelijk dat de apostelen geen samengeraapt troepje 
schaapachtige volgelingen waren, die al hun verantwoordelijkheden 
jegens hun gezinnen opzij zetten om een charismatische  
wondergenezer te kunnen volgen. Ze waren vooraanstaande leden 
van een gemeenschap, en hun ware functie is door verkeerd begrip 
van het taalgebruik uit die tijd vergeten. Het symbolische vissen was 
een traditioneel onderdeel van het doopritueel. Massale 
doopplechtigheden vonden plaats in het water, in de Dode Zee of het 
Meer van Gallilea, terwijl individuele of kleinschaliger plechtigheden 
in de Jordaan werden voltrokken. Niet-joden die zich bij de joodse 
stammen wilden aansluiten, konden wel aan een doopplechtigheid 
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deelnemen maar niet in het water worden gedoopt. Hoewel ze samen 
met de joodse dopelingen in de meren te water gingen, konden ze 
alleen de priesterlijke zegen ontvangen nadat ze in grote netten aan 
boord van schepen waren gehesen. Daarom werden de priesters die 
deze doopplechtigheden voltrokken ‘vissers’ genoemd. De dopelingen 
waren de ‘vissen’. Het verhaal dat in Lucas 5:1-10 wordt verteld over 
een grote school vissen die verschijnt nadat Jezus ‘de menigte 
onderricht vanuit de boot’ heeft gegeven, is een verslag van een 
bijzondere succesvol verlopen bekering. Doordat Jezus als priester in 
de orde van Melchizedek was gewijd, was het Huis van Juda 
uitgegroeid tot een unieke dynastie van priesterkoningen, of, zoals 
Jezus’ opvolgers heel toepasselijk werden aangeduid, van 
visserskoningen. Doordat de afstammingslijnen van Jezus en Maria 
Magdalena in de visserkoningen werden voortgezet, kon de 
moederlijke Geest van Aix de familie van de wateren worden: het Huis 
del Acqs. In deze context van de symboliek van de verloren bruid zegt 
de graalfilosofie: ‘Alleen door het stellen van de vraag: Wie dient de 
graal, zal de wond van de Visserkoning helen en de woestenij weer 
vruchtbaar worden’. Dit citaat is afkomstig uit ‘De hoge geschiedenis 
van de Heilige Graal’, een Frans-Belgisch werk uit het jaar 1200, dat 
ook bekendstaat als de Perlesvaus. Dit verslag, waarin het belang van 
de graalafstamming en laat er geen twijfel over bestaan dat de 
Sangréal de bewaarplaats van het koninklijk erfgoed is. Koning 
Nascien van de Medas (Nascien 11 van Septimanië) was in historisch 
opzicht een belangrijke figuur. Als vijfde eeuwse desposynische 
tijdgenoot van de Frankische koning Meroveus was hij een 
rechtstreekse nazaat en opvolgers van de Gallische visserkoningen. 
Hij  was een telg uit het befaamde Huis van Faramund waarop vele 
Europese vorstenhuizen hun afstamming terugvoerden, onder meer 
de Franse Merovingen, de Schotse Stewarts en de Franse adellijke 
geslachten van Toulouse en Rousillon. Zoals blijkt uit kunstwerken 
die op hem betrekking hebben, was het symbool van Nascien een vis. 
Dit stemde overeen met zijn afstamming en duidde zijn priesterlijke 
status aan. Het Griekse woord voor vis was ichtus, dat in 
vroegchristelijke tijd stond voor de formule Iesous Christos Theou 
Ulios Sooter (Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser). 
Nasciens kleindochter Clotilde van Bourgondië trad in het huwelijk 
met koning Clovis, en van hen stamde de Merovingische dynastie af. 
Dit Huis werd genoemd naar Clovis’ grootvader Meroveus, eveneens 
een nazaat van de visserkoning Faramund, die ook een vis als 
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embleem had. Een derde eeuwse voorouder van Nascien, 
visserkoning Aminadab, (een kleinzoon van Jezus zoon Jozefes) was 
gehuwd met Eurgen, de achterachterkleindochter van Brân de 
Gezegende en Anna. Door dit historisch belangrijke huwelijk werden 
de afstammingslijnen van de broers Jezus en Jakobus samengevoegd 
zodat Meroveus, Nascien en de latere Merovingische koningen in 
dubbele zin desposynisch waren.  

Ten tijde van hun regering in Frankrijk, in de zesde eeuw, kreeg de 
afstammingslijn van Maria Magdalena tevens individueel gestalte 
door middel van een aparte Bourgondische dynastie in vrouwelijk 
lijn. Dit was het Huis des Acqs van de koninginnen die de naam 
Viviane van Avallon droegen. De kerkelijke tegenzin om de Sangréal-
traditie te willen erkennen, is echter in nog sterkere mate een gevolg 
van de nauwkeurig uitgewerkte Messiaanse stamboom van de 
graalfamilie. Eurgen, de echtgenote van koning Aminadab, was een 
tante van koning Coel 11 van Colchester, wiens dochter Helena in 
het huwelijk trad met de Romein Constantius. Ze werd de moeder 
van de keizer Constantijn de Grote. Constantijn baseerde als nazaat 
in vrouwelijke lijn van Sint Jakobus de Rechtvaardige zijn eigen 
aanspraken op de Messiaanse status op het feit dat zijn moeder van 
Jozef van Arimatea (Jakobus) afstamde. Problematisch voor hem was 
dat naast hem ook nog de tak van Eurgen, zijn oudtante aan 
moederskant, en Aminadab bestond. Deze dynastie van 
visserkoningen ging er prat op zowel van Jezus als Jakobus af te 
stammen en kon zich dan ook op een veel overtuigender 
desposynische stamboom beroepen dan Constantijn. Omdat de 
keizer in dit opzicht niet tegen hen opgewassen was, ontwikkelde hij 
voor zijn nieuwe tak van het christendom dan ook het concept van 
de apostolische opvolging. Helena’s afstamming van het Huis van 
Colchester was evenwel van enorme betekenis. Colchester, 
oorspronkelijk de residentie van Caractacus de pendragon, was de 
imposantste versterkte stad van Engeland. Het werd in die dagen 
Camulod, een naam die was afgeleid van het Keltische camu-lôt, dat 
gekromd licht betekent. Later stond Camulod model voor de 
koningsstad Camelot uit de Arthur-romans. De vader van Eurgen (de 
patriarch van de visserkoningen) was de belangrijkste koning uit de 
geschiedenis van de Britse christenheid. Hij was een nakomeling in 
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de vierde lijn van Jakobus (Jozef van Arimatea) en heette Lucius. Hij 
bouwde in de tweede eeuw de eerste toren op Glastonbury Tor. 

Opmerkelijk is dat Johannes Cassianus, die de wake bij het graf van 
Maria Magdalena begon, voordat hij zijn cel in Marseille stichtte, 
monnik in Betlehem was geweest. Betlehem (Bet-le-hem) betekent 
huis van brood. Door de ‘huis van brood’ terminologie te herleiden tot 
het oude Egypte kunnen we ontdekken dat de broodsymboliek in de 
cultuur van de farao’s vanaf de vroegste dynastieën uit het Oude Rijk 
een vooraanstaande rol speelde. Op de reliëfs in de tempels van 
karnak en Abydos wordt naar een mystiek brood verwezen en in de 
Horeb bergtempel van Mozes in de Sinaï bevinden zich vele daaraan 
verwante inscripties. Fascinerend aan dit brood was echter dat het 
van goud was. Het wordt vermeldt onder de goudschatten uit Karnak 
en er bestaan vele schilderingen van raadselachtige broden die aan 
koningen worden aangeboden. Door dit hemelse voedsel zouden het 
waarnemingsvermogen, het bewustzijn en de intuïtie van de farao’s 
zijn gescherpt, en het zorgde er tevens voor dat ze overgingen naar 
het niveau van de engelen. Het ligt ten grondslag aan de bekende 
regel uit het Onzevader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. 
Bovendien wordt in het bijbelboek Exodus beschreven dat Mozes in 
de Sinaï het gouden kalf verbrandde en daarvan een poeder maakte 
dat hij, aangelengd met water, aan de Israëlieten gaf. Van belang is 
echter dat de priesters uit Karnak, onder wier leiding het werd 
vervaardigd, dezelfden waren die later het Therapeutaat in de 
Esseense gemeenschap in Qumrân oprichten. Er bestaat veel 
bewijsmateriaal voor de stelling dat de dynastie van David was 
gegrondvest op de cultuur van dit uit dit goud vervaardigde brood. In 
de Septuagint wordt gesproken van het ‘brood van de aanwezigheid’, 
en David had toestemming van de hogepriester nodig voordat hij het 
mocht nemen.  

De Feniciche koning Hiram van Tyrus verklaarde dat hij van koning 
Salomo, in ruil voor militaire bescherming, paarden, strijdwagens, 
bouwmaterialen voor het paleis en de tempel, alleen ‘brood voor mijn 
huishouding’ verlangde. De koningen van Egypte, Jordanië, Syrië en 
Phoenicië hielden zijn vloot in stand. De tempeliers in Bézu in de 
Lanquedoc maakten van het alluviale goud uit dit gebied hun 
beroemde ormus-poeder. Dat wordt door de moderne wetenschap 
omschreven als een orbitaal herschikt een-atomair element. Recente 
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analyses in Qumrân wijzen uit dat het bezinksel van de zeventig 
procent goud in een-atomaire staat bevat. Atomair (atomisch) heeft 
betrekking op atomen, inzake op atoomsplitsing, werkende met 
atoomenergie. Ook is nu bekend dat dit bijzondere witte goudpoeder 
inderdaad de eigenschappen heeft die de priesters van het 
Therapeutaat eraan toeschreven. Het resoneert (meetrillen, 
meeklinken) met menselijk DNA en stimuleert zo de 
hormoonproductie en versterkt het immuunsysteem. Tegenwoordig 
gebruiken sommige mensen een-atomair goud als 
voedingssupplement. 

Ten tijde van het Nieuwe Testament werden de Judese en Egyptische 
beoefenaars van de kunst van de goudverwerking 
meesterambachtslieden genoemd. Ook Jozef, de vader van Jezus had 
de titel tektoon: meester in zijn vak. Een woord dat ten onrechte als 
timmerman is vertaald. Een andere tektoon uit deze periode was 
Jozef van Arimatea, van wie is verteld dat hij te midden van de 
metgezellen van Maria Magdalena in de Provence verbleef. Omdat er 
nooit een plaats met de naam Arimatea heeft bestaan, geven veel 
naslagwerken de hoogst onbevredigende verklaring dat Jozef van 
Arimatea waarschijnlijk uit Ramleh of Ramathaim in het noorden van 
Judea afkomstig was. Jozef van Arimatea was niet alleen, net als 
Jezus’ vader, een tektoon, maar Rabanus Maurus duidt hem ook aan 
als nobilis decurio. Een decurio was een mijnopzichter. Het woord 
heeft zijn oorsprong in Spanje, waar sinds de zesde eeuw voor 
Christus joodse metaalbewerkers in de beroemde gieterijen van 
Toledo werkzaam waren. Maar wie was Jozef van Arimatea nu 
precies? En als Arimatea geen plaats was, waarnaar verwees het 
woord dan? In de evangeliën wordt Jozef beschreven als ‘een 
vooraanstaand raadsheer (een lid van het sanhedrin). Hij was ‘uit 
vrees voor de joden in het geheim een leerling van Jezus’ (Johannes 
19:38). Maar hoewel zijn politieke keuze voor de joodse ouderen 
geheim gehouden werd, was zijn relatie met Jezus bekend bij de 
Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Toen Jozef verzocht of Jezus’ 
lichaam van het kruis kon worden gehaald en in een tuingraf kon 
worden bijgezet, stond Pilatus hem dit onvoorwaardelijk toe. Ook 
Jezus’ moeder en zijn vrouw waren niet verbaasd over de 
betrokkenheid van Jozef bij Jezus. Zij aanvaarden zijn gezag zonder 
commentaar of tegenwerpingen. Arimatea was een beschrijvende 
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titel, net als Magdalena. Hij wees op een bijzonder hoge status. Zoals 
de apostel Mattheus Annas de priesterlijke titel Levi van Alfaeus (Levi 
van de Opvolging) droeg, was Jozef van Arimatea. Jozef was echter 
(evenmin als Mattheus Levi heette) zijn doopnaam, en Arimatea was 
samengesteld uit een combinatie van Hebreeuwse en Griekse 
elementen. Het ging daarbij om de Hebreeuwse bestanddelen ha ram 
of ha rama (van de hoogte) en het Griekse theo (verwijzend naar god 
of goddelijk). De gezamenlijke betekenis luidde ‘van de hoogste van 
God’ (ha Rama Theo) en, als persoonlijke titel, ‘goddelijke hoogheid’. 
Jezus was troonopvolger in de lijn van David. Hij was dus ‘de David’, 
zoals Johannes de Doper ‘de Zadok’ was. De patriarchale titel Jozef 
werd toegekend aan de volgende in de lijn van de erfopvolging. 
Wanneer een dynastieke zoon uit het huis van Juda, ongeacht zijn 
eigennaam, de David (de koning) werd, werd zijn oudste zoon (de 
kroonprins) de Jozef.  

Was er echter ten tijde van een troonsbestijging door een David geen 
zoon (of had de zoon in kwestie de leeftijd van zestien nog niet 
bereikt), dan kreeg de oudste broer van de David de Jozeftitel. Hij 
stond hem weer af als een zoon de vereiste leeftijd had bereikt. In ons 
geval was Jakobus (de oudste van Jezus’ drie jongere broers, geboren 
in het jaar 1) benoemd tot Jozef (Hebreeuws Josef: hij zal toevoegen). 
Hij was dan ook de Jozef ha Rama Theo, wat werd verbasterd tot 
Jozef van Arimatea. Jozef van Arimatea blijkt met andere woorden 
Jezus’ broer Jakobus te zijn geweest. Het is derhalve niet verbazend 
dat Jezus werd bijgezet in een graf dat aan zijn familie toebehoorde. 
Evenmin is het verbazend dat Pilatus Jezus’ broer toestond de leiding 
over de gebeurtenissen na de kruisiging te nemen en dat Jezus’ 
vrouwelijke verwanten de door Jozef (Jakobus) getroffen regelingen 
zonder meer accepteerden. De titel van Jozef van Arimatea was 
erfelijk. Niet alleen de nazaten van Jezus waren erfgenamen van de 
Desposybi, ook de nakomelingen van Jakobus en Jezus’ andere 
naaste verwanten golden als zodanig. Door Jakobus’ identiteit te 
verhullen achter zijn titel van Jozef van Arimatea meende men zijn 
nazaten uit de geschiedenisboeken te hebben weggewerkt. In de 
praktijk liep dit plan echter op een mislukking uit, en de op schrift 
gestelde afstammingslijnen van Jakobus zijn van grote betekenis 
voor de oudste stambomen van de vorsten van de Keltische rijken. In 
het werk, getiteld ‘De Sancto Jozeph ab Arimathea’ wordt verteld dat 
Jozef na de kruisiging door de joodse oudsten gevangen werd gezet. 
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Dit wordt eveneens beschreven in de Handelingen van Pilatus uit het 
Evangelie van Nicodemus. Ook de geschiedschrijver Gregorius van 
Tours (544-595) vermeldde in zijn ‘Geschiedenis van de Franken’ 
Jozefs gevangenneming. In de Magna Glastoniensis Tabula en andere 
manuscripten wordt daaraan toegevoegd dat Jozef later wist te 
ontsnappen en werd vrijgesproken. Enkele jaren later verbleef hij in 
Gallië met zijn neef Jozefes. Er wordt verteld over zijn banden met 
Gallië en de metaalhandel in het Middellandse Zeegebied. Na hun 
aankomst in het westen van Engeland werden Jakobus en zijn twaalf 
missionarissen sceptisch door de Britten bekeken. Maar koning 
Arvigarus van Siluria, de broer van Caractacus de Pendragon, 
onthaalde hen hartelijk. In overleg met andere plaatselijk leiders 
schonk de koning aan Jakobus in Glastonbury twaalf hides land 
(ongeveer 582 hectare). In de jaren 63en 64 bouwden ze daar  een 
bijzonder kerkje, ter grootte van de oude tabernakel van Mozes. Deze 
schenkingen aan Jakobus waren vele eeuwen later nog onbelast bezit 
van de kerk, zoals door het Domesday Book uit het jaar 1086 wordt 
bevestigd. Later werd aan de kapel een klooster toegevoegd. Dit 
complex werd in de achtste eeuw door de Saksen gerestaureerd. 
Nadat er in 1184 een catastrofale brand had gewoed, gaf de Engelse 
koning Hendrik 11 de kloostergemeenschap in een speciaal handvest 
toestemming tot restauratie van het complex. Glastonbury werd 
daarin omschreven als: de moeder en de begraafplaats van de 
heiligen, eigenhandig gesticht door de discipelen van onze Heer’. Men 
bouwde nu een stenen Mariakapel, en dit complex groeide uit tot een 
enorme benedictijnenabdij, die qua omvang en importantie alleen 
door de Londense Westminster Abbey werd overtroffen. 
Waarschijnlijk was de gulle gift van koning Arvigarus in de eerste 
plaats een gevolg van de interesse die Jozef van Arimatea (Jakobus) 
voor de mijnbouw koesterde. Hij was tenslotte een bekend 
metaalhandelaar en metaalbewerker, evenals zijn vader was hij een 
meesterambachtsman (tektoon) in de traditie van de 

oudtestamentische figuren Tubal-Kaïn en Bezaleël. Bron: Heerlijk 
Twente, Anneke Koers. 

Een Amerikaanse geleerde heeft naar eigen zeggen een schokkende 
ontdekking gedaan, waaruit blijkt dat Jezus een verzinsel is van 
Romeinse aristocraten. Joseph Atwill claimt dat het christendom niet 
als religie begon, maar in het leven is geroepen als propaganda-
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instrument om de uitlatingen van het Romeinse rijk te nuanceren, 
schrijft de Daily Mail. Atwill zegt overeenkomsten te hebben ontdekt 
tussen het leven van een eerste eeuwse keizer en de Jezus waarover 
wordt gesproken in het nieuwe testament. Deze overeenkomsten zijn 
volgens de geleerde duidelijke bewijzen dat de bijbel van begin tot 
eind een verzinsel is, gebaseerd op de verhalen over een Romeinse 
keizer. Atwill geeft toe dat zijn theorie wellicht wat moeilijk te 
verwerken is voor gelovigen, maar is er heilig van overtuigd dat het 
in de loop der jaren geaccepteerd zal worden. 

De Joden zijn het ook niet eens met de christelijke boodschap. Je 
moet het in zijn geheel zien. Dit is precies de manier waarop 
zendelingen met de joodse teksten omgaan om ons te doen geloven 
dat in de joodse teksten Jezus werd aangekondigd als de masjíeach 
– messias. Zo citeren de missionarissen vaak psalm 22:17, waarin 
beschreven staat hoe koning David door zijn overmachtige vijanden 
omringd werd: “Zij omgaven mijn handen en voeten als een leeuw”. 
Dit wil zeggen: ik kon geen kant meer op. De valse vertaling is dan: 
“Zij doorboorden mijn handen en voeten”, en zo zou dan de kruisiging 
voorspeld zijn, duizend jaar voor dato. Daarmee wordt er 
gesuggereerd dat er een band is tussen koning David en Jezus, wat 
weer past in de Joodse traditie, die zegt dat de Masjíeach een 
afstammeling van koning David zal zijn. En zo zijn er veel verzen die 
opzettelijk fout vertaald worden om mensen te misleiden. Elke keer 
dat een missionaris mensen probeert te overtuigen met zijn citaten 
uit onze geschriften, hoeft men alleen maar een joodse vertaling van 
de tekst erbij te halen om te zien, dat wij worden voorgelogen. 
Overigens vallen de missionarissen dan veelal stil, want zij kennen 
uit de Tanách alleen die voorgekauwde citaten: zij kennen de Tanách 
niet. En de over de juiste vertaling kunnen zij niet in discussie, want 
zij kunnen het Hebreeuwse origineel niet lezen.  
 
Zelfs op hun eigen bijbel kunnen de missionarissen niet vertrouwen.  
Waar het NT verhalen uit de Tanách herbruikt, doet het dat met 
spiekfouten: op drie verschillende plaatsen staat in de Tanách dat 
Ja’akóv met 70 personen naar Egypte afdaalden. Maar in 
Handelingen 7:14 staat foutief gekopieerd: 75. In Hebreeërs 8:8 en 
verder staat een zogenaamd citaat uit het joodse boek Jeremiejáh, 
dat zou luiden, dat God zijn Verbond met het joodse volk had 
verbroken omdat het joodse volk dat Verbond niet hield, waarop God 
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‘niet langer om hen gaf’. In het origineel in Jeremiejáh 31:3 staat: 
‘Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël, Ik heb je altijd 
liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’ = Hij bleef hen trouw. 
Het origineel komt dan ook overeen met Leviticus 26:44-45 en 
Rechteren 2:1, waarin God beloofde zijn verbond met het joodse volk 
nooit te zullen verbreken. (Waar Jeremiejáh zou spreken van een 
‘nieuw verbond’ spreekt hij in werkelijkheid van een nieuwe instelling 
die God ons zal geven in het messiaanse tijdperk, waardoor wij dan 
geen verleiding tot kwaad meer zullen kennen. Geen vervanging dus 
van het Verbond, maar juist een versterking!)  In Hebreeërs 10:5 
wordt psalm 40 geciteerd als een aankondiging dat de dierenoffers 
(de zoenoffers in de Tempel) zijn vervangen door de dood van Jezus: 
“offers heeft U niet van ons gevraagd, maar een lichaam heeft U voor 
mij bereid”, terwijl in werkelijkheid in psalm 40:7 staat: “Offers en 
gaven verlangt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend”. Nemen 
we bij deze duidelijke tegenstrijdigheden in aanmerking dat 
evangelische christenen steeds beweren dat zij de Tanách 
beschouwen als door God geïnspireerd, als het onfeilbare woord van 
God én als de bron waaruit het ‘Nieuwe Testament’ put, dan mag het 
duidelijk zijn dat zij het NT dienen af te wijzen als onjuist. 
 
Daarenboven gaf de Eeuwige ons wel degelijk een manier om voor 
onze zonden te boeten, anders dan door de zoenoffers. Deze waren 
alleen bedoeld voor onwillekeurige overtredingen van de geboden 
(Leviticus 4:1), en zij moesten het joodse volk inspireren tot grotere 
zorgvuldigheid. In Hosjeá 14, in Koningen I 8:44-52 en in Jeremiejáh 
29:12-14 wordt ons eenduidig verteld dat bij ontbreken van een 
Tempel de dierenoffers dienen te worden vervangen door het offeren 
van gebeden. Daarbij zegt psalm 51:19: ‘Het offer voor God is een 
gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart’. En in Hosjeá 6:6: 
‘Want liefde wil Ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard 
dan enig offer’. Uit dit alles leren wij helder dat iedere Jood door 
inkeer, door gebed en door te doen wat juist is, zonder tussenpersoon 
kan terugkeren tot de Eeuwige. In de boeken Jonah en Estéér 
kwamen dan ook mensen tot inkeer, baden tot God en kregen Zijn 
genade zonder dat er een offer aan te pas kwam. 
 
In het NT-boek Romeinen, 3:23, staat: ‘Iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God’. Nu zeggen de missionarissen: in de 
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tijd van de Tanách hadden de Joden dierenoffers nodig om na zonde 
onze relatie met God te herstellen. De Tempel staat niet meer en er 
worden geen dieren meer als zoenoffer gebracht. Verzoening met God 
door verlossing van zonden kunnen de Joden nu alleen maar vinden 
door te geloven in Jezus want die zou aan het kruis gestorven zijn als 
het laatste zoenoffer. Het idee, dat ieder mens (ongeacht zijn leeftijd) 
gezondigd heeft (dat iedereen ‘in zonde’ geboren wordt) heeft geen 
enkele wortel in de joodse leer. Evenmin is er enige basis voor de 
stelling, dat Joden zonder de zoen- en reinigingsoffers in de Tempel 
niet verlost kunnen worden voor hun zonden. De Torá leert, dat de 
mens niet is geschapen met zonde, maar met een neiging tot het 
kwaad (Genesis 8:21) én met de vaardigheid die neiging te 
overwinnen (Genesis 4:7). Psalm 37:27 leert ons bovendien dat wij in 
staat zijn goed te kiezen boven kwaad. De Tanách leert ons, dat zonde 
een handeling is, niet een staat waarin wij ons bevinden.  
 
God bestaat niet uit stof en heeft geen vorm. God beschrijven als een 
wezen dat zich voortplant en dat een zoon heeft bij een mens van 
vlees en bloed, is strijdig met alle joodse beginselen. En dan staat er 
in Exodus 20:3: ‘Je zult geen andere goden hebben vóór mij’. Dit is 
een verbod op het zich voorstellen van een tussenpersoon tussen de 
mens en zijn Schepper. ‘God’s zoon’ kán dus niet! 
 
Het kruis werd het symbool van het christendom omdat de Romeinen 
Jezus aan een kruis zouden hebben geëxecuteerd. Is dat zo? Lezen 
wij het NT in het Griekse origineel, dan zien wij dat er nergens een 
kruis wordt genoemd. Wel wordt er 74 keer gesproken over Jezus aan 
een ‘stauros’, dat paal of staak betekent, en vijf keer over Jezus aan 
een ‘xylon’ oftewel ‘boomstam’. Volgens het NT is Jezus dus niet 
gekruisigd maar aan een paal gespijkerd of gebonden, zoals in de 
oudheid gebruikelijk was. En zoals ook de Romeinen plachtten te 
doen. 
 
Waar komt dan het kruis vandaan? Archeologen hebben die vraag 
voor ons beantwoord: uit het oude Babylon. Het kruis was het 
symbool van de Babylonische zonnegod. Een kruis met vier gelijke 
armen werd bijzonder geëerd als het ‘Zonnewiel’. Het kruis als 
christelijk symbool is van later datum dan het christendom. In de 
catacomben van Rome, waar de eerste christenen een schuilplaats 
vonden, zijn meerdere afbeeldingen van Jezus gevonden, maar op 
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niet een van hen is hij afgebeeld aan een kruis. Uit de eerste vier 
eeuwen van de gewone jaartelling is geen afbeelding van Jezus aan 
een kruis bekend. Ergo: Jezus werd bevestigd aan een staande paal 
en het kruis is er later bij verzonnen. Waarom? Om de hardnekkige 
heidense verering van het kruis te  verchristelijken en te gebruiken. 
 
En dan kunnen we nog een stap verder gaan: werd Jezus 
geëxecuteerd omdat hij zieken genas en armen troostte op sjabát? De 
joodse traditie staat dit juist toe, maar toch wordt dit wel aangevoerd 
als excuus voor het christelijk antisemitisme. De Joodse religieuze 
elite zou in hem een concurrent gezien hebben en zich door middel 
van de Romeinen van hem ontdaan hebben. Er is nog altijd geen 
historisch bewijs voor de executie van Jezus, ook al is de periode 
waarin hij geleefd zou hebben verder uitstekend gedocumenteerd, 
maar indien het verhaal op waarheid rust, dan staat er in het NT 
overduidelijk dat de executie plaatsvond omdat Jezus in opstand was 
gekomen tegen de Romeinse bezetter, door zich zelf op te werpen als 
afstammeling en erfgenaam van koning David: als de koning van de 
Joden. 
 
Francois Marie Arouet (Voltaire) (1694-1778) een Jezuïet, schreef: 
“Het christendom is de meest belachelijke, meest absurde en meest 
bloeddorstige godsdienst die ooit onze wereld heeft geïnfecteerd… De 
ware God kan niet uit een meisje geboren zijn, noch gestorven aan 
een staak, noch gegeten worden in een stukje gebakken deeg”. 
Voltaire werd gevangengezet en verbannen, zijn boeken werden door 
de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten verboden en verbrand. Na de 
Franse revolutie werd hij eervol bijgezet in het Pantheon. Zijn 
stoffelijke resten werden door christelijke fundamentalisten gestolen 
en in een vuilstort gegooid. 
 
Charles François Dupuis, 1794, Origine de tous les Cultes ou La 
Religion universelle. Astralmythical interpretation of Christianity 
(and all religion). “Een enorme blunder is eenvoudiger te verbreiden 
dan een enorme waarheid, want het is eenvoudiger te geloven dan te 
beredeneren, en omdat de mensen liever romantische 
wonderverhalen horen dan de historische feiten.” 
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Ralph Waldo Emerson, 1841, Essays. Ooit een Trinitarian Christian 
en voormalig Unitarian dominee meende dat Jezus slechts een 
profeet was geweest, en noemde het christendom een middenoosterse 
staatsvorm. 
 
Mitchell Logan, 1842, Christian Mythology Unveiled. “Wat eenmaal 
aanvaard is als waarheid, hoe slecht gefundeerd en hoe absurd is, 
zal altijd de overhand houden.” 
 
David Friedrich Strauss, 1860, The Life of Jesus Critically Examined. 
Lutheraanse voorganger analyseerde de wonderen beschreven in de 
evangeliën als mythen en reduceerde Jezus tot een gewoon mens. Hij 
werd ontslagen. 
 
Ernest Renan, 1863, Das Leben Jesu. Een katholieke priester die een 
geromantiseerde biografie schreef van Jezus als mens. Zijn 
aanstelling werd hem ontnomen. 
 
Robert Ingersoll, 1872, The Gods. Bijzonder begaafd spreker uit 
Illinois, USA. "Zou een wezen van buiten onze wereld, dat op aarde 
kwam met een oneindig belangrijke boodschap voor de mensheid, 
niet de voorzorg en de moeite hebben genomen, bewijs achter te laten 
voor zijn bestaan? Is het echte wonder niet, dat er niet één geschrift 
van de zogenaamde ‘christus’ bekend is”. 
 

Allard Pierson, 1879, De Bergrede en andere synoptische 
Fragmenten. Theoloog en historicus die de Bergrede identificeerde als 
een samenvoeging van citaten uit oudere Joodse geschriften. Met 
deze publicatie begon de stroming van Hollandse Radicale Kritiek, die 
niet alleen de echtheid van alle 13 aan Paulus toegeschreven brieven 
in twijfel trok, maar ook het historisch bestaan van Jezus. 
 
Abraham Dirk Loman, 1882, "Quaestiones Paulinae," in Theologisch 
Tijdschrift. Professor in de theologie in Amsterdam, die tot de 
conclusie kwam dat alle boeken van het NT uit de tweede eeuw 
stamden, zodat er dus in het hele NT geen getuigenissen van 
eventuele tijdgenoten zijn. Hij concludeerde dat het christendom een 
samensmelting was van joods denken en Romeins-Grieks denken. 
Toen Loman op latere leeftijd blind werd, zei hij, dat juist zijn 
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blindheid hem inzicht verschafte in de duistere geschiedenis van de 
kerk! 
 
Willem Christiaan van Manen, 1896, Paulus. Professor te Leiden. 
Geloofde niet in de lichamelijke opstanding van Jezus. Kwam ook tot 
de conclusie dat alle brieven van Paulus vervalsingen waren en 
concludeerde bovendien dat het boek Handelingen gebaseerd was op 
de geschiedschrijving van de Romeinse Jood Flavius Josephus, die 
na de vernietiging van de Tempel in 72 Palestina bezocht. 
 
Albert Schweitzer. 1901, The Mystery of the Kingdom of God. 1906, 
The Quest of the Historical Jesus. Beroemde Duitse missionaris (35 
jaar in Kameroen, in zijn eigen ziekenhuis). Hij bespotte de 
menslievende Jezus uit de kerk en steunde het werk van de 
Hollandse radicalen. Zijn persoonlijke conclusie was, dat Jezus een 
godsdienstfanaat was geweest, die het einde der tijden profeteerde, 
dat hij dan ook teleurgesteld was overleden (! Niet geëxecuteerd). Hij 
zei, dat wie zoekt naar een historische Jezus hooguit een 
weerspiegeling van zichzelf vindt. 
 
Gary Courtney, 1992, 2004 Et tu, Judas? Then Fall Jesus! Het 
verhaal van het verraad van Judas is het verhaal van het verraad van 
Brutus. Jezus was de vermoorde Ceasar, en diens verhaal is door 
joodse aanhangers op schrift gesteld, uit voorzorg verhuld als 
religieus werk, vermengd met de dood-en-wederopstanding cultus 
van Attis. Dit religieuze werk ging daarna een eigen leven leiden en 
leidde tot het christendom. De leiders van de (katholieke) kerk waren 
vertegenwoordigers van Ceasar’s elite, die hoopten het Romeinse rijk 
te ondermijnen door middel van een nieuwe godsdienst die lijnrecht 
tegenover het wrede en agressieve karakter van Rome stond. 
 
Hoewel het misschien raar klinkt, moeten we eerst stellen dat kerst 
in de eerste periode van het christendom helemaal niet bestond. Er 
werd door de christenen die de eerste tweehonderd jaar na Christus 
leefden geen kerst gevierd. Er was in die tijd niemand die zich bezig 
hield met ‘het kindje Jezus’ of de ‘geboortedag’ van Jezus. Het was 
niet eens de gewoonte om een verjaardag te vieren, alleen de 
Romeinen vierden verjaardagen. Voor christenen en Joden was het 
daardoor helemaal ondenkbaar om een dergelijk feest te vieren.In 
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Matteus 14: 6 t/m 12 staat beschreven dat Herodes zijn geboortefeest 
vierde waar gedronken, gedanst en later zelfs een gevangenen werd 
gedood. Deze gevangene was in dit geval Johannes de Doper, maar er 
zijn uit de Romeinse geschiedenis verhalen bekend die wijzen op meer 
van dergelijke praktijken. 
 
In 221 na Christus opperde Julius Africanus (160 – 240) als eerste 
dat het goed zou zijn 25 dec. als gedenkdag in te stellen voor de 
geboorte van Jezus Christus.Julius Africanus was een belangrijk 
Romeins legerofficier en een aanhanger geweest van de religie van 
Mitras*. Julius was een vriend van koningen en keizers en bekeerd 
tot het christelijk geloof. *(Mitras, een 'God ' die van oorsprong uit 
Perzie kwam en door keizer Aurelianus tot God van het Romeinse rijk 
was verheven. De geboortedag van Mitras was 25 december. Men 
vierde dan het feest van de 'onoverwinnelijke zon'. 
 
Omdat de Romeinen op 25 december al een feest vierden ter ere van 
hun god Mitras vond Julius het een goede 'tegenhanger'. Mogelijk 
heeft Julius niets verkeerds in de zin gehad omdat we moeten 
beseffen dat het vieren van een verjaardag voor een Romein een 
eerbetoon was aan de jarige. Niet zo zeer het idee om de geboorte van 
Jezus Christus te gedenken, maar vooral de dubieuze datum 25 
december viel niet in goede aarde bij veel bisschoppen. Toch begon 
het idee om de geboorte van Jezus te vieren steeds meer zijn ingang 
te vinden in de toenmalige christelijke wereld. 
 
De eerste keer dat er melding word gemaakt van een ‘kerstachtig’ 
feest is in Egypte. Clement van Alexandria beschrijft: "Daar waren 
enkele ‘nieuwsgierige’ theologen, die niet alleen het jaar, maar ook de 
dag van Jezus geboorte hebben toegewezen. Zij plaatsten deze dag op 
20 Mei in het achtentwintigste jaar van keizer Augustus". (Strom. I, 
hoofdstuk 21). Clement van Alexandria (150-215, een geleerd 
Christelijk onderwijzer uit Alexandria, in Egypte. Hij was het hoofd 
van de Catechetical school daar. Origen was een van zijn leerlingen. 
Een van de fouten die hier gemaakt is, is het verschil in het 
berekenen van de maanden. De Joodse maanden zijn lunarmaanden 
en de Europese maanden zijn solarmaanden. Lunar maanden: de 
maanden berekend volgens de loopbaan van de maan. Een 
lunarmaand heeft negenentwintig of dertig dagen. 
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Omdat de Romeinen op 25 december al een feest vierden ter ere van 
hun god Mitras vond Julius het een goede 'tegenhanger'. Mogelijk 
heeft Julius niets verkeerds in de zin gehad omdat we moeten 
beseffen dat het vieren van een verjaardag voor een Romein een 
eerbetoon was aan de jarige. Niet zo zeer het idee om de geboorte van 
Jezus Christus te gedenken, maar vooral de dubieuze datum 25 
december viel niet in goede aarde bij veel bisschoppen. Toch begon 
het idee om de geboorte van Jezus te vieren steeds meer zijn ingang 
te vinden in de toenmalige christelijke wereld. De eerste keer dat er 
melding word gemaakt van een ‘kerstachtig’ feest is in Egypte. 
Clement van Alexandria beschrijft: "Daar waren enkele 
‘nieuwsgierige’ theologen, die niet alleen het jaar, maar ook de dag 
van Jezus geboorte hebben toegewezen. Zij plaatsten deze dag op 20 
Mei in het achtentwintigste jaar van keizer Augustus". (Strom. I, 
hoofdstuk 21) Clement van Alexandria (150-215) was een geleerd 
Christelijk onderwijzer uit Alexandria, in Egypte. Hij was het hoofd 
van de Catechetical school daar. Origen was een van zijn leerlingen. 
Een van de fouten die hier gemaakt is, is het verschil in het 
berekenen van de maanden. De Joodse maanden zijn lunar* 
maanden en de Europese maanden zijn solarmaanden. Lunar 
maanden: de maanden berekend volgens de loopbaan van de maan. 
Een lunarmaand heeft 29 of 30 dagen. Solar maand: de maanden 
berekend volgens de omlooptijd van de zon. Een solarmaand duurt 
30 of 31 dagen) 
 
Ook werden er fouten gemaakt door aan te nemen dat de Joodse 
maanden gelijk liepen met de Europese maanden. De eerste Joodse 
maand is 'Nisan' en begint in onze derde maand 'Maart'. Ze dachten, 
dat de 4e maand waarin  zij meenden dat Christus geboren was, 
hetzelfde was als de vierde maand van hun eigen kalender. Anderen 
kwamen door een combinatie van dit soort rekenfouten uit op 
bijvoorbeeld 20 april. Ook het 'bewijs' van Clement van Alexandria is 
hier op zijn plaats in de ‘PaschA computus’, schrijft hij: ‘De datum 
van Christus geboorte moet geplaatst worden op 28 maart, omdat op 
die dag de materiele zon geschapen is’. Hoofdstuk 4. geschreven in 
243 en heel lang ten onrechte aan Chyprian toegeschreven. Chyprian 
was van 200 tot 258 Bisschop van Carthago, Tunesië, Noord Afrika.  
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Dit is een stelling die hij later nooit goed heeft kunnen verdedigen. 
Mogelijk bedoelde hij dat het begin van het Joodse jaar ook het begin 
van de schepping moet zijn geweest. Door het verschil in lunar en 
solar maanden verschuift deze dag in vergelijk met onze kalender. 
 
In eerste instantie begon iedereen het ‘feest’ van de geboorte van 
Christus te vieren op de dagen die hen zelf goed uitkwamen. Rond 
het jaar 300 na Chr. begon er steeds meer strijd te komen over de te 
vieren datum van de geboorte van Jezus Christus. De bisschoppen 
bestookten elkaar over en weer met argumenten om de door hen 
gestelde datum algemeen te maken:  25 december. Het viel samen 
met de al geldende feestdagen binnen het Romeinse rijk:  6 januari. 
Vooral in het oosten van de toen geldende wereld. Ook daar ging het 
om een reeds geldende feestdag. De naar onze tijdrekening steeds 
verschuivende Joodse Chanukkaviering. Dit feest wordt ook in onze 
decembermaand gevierd. 
 
Doordat de christenen zich steeds verder afscheidden van hun joodse 
achtergrond verviel het Chanukka feest al snel. Onder druk van 
keizer Constantijn de Grote* werd 25 december steeds populairder. 
In 312 na Chr. zag hij een visioen van een kruis en de woorden: ‘in 
hoc signo vinces’, wat betekent: ‘door dit teken zult gij overwinnen’. 
De bekering van Constantijn betekende dat de christenen voor het 
eerst in meer dan 300 jaar niet meer vervolgd werden of als 2e rangs 
burger beschouwd. Hoewel Constantijn een christen was geworden 
en zelfs de christelijke godsdienst als staatsgodsdienst uitriep, bleef 
hij ook trouw aan het gedachtegoed van de god Mitras. Dit bleek 
onder andere uit zijn bijnaam 'de oude Pagan wolf'. Ook uit een boel 
andere gebeurtenissen bleek dat hij ondanks dat hij zich christen 
noemde, toch ook een zonaanbidder (Mitras) bleef. Constantijn de 
Grote was keizer van het Romeinse rijk van 306 tot 337. Hij was de 
eerste christelijke keizer en schafte de christenvervolging af. Pagan is 
de verzamel naam van verschillende natuur georiënteerde 
godsdiensten. 
 
Omdat men eenheid wilde en onderwerping aan het pauselijk gezag, 
besloot Paus Liberius in 354 door middel van een decreet, dat 25 
december de geboorte van Jezus Christus gevierd zou worden met 
een speciale kerst mis. De oosterse roomse kerken (oost Orthodox) 
gaven hier geen gehoor aan en vieren tot op heden kerst op 6 januari. 
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De Roomse kerk kent deze datum tot op heden als Epiphany. Paus 
Liberius (paus, van 352-366) (mis: rooms voor dienst of viering) 
Epiphany is het feest van de verschijning van Jezus Christus. Er is 
verschil binnen de kerken over welk moment nu precies gevierd dient 
te worden. Sommigen zeggen dat het het moment van de doop van 
Jezus Christus is, omdat daar God hem openbaart door te zeggen dat 
het Zijn Zoon was (Matteus 3:17). Anderen gaan uit van het moment 
dat Jezus Christus uit de woestijn komt om zijn bediening te 
beginnen (Lucas 3:23). Er zijn er ook die de bruiloft te Kana, het 
eerste openbare wonder (Johannes 2:11), als moment van openbaring 
van Zijn bediening zien. Deze beslissing van Paus Liberius had alles 
te maken met de overtuigingen van keizer Constantijn de Grote. 
Constantijn had een belangrijk en overheersend stempel gedrukt op 
de totstandkoming van de hierarchische structuur van de kerk en 
ondanks zijn vriendschap met het Pagan geloof achtte men hem zeer 
hoog. 
 
Heel lang is er gespeculeerd over de werkelijke geboortedag van 
Jezus. Dat was niet alleen in de eerste zeshonderd jaar zo, maar dat 
is altijd zo gebleven. De laatste jaren zijn er een aantal heel goede 
onderzoeken geweest naar de geboortedag van Jezus en is inmiddels 
wel  duidelijker hoe het werkelijk in elkaar zit. Een ding zijn de 
onderzoekers wel met elkaar eens en dat is; dat de datum van Jezus 
geboorte in ieder geval niet op 25 december is. Eigenlijk wist men dat 
al heel vroeg, maar toen speelden er andere belangen mee waar we in 
het volgende hoofdstuk op terug komen. Het mag duidelijk zijn dat 
ook in Israel de winter koud en nat is. Geen enkele herder zou het in 
dat land in zijn hoofd halen, om midden in de winter, 's nachts met 
de schapen in het veld te verblijven. Hoe het wel in elkaar zit, bleek 
eigenlijk heel goed uit de bijbel zelf te halen: 
 
We beginnen met de tekst in Lukas 1:5: 'Er was in de dagen van 
Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, 
behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters 
van Aaron en haar naam was Elisabet.' Hieruit leren we dat Zacharias 
deel uit maakte van de Levieten groep van Abia. In 1 Kronieken 24, 
lezen we wanneer Abia aan de beurt was in het bijbelse jaar. 'De 
afdelingen der zonen van Aaron. De zonen van Aaron waren Nadab, 
Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu stierven nog voor hun 
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vader, zonder zonen te hebben, zodat Eleazar en Itamar het 
priesterambt bekleedden. David, Sadok - uit de zonen van Eleazar - 
en Achimelek - uit de zonen van Itamar - verdeelden hen voor hun 
ambtswerk in  vier dienstgroepen. Toen bleek het dat de zonen van 
Eleazar meer groepshoofden hadden dan de zonen van Itamar; 
daarom deelde men hen aldus in: zestien hoofden voor de families 
van de zonen van Eleazar, en acht voor de families van de zonen van 
Itamar. Men deelde hen in bij loting, de ene groep zowel als de andere, 
omdat er oversten van het heiligdom - oversten Gods - zowel onder 
de zonen van Eleazar als onder de zonen van Itamar waren.  En 
Sernaja de zoon van Netanel, de schrijver, die tot de Levieten 
behoorde, schreef hen in ten overstaan van de koning, de oversten, 
de priester Sadok, Achimelek - de zoon van Abjatar - en van de 
familiehoofden der priesters en der Levieten; telkens werd een familie 
van Eleazar genomen, en dan ook een van Itamar.  Het eerste lot nu 
viel op Jojarib, het tweede op Jedaja, het derde op Charirm, het vierde 
op Seorim, het vijfde op Malkia, het zesde op Miamin, het zevende op 
Hakkos, het achtste op Abia  het negende op Jesua, het tiende op 
Sekanja, het elfde op Eljasib, het twaalfde op Jakim,  het dertiende 
op Chuppa, het veertiende op Jesebab, het vijftiende op Bilga, het 
zestiende op Immer, het zeventiende op Chezir, het achttiende op 
Happisses het negentiende op Petachja, het twintigste op Jechezkel, 
het eenentwintigste op Jakin, het tweeentwintigste op Gamul, het 
drieentwintigste op Delaja, het vierentwintigste op Maazja.  Dit zijn 
hun dienstgroepen voor hun ambtswerk, opdat zij het huis des Heren 
zouden binnengaan volgens de verordeningen, hun gegeven door hun 
vader Aaron, naar hetgeen de Here, de God van Israel, hem geboden 
had.' Er waren dus 24 dienstgroepen en Abia behoorde tot de 8e 
groep. 
 
Er waren dus 24 dienstgroepen en Abia behoorde tot de 8e groep. De 
Geest van God had aan David ook laten zien hoe de priesters verdeeld 
moesten worden en wat ze moesten doen. We lezen dat in 1 Kronieken 
28:11-13: ‘Toen gaf David aan zijn zoon Salomo het ontwerp van de 
voorhal met de daarbij behorende gebouwen, schatkamers 
bovenvertrekken en binnenzalen en van het vertrek voor het 
verzoendeksel [12] ook het ontwerp van alles wat hij in zijn geest had 
bedacht: voor de voorhoven van het huis des HEREN voor alle 
vertrekken in het rond, voor de schatkamers van het huis Gods en 
voor die van de geheiligde voorwerpen,  voor de afdelingen der 
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priesters en der Levieten, voor alle dienstwerk in het huis des HEREN 
en voor alle gerei voor de dienst in het huis des HEREN.’ In 1 
Kronieken 9 vers 23-26 lezen we dat hun diensten 7 dagen duurde: 
‘Naar de vier windstreken waren de poortwachters opgesteld: naar 
het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. [25] En hun 
broeders, in hun dorpen, moesten op bepaalde tijden voor zeven 
dagen met hen dienst doen, want in dit ambt waren zij de vier 
voornaamste poortwachters; zij waren Levieten. Zij hadden ook het 
opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods'. 
 
In 2 Kronieken 8 lezen we dat die diensten op Sabbat (zaterdag) 
begonnen en eindigen: 
 
‘De Levieten nu en geheel Judea deden alles wat de priester Jojada 
geboden had; ieder van hen nam zijn mannen die op de sabbat dienst 
moesten doen, tezamen met hen die op de sabbat vrijaf zouden 
krijgen’. Nu weten we dus dat Zacharias in de achtste groep zat in 
een cyclus van 24 groepen levieten. Ook weten we dat iedere groep 
dienst deed van sabbat tot sabbat. Om een jaar vol te maken moeten 
alle groepen minstens twee keer dienst doen. Omdat een lunar* jaar 
51 weken heeft in plaats van een solar jaar 52 weken, moeten we dan 
nog 3 weken hebben om het Joodse (lunar) jaar vol te maken. 
 
*(Lunar maanden= de maanden berekend volgens de loopbaan van 
de maan. Een 
lunarmaand heeft 29 of 30 dagen.) 
**(Solar maand= de maanden berekend volgens de omlooptijd van de 
zon. Een 
solarmaand duurt 30 of 31 dagen) 
 
In Deutronomium 16:16 staat: 
‘Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht 
is, voor het aangezicht van de Here, uw God verschijnen op de plaats 
die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, op het feest 
der weken en op het loofhutten feest.’ 
 
Drie weken in het jaar doen dus alle Levieten dienst. Zo is een jaar 
compleet en kunnen we uitrekenen wanneer Zacharias dienst deed. 
In Lucas 1: 8 staat: 
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‘En het geschiedde, toen hij priesterdienst voor God verrichtte in de 
beurt zijner afdeling,’ 
 
Het ging hier dus niet om een van de feestdagen want zijn afdeling 
was aan de beurt. Tijdens een van de feestdagen is niemand aan de 
beurt, maar doet iedereen dienst. In Leviticus 23 vers 5 lezen we: ‘In 
de eerste maand, op de veertiende der maand, in de 
avondschemering, is het pascha voor de Here’. De eerste maand is de 
Joodse maand ‘Nisan’. Dus was een van de drie feesten, waar alle 
mannen dienst deden, de week van 14 Nisan (pascha = feest der 
ongezuurde broden). Dit betekent dat de cyclus van de 24 
dienstweken een week opschoof. Zacharias deed dus dienst in de 9e 
week van het Joodse jaar. De maand Nissan is de 2e week van de 
Joodse maand Sivan. 
 
In Lucas 1 vers 24 staat: 'Na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw 
zwanger’. Omdat in de tekst 'Na die dagen' het Griekse woord meta 
{met-ah} is gebruikt, mogen we aan nemen dat het snel na de 
tempeldienst gebeurd is. Het woord meta wordt in het Grieks gebruikt 
voor begrippen als: achter, daarna (volgorde) of nadat. Het gaat dan 
om een opeenvolgende gebeurtenis, zonder dat daar veel tijd tussen 
zit. Dat betekent dus dat de conceptie van Johannes ongeveer in de 
3e week van de Joodse maand Sivan was. Daarna verborg Elizabet 
zich 5 maanden en daarna, in de 6e maand stuurde God een engel 
naar Maria. 
 
In Lucas 1 vers 26-27 staat: 
‘In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar 
een stad in Galilea, genaamd Nazareth, [27] tot een maagd, die 
ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van 
David, en de naam van de maagd was Maria.’ En in Lucas 1 vers 36 
staat dat dezelfde engel Gabriel vertelt dat Elisabet zwanger is: 
‘En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in 
haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar.’ 
 
De engel kondigde de conceptie van Jezus dus aan in de 6e maand 
van de zwangerschap van Elizabet. Dat betekent dat die 
aankondiging in de laatste week van de Joodse maand Heshvan of 
het begin van de Joodse maand Khislev was. Het was in de 6e maand. 
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Niet perse aan het einde of het begin. Verder lezen we nog een 
belangrijk gedeelte dat een aanwijzing geeft in Lucas 1 vers 39-42: 
 
'Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het 
bergland, naar een stad van Judea [40] En zij ging het huis van 
Zacharias binnen en groette Elisabet.  En toen Elisabet de groet van 
Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, 
en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest. En zij riep uit met 
luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend 
is de vrucht van uw schoot.' Als we dit zien staan weten we dat Maria, 
eenmaal aangekomen bij Elisabet, zwanger was. In vers 39 lezen we 
dat ze, na de verschijning van de engel 'met spoed' naar Elisabet ging. 
Ook nu zien we dat er niet zo veel tijd overheen ging tussen het 
moment van de aankondiging tot het moment van de conceptie. Als 
we de Joodse maanden omrekenen (ook het verschil tussen solar en 
lunar maanden) Moet de conceptie van Jezus in onze maand 
November zijn geweest. Tellen we 9 maanden (zwangerschap van 
Maria) verder moet Jezus ergens in de maand augustus of begin 
september geboren zijn. Hier zien we ook direct dat het nu normaal 
zou zijn dat de herders s' nachts in het veld waren met hun schapen, 
ook in Israel is het omstreeks deze tijd zomer! Uit deze globale 
rekensom, die in de Bijbel terug te vinden is, kunnen we aflezen dat 
het onmogelijk is dat Jezus op 25 december zou zijn geboren. 
 
Er is nog een rekenmethode die we toch nog even heel kort willen 
aanhalen. Daarvoor maken we voor het gemak even gebruik van een 
paar gegevens die algemeen aanvaard zijn. Anders zouden we 
opnieuw in een hele bijbel studie moeten uitwijden. Gegeven 1: Jezus 
stierf op het Joodse Pesach (=Pasen) feest. Gegeven 2: Jezus leefde 
ongeveer 33 1/2 jaar op aarde. Het Pesachfeest wordt gevierd op de 
veertiende in de Joodse maand Nisan. Rekenen we een half jaar 
eerder (als het om maanden in een jaar gaat is dat hetzelfde als 33 ½ 
jaar) komen we uit op de Joodse maand Tishri. Dat is omgerekend 
ook de maand september. 
 
Er zijn veel meer argumenten aan te voeren b.v.: een mobilisatie van 
een land als Israel om zich te laten inschrijven in hun geboorte dorp, 
zou nooit midden in de Joodse regentijd en winter worden 
ondernomen. De Romeinen wisten heel goed dat veel van de 
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primitieve wegen in Palestina (Israel) onbegaanbaar zouden worden. 
De maand december is volgens de Joodse telling de 9e maand de 
maand Kislev en een stukje van de maand Tebeth. In het oude 
testament lezen we hoe het werkelijk was in het Joodse land rond de 
9e maand. We lezen Ezra 10 vers 9: 
 
'En alle mannen van Juda en Benjamin verzamelden zich binnen drie 
dagen te Jeruzalem, en wel in de negende maand, op de twintigste 
der maand. Het gehele volk zat neer op het plein van het huis Gods, 
rillend zowel om de zaak als door de regenbuien.' Dat was de situatie 
overdag. De nachten in het middenoosten zijn over het algemeen veel 
kouder. Koude was ook vroeger heel normaal in Israel. We lezen als 
voorbeeld ook Jeremia 18 vers 14: 
 
‘Wijkt ooit van de rotsen der berghellingen de Libanon-sneeuw, of 
drogen ooit de koude, regenstromende wateren van de plasregen?' De 
cultusrichting die door het aanbidden van de Zongod (Nimrod) de 
meeste invloed heeft gehad op het ontstaan van het kerstfeest, is wel 
de cultus van 'Mitras' tijdens het feest 'Saturnalia'. 
 
Als we een paar encyclopedieen openslaan, vinden we er het volgende 
over: 'Kerst, in de christelijke kerk, was een jaarlijkse feest dat werd 
gehouden op 25 december om de geboorte van Jezus Christus te 
vieren. Onderzoekers geloven dat het festival voortgekomen is uit 
verschillende rituelen, gehouden door voorchristelijke Germanen en 
Kelten om de 'winter zonnewende' te vieren. Kerst is pas echt door 
christenen gevierd vanaf de vierde eeuw en bestaat uit veel Pagan 
gewoontes.' (Vertaald uit: Encarta Encyclopedia) 
 
'Geaccepteerd door de meeste geleerden tegenwoordig, was de 
geboorte van Christus toegewezen aan de datum van de 'winter 
zonnewende' (25 december in de Julian kalender en 6 januari in de 
Egyptische kalender), omdat op die dag de zon aan zijn terugkeer 
begon aan de noordelijk hemel. De Pagan gelovigen van Mitra vierden 
de 'dies natalis Solis Invicti' (geboorte van de onoverwinnelijke zon). 
Op 25 december, 274 na Chr. besloot Aurelian dat de zon-god hoofd 
beschermheilige was van het Romeinse rijk en wijdde een tempel aan 
hem in 'Campus Martius'. Kerst ontstond toen de cultus van de zon 
bijzonder machtig was in Rome.' 
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(Vertaald uit: New Catholic Encyclopedia, samengesteld door de 
Catholic University of America).  
 
Kerstmis (afgeleid van 'Christus-mis'). Het feest ter herdenking van 
de geboorte van Jezus Christus In de Oosterse Kerk werd dit feit 
oorspronkelijk herdacht op het feest van *Epifanie, de verschijning, 
van de Heer (6 jan.). In Rome is ca. 330 als datum 25 dec. gekozen, 
waarschijnlijk in verband met het zonnewendefeest van 'sol invictus' 
(de onoverwinnelijke zon) met de bedoeling dit te kerstenen. Van het 
Westen uit vond dit feest ook in het Oosten ingang.' De Grote Winkler 
Prins: 'Kerstfeest, Kerstmis. Het woord Kerst is de germaanse 
vorming van het gri. Christus, vgl. het werkwoord kerstenen: het 
woord betekent dus Christus feest. Het is het feest van Christus' 
geboorte; de kerstmis is de mis ter ere van Christus' geboorte. De 
jong-christelijke kerk kende geen kerstfeest' zoals ook in de 
apostolische' brieven weinig of geen aandacht wordt geschonken aan 
de geboorte van Jezus. Pas in 335 vond het eerste te Rome plaats en 
wel op 25 december. Deze datum en dag is door de R. K. Kerk en 
protestantse kerken thans algemeen aanvaard. De orthodoxe Kerken 
vieren het kerstfeest op 9 januari de Armeense Kerk op 19 januari. 
Er is geen enkele reden aan te voeren, dat de Here Jezus in de maand 
december werd geboren De keuze voor deze maand houdt 
waarschijnlijk verband met de zonnewende, de geboorte van het licht 
op 21-22 december. Overigens is het merkwaardig dat de christelijke 
jaartelling wel begint met het jaar, maar niet met de dag van Christus' 
geboorte. De Romeinse monnik Dionysius Exiguus, die onze 
jaartelling heeft ontworpen, wijzigde daarbij niet de Romeinse 
indeling van het jaar in maanden en begon dus met de eerste dag van 
de eerste maand van de romeinse kalender' (Bron: Bijbelse 
encyclopedie door: prof D.W.H. Gispen en B.J. Oosterhoff) 
 
Zo zien we dat alle onderzoekers het er wel over eens zijn dat het feest 
van de zonnewende of nauwkeuriger ' Sol Invictus' het feest van 'de 
onoverwinnelijke zonnegod' is. Er is eigenlijk geen discussie over dat 
dit feest de basis is geweest van ons kerstfeest. Daarom willen we dit 
feest toch nog even nader toelichten voor we het kerstfeest zelf onder 
de loep nemen. Mithras is de Romeinse naam voor de Indo-Iraanse 
god Mitra, of Mithra, zoals hij door de Perzen werd genoemd. 
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In de Perzische mythologie was Mithras geboren uit een maagd. Hem 
was het leven geschonken door 'de Moedergod'. Dit niet te verwarren 
met de 'rockbirth' die zijn uitgroeien tot godheid verbeeldt. Zijn 
geboorte was overigens wel in een grot. 'Mithras werd ter wereld 
gebracht door Anahita, een onbevlekte maagdelijke moeder die 
aanbeden werd als vruchtbaarheidsgodin, voor de hierarchieke 
reformatie. Van Anahita wordt verteld dat ze de 'Verlosser' ontvangen 
had van het zaad van Zarathustra, bewaard in de wateren van het 
meer 'Lake Hamun' in de Perzische provincie Sistan.' (Vertaald uit: 
Mithrasm door: Delphi Theological Network) Hier lezen we duidelijk 
de Perzische variant op het Semirames verhaal. Het is dan ook niet 
vreemd dat de grootste middenoosterse 'Mithtraeum*' die in het 
westen van Perzie stond in Kangavar, opgedragen was aan 'Anahita, 
the Immaculate Virgin Mother of the Lord Mithras' (Anahita, de 
onbevlekte Maagdelijke Moeder van de Heer Mithras. Lake Hamun is 
de plaats van samenkomst voor Mithras verering. Mithras werd al 
snel de beschermheer van legers. Mithras was een machtig krijger. 
In ieder Mithraeum was een afbeelding te zien waarop te zien is hoe 
Mithras een stier doodt. We vinden hierin een duidelijke paralel met 
afbeeldingen van 'Nimrod, de machtige jager'. Vooral door de 
Romeinse soldaten werd Mithras al snel de belangrijkste godsdienst 
van het Romeinse rijk. Doordat de Romeinse legers 'overal' heen 
trokken verspreidde de cultus van Mitras zich snel. In de tweede 
eeuw, verspreidde de verering van Mithras zich ook in Duitsland 
doordat een sterk leger dit gebied verdedigde.  
 
De meeste Mithraeums in het westen werden ontdekt in Duitsland. 
Er is een inscriptie gevonden van een inwijding van een Centurion 
als volgeling van Mithras. Deze inscriptie dateert uit het jaar 148 n. 
Chr. Het meest bekende relief van de Mithras verering, die twaalf 
scenes uit het leven van de god laten zien, is gevonden in Neuenheim, 
Duitsland in 1838. Op 25 december wordt ieder jaar de geboorte van 
de nieuwe zon gevierd. De zon die op die dag op het laagst stond, 
werd op die dag opnieuw geboren. Voordat de Mithras cultus naar 
Rome werd gehaald, vierde men op deze dag het feest van Saturnus. 
Dit was ter ere van de god Saturnus die direct terug te herleiden is 
naar Nimrod de zonnegod. 'De laatste paar eeuwen is duidelijk 
geworden dat in Griekse en Latijnse teksten een mysterieuze 
verwarring is ontstaan over: 'Zon' in het Grieks 'Helios' en in het 
Latijn 'Sol' als verwijzing naar de planeet 'Saturnus'! Over de 
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Babylonische sterren aanbidders schrijft Diodorus: 'tot degene die we 
Saturnus noemen, geven we de speciale naam: 'Zon-ster'.' (Vertaald 
uit: Saturn: The Ancient Sun God, door: David Talbott). Omdat deze 
twee feesten op dezelfde dag gevierd werden en erg op elkaar leken 
integreerden ze snel als een feest. Het feest heette in die tijd 
'Saturnalia'. Het werd gevierd met het geven van pakjes, 
muntstukken en kaarsen, het houden van grote (gezamenlijke) 
maaltijden, het versieren van een (groenblijvende) kerstboom, takken 
en kransen aan de deuren en muren. In de eerste driehonderdvijftig 
jaar na Christus, waren de kerkleiders helemaal geen voorstanders 
van een dergelijk feest. De navolgende citaten geven daar al iets van 
weer: 
 
'Het Saturnalia feest, Nieuwjaar en Midwinter festivals, komen steeds 
vaker bij ons voor. Kado's worden uitgedeeld, spelen gespeeld en 
grote maaltijden gehouden. De Pagans zijn toegewijd aan hun eigen 
feesten. Maar dit soort mensen zouden de dag des Heren of het 
pinksterfeest niet met ons kunnen vieren'. (Vertaald uit: Terrulian, 
De Apologie, Volume 1). Terrulianus (160-230) een belangrijke 
christelijke schrijver uit Cartago, Noord Afrika. Hij was presbyter (dat 
is te vergelijken met een ouderling. In de Roomse/Anglikaanse kerk 
een functie van priester). 
 
'Jullie christenen hebben jullie eigen inschrijving (hier wordt het 
lidmaatschap van een kerk bedoeld) jullie eigen kalender. Jullie 
hebben niets uit te staan met de feestdagen van de wereld. Sterker 
nog jullie zijn geroepen tot het tegenovergestelde).' (Vertaald uit: 
Terrulianus, De Apologie, Volume 1). Het heeft inderdaad 
consequenties als we deel zouden nemen aan een publiek feest, tenzij 
men zou kunnen bewijzen dat er niets mis mee was en alleen 
gefundeerd zou zijn op het ware karakter van God. Maar het 
zogenaamde publieke festival kan in geen enkel opzicht in harmonie 
gebracht worden met het dienen van God. In tegendeel ze zijn ervoor 
gemaakt om te dienen als herdenkingen van menselijke instellingen.' 
(Origenes*, vertaald genomen uit: a Dictionary of Early Christian 
Beliefs door: David W. Bercot.) Origenes (185-255), opleid door 
Clement van Alexandria, was een bekend en geliefd schrijver uit die 
tijd hij schreef meer dan duizend werken. Dit zijn een paar oude 
documenten die iets schrijven over de manier waarop de christenen 



254 

 

van die tijd aankeken tegen een dergelijk feest. Het was pas veel later 
dat men besloot om de Pagan-gelovigen tegemoet te komen en een 
aantal van hun gewoontes te 'verchristelijken'. Nu was het keizerrijk 
officieel christelijk, wat zou Constantijn doen met al de traditionele, 
reeds bestaande heidense vakanties? In zijn koninkrijk en onder zijn 
leiderschap was het niet geheel stabiel. Hij had zijn andere drie 
rivalen verslagen, maar er waren nog steeds vijanden in het land. 'Hij 
sloot een huwelijk tussen het christendom en zon aanbidders' 
(Eutropius, X pagina 131-133) de oorspronkelijke godsdienst van 
Constantijn. Hij zou zeker geen revolutie riskeren door de Pagan-
gewoontes zomaar te verbieden. Christenen uit die dagen pasten de 
stelling toe om; 'de Pagans halverwege tegemoet te komen.' (Vertaald 
uit: It's that time again! , Geschreven door: Theophorus). Er zijn nog 
een aantal zaken die besproken zouden kunnen worden, maar het 
lijkt mij voldoende om het bij deze punten te houden. Sommige 
verschillen hebben ook te maken met kerkelijke traditie. Iedereen is 
uiteindelijk in staat om alles nog eens opnieuw te bekijken. Een paar 
belangrijke punten zijn er uitgelicht, maar dat betekent niet dat dat 
het enige is waar misverstanden over bestaan. Enkele tientallen 
Twentse katholieken willen zich verenigen in een eigen 
kerkgenootschap. De gelovigen voelen zich niet langer thuis in de 
strak geleide Rooms Katholieke kerk, waarin steeds minder ruimte is 
voor de persoonlijke religieuze beleving. Klachten zijn: de eucharistie 
is de laatste tijd enorm aangescherpt. Je moet het zien als een 
formulier dat steeds strakker wordt geredigeerd. Elke handeling is er 
rotsvast in verankerd. Het is gewoon benauwend. Zolang het 
katholieke deel maar heel duidelijk is, dan is het prima. Maar iets 
moois van zo’n viering maken, dat kan gewoon niet. Er staat precies 
geschreven wat toegestaan is. Degene die wat anders wil, of er iets 
tussendoor door wil doen, die moet maar ergens anders naar toe. 
Bron: Twentse Courant Tubantia, 13 maart 2012. Vóór de komst van 
het internet kon de kerk publicatie van de waarheid omtrent Jezus 
bijna volledig onderdrukken: schrijvers werden onder druk gezet en 
gevangen genomen, uitgevers werden bedreigd en beboet, boeken 
werden in beslag genomen en verbrand. Nu heeft in alle christelijke 
landen de bevolking toegang tot de waarheid. Nu is het nog slechts 
een kwestie van tijd aleer de missionarissen wenend in de ruïnes van 
hun verlaten kerken zullen liggen en zich verdwaasd zullen 
vastklampen aan hun neergestorte kruisen. 
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De zondvloed 
 

Zondvloed verhalen komen in meerdere culturen voor. Het woord 
'zondvloed', afkomstig van het Middelnederlandse sintvloed, betekent 
oorspronkelijk aanhoudende vloed, maar doordat het 
volksetymologisch in verband werd gebracht met het begrip zonde, is 
het eerste lid vervormd geraakt. 

Zondvloed in verschillende culturen en religies 

Bijbel 

In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, wordt een zondvloed 
beschreven. Er wordt verteld hoe God aan Noach de opdracht geeft 
een ark te bouwen. Er zal een grote vloed komen die alle leven, mens 
en dier zal vernietigen omdat er groot onrecht en ongeloof onder de 
mensen is ontstaan. Van alle dieren neemt Noach een paar aan 
boord. Nadat Noach met zijn vrouw en kinderen aan boord gegaan is, 
komt er inderdaad een grote vloed die alles vernietigt. Na 
honderdvijftig dagen ronddobberen zendt Noach een raaf uit (deze 
komt niet terug). Dan zendt hij een duif uit om te zien of er al ergens 
land is. De duif keert eerst terug. De volgende keer dat Noach de duif 
uitzendt keert het dier terug met een olijftak. De derde keer komt het 
dier helemaal niet meer terug. Zo weet Noach dat de wereld weer 
bewoonbaar is. Uiteindelijk strandt Noach in het Ararat gebergte. De 
identificatie met de berg Ağri Daği in Turkije is middeleeuws. Volgens 
de traditie is Noach op de gelijknamige berg op de grens van het 
huidige Turkije en Armenië gestrand, hoewel steeds meer theologen 
geloven dat het één van de andere bergen in het Ararat-gebergte is, 
zoals de berg Cudi Dagh. Van Noachs drie zoons stammen alle latere 
mensen af. Van Sem zouden de Semieten, van Cham de negroïde 
mensen en van Jafet de mensen van Europa, Noord- en Oost-Azië en 
Amerika afstammen. 
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Na afloop van de zondvloed werd de regenboog door God ingesteld als 
teken dat er geen zondvloed meer zou plaatsvinden. Orthodoxe joden 
zullen, als ze een regenboog zien, altijd een kort gebed, een broche, 
als dank uitspreken. 

Koran 

Een zondvloed wordt ook genoemd in verschillende soera's van de 
Koran, zoals in soera Jonas 73. De strekking van deze ayaat is 
doorgaans dat het gewaarschuwde volk van Nuh niet luisterde en 
verklaarde Gods tekenen voor leugen, waarna God hen liet 
verdrinken. In tegenstelling tot de Bijbelse visie van een algehele 
overstroming van de hele aarde, wijst tafsir van de Koran uit dat het 
slechts betrekking heeft op het gewaarschuwde volk van Nuh. 

Soera De Gelovigen geeft de geschiedenis van Nuh. Hierin is sprake 
van de Goddelijke opdracht tot de bouw van een schip en de soera 
maakt verder duidelijk dat ook de Koran uitgaat van het 
samenbrengen van tweetallen van alle wezens. 

Een andere zondvloedvertelling is te vinden in de vijftiende eeuwse 
Dürr-i Meknûn van Ahmed Bican Yazıcıoğlu. Kenan, een van de 
zonen van Nuh, weigert mee te gaan met de Ark. Hij probeert daarop 
de zondvloed op eigen houtje te overleven in een soort duikerklok. 
Deze ongehoorzaamheid wordt door God zwaar bestraft met een 
bovennatuurlijke blaasontsteking en Kenan verdrinkt in zijn eigen 
urine in de duikerklok.  

Sumerisch 

De Bijbel en de Koran zijn niet de enige bronnen van dit verhaal, het 
verhaal van de grote overstroming komt in vele culturen voor. Uit veel 
oudere geschreven bronnen, bijvoorbeeld het Sumerische Gilgamesj-
epos (met daarbinnen het zondvloedverhaal van Oetnapisjtim) en het 
nog oudere Atrahasis-epos is het ook bekend, met uitgestuurde vogel 
en al. De Sumerische geschiedkundige bronnen bevatten een lijst met 
koningen waarvan de eerste dynastieën van voor de zondvloed 
stammen. Een fragment van tablet 7 van het Gilgamesj-epos is 
gevonden in Megiddo, bij Haifa in Israël. 
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Kleitablet met op tablet 11 van het Gilgamesj-epos een 
zondvloedverhaal. 

Masai (Oost-Afrika) 

De Masai vertellen van Tumbainot, een rechtvaardig man, die een 
vrouw genaamd Naipande had en drie zonen: Oshomo, Bartimaro, en 
Barmao. De wereld was dichtbevolkt, maar de mensen waren zondig 
en dachten niet aan God. Toch moordden zij elkaar niet, totdat een 
man genaamd Nambija een andere man, Suage, doodsloeg. God 
besloot daarom de mensheid te verwoesten, maar Tumbainot vond 
genade in Zijn ogen. God gebood Tumbainot een ark te bouwen en 
die met vrouw en kinderen en dieren van iedere soort te betrekken. 
Nadat ze aan boord gegaan waren, zorgde God voor een langdurige 
regenval die voor een overstroming zorgde. Mens en dier stierven uit. 
De ark dreef een lange tijd en het voedsel erin begon op te raken. 
Toen de regen stopte zond Tumbainot een duif uit om te kijken of de 
aarde al droog was. De duif kwam vermoeid terug. Een aantal dagen 
later liet hij een gier los met een pijl aan een vleugel, zodat de pijl bij 
het landen zou blijven haken aan gewassen en wat mee zou nemen. 
De gier keerde terug zonder pijl. Toen de vloed voorbij was landde de 
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ark op de steppe, en de inzittenden stapten uit. Tumbainot zag vier 
regenbogen, één in elke hoek van de hemel, waardoor hij wist dat 
Gods toorn voorbij was. 

Indiaas 

In India is een zondvloedverhaal bekend uit de Shatapatha 
Brahmana, een appendix van de Veda's, met Manu in de rol van 
Noach of Utnapishtim. Op grond van dit verhaal heeft men berekend 
dat de zondvloed daar in 3102 v.Chr. plaats gehad zou hebben, maar 
die datum wordt ook wel gezien als de tijd van de grote Bharata-
oorlog, die later plaatsgevonden zou hebben. Dit wordt beschreven in 
het belangrijkste Indiase epos de Mahabharata. 

Grieks 

In de Griekse mythologie komen er drie zondvloedverhalen voor. 

• Het eerste verhaal is dat van Ogyges, de stichter van de stad 
Thebe. 

• Het tweede verhaal gaat over Deukalion en Pyrrha en wordt 
onder andere beschreven in Ovidius' Metamorphosen. 

• Het derde verhaal is dat van Dardanus. Dit verhaal wordt 
beschreven door pseudo-Apollodorus. 

Ook Plato schrijft in zijn dialogen Timaeus en Critias over een reeks 
zondvloeden die zouden hebben plaatsgevonden. Bij een van deze 
zondvloeden zou het eiland Atlantis zijn verwoest. 

Eskimo's (Herschel-Eiland) 

Veel Eskimo-stammen vertellen een vergelijkbaar zondvloedverhaal. 
De Eskimo's van Herschel-Eiland vertellen over Noah die alle dieren 
uitnodigde om in zijn ark te komen en gered te worden. De 
mammoeten geloofden echter niet dat er een grote vloed zouden 
komen en dachten dat hun poten lang genoeg waren om het te 
overleven. Ze bleven buiten de ark en stierven uit. De andere dieren 
geloofden Noah en werden gered. 
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Altaisch (Centraal-Azië) 

In de Altaïsche cultuur spreekt men over Tengys (oftewel Zee) die ooit 
heer over de aarde was. Nama, een goede man, leefde tijdens zijn 
bewind met drie zonen, Sozun-uul, Sar-uul, en Balyks. Ülgen gebood 
Nama een ark (kerep) te bouwen, maar Nama liet het zijn zoons doen 
omdat hij slecht kon zien. Nama ging de ark in met zijn familie en 
vele soorten dieren en vogels die ronddreven door het stijgende water. 
In deze mythe liet Nama zijn oudste zoon het raam openen om rond 
te kijken, waarop de zoon enkel de pieken van bergen zag. Uiteindelijk 
stopte de ark tussen acht bergen. Ook in dit verhaal komen vogels 
voor, want Nama laat een raaf, een kraai en een roek los, maar geen 
één keerde terug. Op de vierde dag liet hij een duif los, die terugkwam 
met een takje. 

Amerikaans 

Interessant is ook dat toen de Spanjaarden in Amerika kwamen en 
ze missionarissen meenamen die de plaatselijke indiaanse bevolking 
probeerden te bekeren deze indianen het verhaal van de vloed al 
bleken te kennen. 

Blijkbaar geloofden de Lakota-indianen dat de mensheid de vloed had 
overleefd doordat een vrouw door een adelaar op een hoge berg werd 
gebracht, en zij vervolgens een tweeling kreeg waar de Lakota's 
zouden van afstammen. 

Zondvloed, wetenschap en pseudowetenschap 

Tegenwoordig is de gedachte van de zondvloed als een 
wereldomvattende catastrofe binnen de geologie op de achtergrond 
geraakt. Maar als lokale ramp wordt ze toch nog wel gebruikt. 
Een nieuwe theorie is dat de zondvloed een reeks megatsunami's was 
die door de Burckle-inslag veroorzaakt was. Een andere hypothese is 
dat het onderlopen van de Zwarte Zee na de ijstijd een bron is geweest 
van zondvloedverhalen. 
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Andere, meer traditionele theorieën gaan ervan uit dat het verhaal 
van de zondvloed gebaseerd is op een uitzonderlijk grote 
overstroming van de Eufraat en de Tigris in Mesopotamië. 

Tegenwoordig is er nog steeds een minderheid van orthodoxe 
christenen die uitgaat van een letterlijke wereldwijde zondvloed als 
verklaring voor de bodemlagen (zie ook het jongeaardecreationisme). 
Een aantal van hen heeft een academische achtergrond, doch slechts 
een enkeling heeft deskundigheid in de relevante vakgebieden. Met 
hun hypotheses trachten zij het natuurlijke bewijsmateriaal in 
overeenstemming te brengen met orthodoxe bijbelinterpretatie. Deze 
hypotheses worden daarom beschouwd als pseudowetenschap. Een 
bekende pseudowetenschappelijke theorie waarin de zondvloed een 
grote rol speelt is de hydroplaattheorie. In de, als 
pseudowetenschappelijk beschouwde, zondvloedgeologie zijn ook 
andere hypothesen geformuleerd, zoals de "catastrophic plate 
tectonics"-theorie van John Baumgardner. Geen enkele van deze 
hypothesen is in staat de geologische feiten te verklaren. Hierbij geldt 
dat enkele technisch gezien onmogelijk zijn, zoals de vapor canopy 
en de hydroplaattheorie. Anderen kennen een groot gebrek aan 
bewijs, zoals de solid canopytheorie en het collapse tectonics model. 

Het grootste bezwaar tegen zondvloedgeologie volgt uit datering, met 
name radiometrische datering van gesteentes. 

De Zwarte Zee-zondvloed is een hypothetische catastrofale stijging 
van het niveau van de Zwarte Zee rond 5600 v.Chr., te wijten aan het 
doorbreken van wateren van de Middellandse Zee in de Bosporus. 

De Zwarte Zee was een reusachtig zoetwatermeer gedurende de 
laatste ijstijd, het Weichselien. Enerzijds stonden de oceanen en de 
daarmee in open verbinding staande Middellandse Zee 
honderdtwintig meter lager dan het huidige niveau omdat veel water 
lag opgeslagen in enorme landijsmassa's. Anderzijds stond de Zwarte 
Zee zelf ook zeventig tot honderdvijfenvijftig meter lager dan nu door 
de toegenomen verdamping en verminderde aanvoer van rivieren. 
Waar zich nu de Bosporus bevindt, was er enkel een droge depressie 
van circa vijftien tot vijftig meter diep. 
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Er was dus geen verbinding tussen de Zwarte Zee en de Middellandse 
Zee. De Zwarte Zee werd steeds zoeter door de aanvoer van 
rivierwater.  

Toen na de ijstijd de zeespiegel weer steeg, kwam er een moment dat 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee weer met elkaar werden 
verbonden. Over de manier waarop dat gegaan is, bestaan 
verschillende inzichten. De twee voornaamste theorieën worden 
gegeven door de geologen William Ryan en Candace Major. 

• Ryan veronderstelde een snelle - circa één tot drie jaar 
durende - mogelijk zelfs catastrofale reconnectie van de 
Zwarte Zee met de Middellandse Zee rond 5600 v.Chr. Deze 
veronderstelde catastrofe wordt wel in verband gebracht met 
de verspreiding van het Neolithicum, de zondvloed en het 
Gilgamesj-epos. 

• Candace O. Major stelt daarentegen dat de Zwarte Zee rond 
7400 v.Chr. op een rustige - enkele decennia tot enkele 
eeuwen durende - manier vanuit de Middellandse Zee is 
volgelopen. 

• De geologen Turneya en Brown hebben een compromis 
voorgesteld en geven tevens een beeld van hoe de verspreiding 
van het neolithicum door deze gebeurtenis versneld zou 
kunnen zijn. 

Theorie catastrofaal vollopen Zwarte Zee rond 5600 
v.Chr. 
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Men ontdekte op wat nu de bodem van de zee is, een begraven laag 
van schelpengruis, doorsneden door meanderende rivierbeddingen, 
rivierdelta's en stranden. De kleilaag onder dit schelpengruis bevat 
overvloedig plantaardig materiaal, wortels, slakken en scheuren door 
uitdroging. Het lijkt erop dat hier vroeger een kust-moeras was. Het 
ligt nu circa  honderdveertig meter diep onder water.  

Eerdere onderzoekingen rapporteerden al löss-lagen, vloedlijnen, 
kustafzettingen en strandterrassen uit een periode van 15.780 tot 
7660 v.Chr. op diepten tussen drieennegentig meter en 
honderdtweeentwintig meter en op grote diepte verborgen rivierdalen 
die suggereren dat het wateroppervlakte in de ijstijd minimaal 
honderdtien meter lager dan nu lag. 

Ryan stelde dat er twee mogelijke verklaringen zijn: 

1. Circa 10.000 v.Chr. was de ijstijd afgelopen en begonnen de 
oceanen weer te stijgen. Circa 7000 v. Chr. stonden ze op 
circa 35 meter onder het huidige niveau. Dat is de 
tegenwoordige drempeldiepte van de Bosporus. Mogelijk 
begon toen het Middellandse Zeewater als een beekje de 
Zwarte Zee op te vullen. Maar de sapropeel (een zuurstofarme, 
zwarte modder) is pas tweeduizend jaar later ontstaan. 
Mogelijk is de oorzaak hiervan dat het (zwaardere) zoute water 
langzaam naar de bodem van het bekken is gezakt en pas 
tweeduizend jaar later anoxisch (zuurstofarm) werd hetgeen 
leidde tot de vorming van sapropeel.[ 

2. Rond 5600 v. Chr. vervingen zouttolerante flora en fauna 
abrupt een flora en fauna die leefden in een zoetwatermeer en 
het binnenstromen van zout water niet konden overleven, 
behalve in de riviermondingen. Rond die tijd verscheen er ook 
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een ander type mollusken (weekdieren). Boringen tonen aan 
dat de Bosporus anno 2005 met een laag sedimenten bedekt 
was en dat de harde rots op een diepte ligt van minimaal 85 
meter. Ryan veronderstelde nu, dat er in de Bosporus een 70 
meter dikke laag sedimenten gelegen moet hebben op circa 15 
meter onder de huidige zeespiegel. Dit niveau werd door de 
oceaan (en de daarmee in verbinding staande Middellandse 
zee) pas circa 5600 v.Chr. bereikt. Daarop stroomde zout 
water door deze doorgang. Door deze stroming werden er 
sedimenten weggevoerd, waardoor de opening groter werd. 
Daardoor werd de stroming sterker en werden er weer meer 
sedimenten weggevoerd enzovoort. Toen alle sedimenten 
weggespoeld waren, was er een doorgang ontstaan die meer 
dan 50 km³ water per dag kon doorlaten. Er was dus sprake 
van een ware stortvloed. Het wateroppervlak van de Zwarte 
Zee steeg aanvankelijk met tientallen cm per dag. Zo'n 
100.000 km² land werd binnen een (paar) jaar overstroomd. 

Het onderlopen van dit uitgestrekte land zou mogelijk de verspreiding 
van de vroege neolithische cultuur naar Europa hebben versneld. 
Rond 5550 v. Chr. waren er al neolithische boeren gevestigd in 
Griekenland, Bulgarije, Roemenië en langs de kust van de Zee van 
Marmara. Rond 5000 v. Chr. verspreidde deze cultuur zich snel 
landinwaarts, langs de dalen van grotere rivieren van zuidoost 
Europa. De ploeg en eenvoudige irrigatie verschijnen plotseling in 
Transkaukasië. Deze versnelde uitbreiding van het neolithicum zou 
kunnen zijn veroorzaakt door de verdrijving van de bewoners van de 
ondergelopen kusten van de Zwarte Zee. Deze bewoners waren 
aangepast aan de natuurlijke bronnen hiervan, te weten: de löss, de 
door water afgezette klei en vochtige leem. 

Onderzoeksmethoden 

• Boorkernen met flora, fauna, schelpen en sedimenten 
• C14-datering 
• Zuurstofisotopenanalyse 

Theorie 'rustig' vollopen Zwarte Zee rond 7400 v.Chr. 
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Candace O. Major stelt dat de Zwarte Zee tussen ca. 15.700 en ca. 
14.200 v.Chr. voor de Bølling-warmteperiode, door de toevoer van 
zeer veel smeltwater met sedimenten van Finse, Scandinavische en 
Alpen gletsjers zo hoog stond, dat hij (bijna) overvloeide in de 
Middellandse Zee. 

Daarna stopte de toevoer van deze noordelijke gletsjers en zou er een 
dalende waterspiegel van het meer zijn geweest gedurende relatief 
warme perioden (Bølling-interstadiaal, Allerød-interstadiaal en 
Preboreaal) vanwege de toegenomen verdamping. Er zou weer een 
hogere waterspiegel zijn geweest gedurende de koude perioden 
daartussen (zoals de jonge Dryas) vanwege toenemende toevoer door 
rivieren met minder verdamping. 

Hoewel de jonge Dryas een zeer droge (en koude) periode was, lijkt de 
Zwarte Zee toen toch te zijn gestegen tot misschien wel de hoogte van 
dertig meter onder het huidige niveau, waarop hij mogelijk nogmaals 
kon uitstromen in de Middellandse Zee. 

Ten slotte was er circa 7400 v. Chr. waarschijnlijk weer een 
verbinding met de oceaan. Dit is eerder dan de 5600 v.Chr. die 
voorheen werd voorgesteld door Ryan. De open verbinding met de 
oceaan is aantoonbaar door het verschijnen van zout-tolerante 
mollusken, waarvan het calciumcarbonaat (CaCO3) van de schelpen 
een grotere hoeveelheid aan δ18O isotoop vertoont. Dit verschil begint 
op te treden tussen 8100–6850 v. Chr. Rond 7000 v. Chr. zou deze 
overgang voltooid zijn. Circa 5600 v. Chr. was het zoutgehalte hoog 
genoeg en verschenen de sapropeel-sedimenten waar Ryan zijn 
eerdere datering van een mogelijk catastrofale overstroming op 
baseerde.  

Boorkernen van ondieper dan tachtig meter onder het huidige niveau 
van de Zwarte Zee tonen een laag uit 7400 v. Chr. (vrijwel direct 
daaronder zitten veel oudere lagen). Boven deze laag zit de latere 
zout-tolerante fauna van na de reconnectie. Dit suggereert dat het 
peil van de Zwarte Zee ten tijde van de reconnectie zeventig–negentig 
meter onder het huidige niveau was. Op die diepte is nu een 
ondergelopen kustlijn te zien. 
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De datering van de eerste zouttolerante fauna in de Zwarte Zee (7400 
v.Chr.) suggereert dat de Middellandse Zee toen dertig meter onder 
het huidige niveau stond. Het overvloeien van de monding van de 
Sakarya rivier (Noordwest-Turkije) begon pas kort na 7000 v. Chr. 
Dit suggereert een geleidelijke stijging van het niveau van de Zwarte 
Zee na de reconnectie.  

Onderzoeksmethoden 

Er is onderzoek gedaan aan sedimenten uit boorkernen van allerlei 
diepten en van diverse missies. Onderzocht zijn monsters van klei, 
modder en overblijfselen van flora en fauna. Men heeft hiervan 
bepaald: 

• De zuurstofisotopenanalyse (δ18O) - met behulp van 
massaspectrometrie. 

• De verhouding van strontiumisotopen 86Sr/87Sr/88Sr.[18] 
Hiervoor werd strontium gezuiverd uit molluskschelpen en uit 
klei. Analyse gebeurt met behulp van massaspectrometrie. 

• De verhouding strontium en calcium uit calciumcarbonaat 
van molluskschelpen. Analyse gebeurt met behulp van 
massaspectrometrie. 

• Mineralenonderzoek van kleilagen, zoals illiet en kaolien. 

Verder wordt voor de ijking 14C-datering van schelpen toegepast. 

Het vóórkomen van deze stoffen en de verhoudingen waarin zij 
voorkomen zijn reacties op belangrijke variabelen in de omgeving als 
temperatuur en zoutgehalte. 

Theorie (catastrofaal) vollopen Zwarte Zee rond 6500 
v.Chr. 

Turneya en Brown stellen dat de Zwarte Zee tussen 7400 – 5500 v. 
Chr. (op catastrofale wijze) is overstroomd vanuit de Middellandse 
Zee. Uit C14-datering van mollusken menen zij deze instroom rond 
6300 v. Chr. te kunnen dateren. Deze overstroming zou veroorzaakt 
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zijn door de abrupte zeespiegelstijging van 1,4 meter ten gevolge van 
het instorten van de Laurentidegletsjer in Amerika (tussen 6740 en 
6160 v.Chr.). Deze plotselinge stijging van de oceanen zou het 
doorbreken van de barrière in de Bosporus veroorzaakt hebben. De 
overstroming van de Zwarte Zee zou vervolgens hebben geleid tot een 
versnelde verspreiding van de Neolithische cultuur over Europa (de 
omslag van jager-verzamelaars naar neolithische boeren). 

Bekijken we alleen de stijging van de zeespiegel van 1,4 meter ten 
gevolge van het instorten van de Laurentidegletsjer rond 6300 v.Chr. 
dan zou in Anatolië, Cyprus en het Nabije Oosten 1120 km² land zijn 
overstroomd. Bij een bevolkingsdichtheid van twee per km² zou dat 
circa 2200 mensen hebben gedwongen om te verhuizen. Dit kan 
echter de grote uitbreiding van het Neolithicum rond 6200 v.Chr. niet 
verklaren. 

Door het overstromen van de Zwarte Zee zou 72.700 km² land zijn 
overstroomd. Het zou in het langzame scenario van Candace O. Major 
minstens vierendertig jaar geduurd hebben voor de Zwarte Zee weer 
op het huidige niveau stond. In het catastrofale scenario van Ryan 
zou het circa een tot drie jaar geduurd hebben. Hoe dan ook: er 
moesten circa honderdvijfenveertigduizend mensen verhuizen. En die 
hadden een voorkeur voor de beperkt aanwezige rivierdalen en oevers 
van meren omdat zij water nodig hadden voor hun landbouw, leem 
voor hun huizen en klei voor hun potten. Dan zou er dus een beperkte 
keus geweest zijn voor hun woonoorden. En zo gauw deze "vol" waren, 
vond er migratie plaats. Dit leidde op langere termijn tot het 
uitbreiden van het Neolithicum naar Europa. 

Het is altijd een punt van discussie geweest of de verspreiding van 
het Neolithicum plaatsvond door migratie (verhuizing) door 
bevolkingsdruk dan wel door imitatie (terwijl de bevolkingen op hun 
plaats bleven). Turneya en Brown stellen een combinatie van beide 
factoren voor. 

1. In het Midden-Oosten en Zuid-Anatolië was het Neolithicum 
al rond 10.900 v.Chr. stevig gevestigd. Men had zich gevestigd 
in nederzettingen en bedreef landbouw. Rond 8500 v.Chr. 
begon men ook veeteelt te bedrijven en rond 6500 v.Chr. 
begon men potten te bakken. 



                  

267 

 

2. Eerste migratie. Er is archeologisch bewijs dat aantoont dat 
rond 7200 v.Chr. landbouw en veeteelt zich naar Cyprus en 
Griekenland verspreidden via Anatolië. Eenmaal in 
Griekenland schijnt het Neolithicum zich echter 1000 jaar 
lang niet verder verspreid te hebben. 

3. Tijdens de periode van de overstroming van de Zwarte Zee 
tussen 6300 – 6200 v.Chr. schijnen er geen nieuwe 
neolithische nederzettingen bijgekomen te zijn. 

4. Tweede migratie. Vanaf 6200 v.Chr., na de overstroming van 
de Zwarte Zee, trokken neolithische boeren door de 
rivierdalen van de Zwarte Zee naar de Balkan waar de 
neolithische nederzettingen zich snel vermeerderden met een 
piek rond 5800 v.Chr. 

5. Imitatie. Rond 6000 v. Chr is de verspreiding van het 
Neolithicum door migratie gestopt en grotendeels vervangen 
door verspreiding door imitatie. Doordat er sociale- en 
handelscontacten waren, keken naburige volkeren de 
landbouw, veeteelt en het pottenbakken af van de 
Balkanvolkeren en verspreidde het Neolithicum zich over 
grote delen van Europa met een piek rond 5300 v.Chr.  

6. Tweede imitatie. De verdere verspreiding van het Neolithicum 
stopte tot rond 3700 v. Chr. toen het overgenomen werd in 
Denemarken en Engeland. 

Een verdere mogelijke aanwijzing voor de juistheid van de 
veronderstellingen van Turneya en Brown is, dat de vroeg-
neolithische plaats Çatal Hüyük rond 6200 v.Chr. in verval raakte. 
De bevolking verspreidde zich over de vlakte. Hoewel men meestal 
aanneemt dat deze gebeurtenis is veroorzaakt doordat een groep 
bewoners het oneens was met de sociale orde binnen de nederzetting, 
zou het verval ook door het binnenvallen van migranten uit de 
ondergelopen gebieden veroorzaakt kunnen zijn. Ook Cyprus zou 
immers rond 6000 v.Chr. verlaten zijn. 

Gilgamesj-epos en bijbel 

Volgens sommigen zouden de 'herinneringen' aan deze ramp 
ongeveer 3500 jaar lang in het 'collectief onbewuste' van de mensheid 
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bewaard zijn gebleven en aan de basis liggen van de diverse 
zondvloedmythes in Mesopotamië in het Gilgamesj-epos en nog 1700 
jaar later in Judea in de bijbel. 
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Soekot of Loofhuttenfeest 

 

 
De hakafot van de Sefardim tijdens Soekot in de Amsterdamse Snoge. 
Gravure van Bernard Picart.  

Soekot of Loofhuttenfeest (Hebreeuws: סוכות of ֻסּכֹות) is een joods feest 
dat zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten 
(de voorouders van de Joden) veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn 
onder de bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven in 
tenten of hutten. Deze rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte 
die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het Beloofde Land. 

Beschrijving 

Soekot, dat een vreugdevol feest is, wordt beschreven in de Tenach 
(de Hebreeuwse Bijbel) in Wajikra (Leviticus) 23:33-43[, waarin de 
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Israëlieten (en daarmee ook hun nakomelingen de Joden) wordt 
opgedragen dit feest elk jaar te vieren. 

Soekot is een pelgrimsfeest. Toen de Joodse Tempel nog bestond 
vierde men dit feest ook daar door aan God dankoffers voor de laatst 
binnengebrachte oogst te brengen. 

Het feest begint op de vijftiende van de maand Tisjrie van de joodse 
kalender. Vanwege de oriëntatie op de maanstand wijkt deze kalender 
af van de algemene of gregoriaanse kalender waardoor Soekot op 
laatstgenoemde kalender elk jaar op andere dagen valt maar wel 
altijd in de periode van eind september tot eind oktober. De eerste 
twee dagen van Soekot gelden als feestdag (jom tow) waarop niet 
wordt gewerkt (buiten Israël, in Israël is dit alleen de eerste dag). 

De twee dagen die volgen op Soekot zijn ook feestdagen, namelijk 
Sjemini Atseret en Simchat Thora. Vaak worden deze dagen ook nog 
tot Soekot gerekend. 

Gebruiken 

De soeka 

 
 
Soeka (loofhut) van de Joodse gemeente Beth Shoshanna, op de 
binnenplaats van de Grote Synagoge van Deventer. 
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Chazzan Tom Fürstenberg van de Joodse gemeente Beth Shoshanna 
geeft uitleg over de vier soorten alsmede het sjokkelen met de loelav 
en etrog in de Grote Synagoge van Deventer 

Volgens het gebod dient men in een loofhut (Hebreeuws: soeka, 
meervoud: soekot) te verblijven. Vaak wordt hiervoor een hut in de 
tuin gemaakt. Het eten van een maaltijd in een dergelijke hut geldt 
al als vervulling van het gebod, hoewel het er meer mee overeenkomt 
als men, indien mogelijk, ook erin overnacht, wat ook wel wordt 
gedaan. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van 
bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt, niet van ander 
materiaal, zoals kunststof. Verder zijn er nog andere eisen die aan 
het opzetten van de hut worden gesteld. De loofhut wordt verder 
versierd met vruchten en groenten. 

Loelav zwaaien 

Volgens Wajiekra (Leviticus) 23:40-41 moeten er vier producten van 
bomen, arba'a miniem genoemd, worden gebruikt om daarmee zeven 
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dagen lang voor God vreugdevol te zijn. Deze vier boomproducten, 
ook wel de vier soorten genoemd, zijn: 

• hadassiem - drie mirtetakken 
• aravot - twee beekwilgtakjes 
• loelav - een palmtak 
• etrog - grote en geurige citrusvrucht 

Hadassiem, aravot en loelav worden tezamen gebundeld terwijl men 
de etrog er tegenaan houdt. De bedoeling is dat men tijdens het lezen 
van bepaalde Psalmen op Soekot naar alle windrichtingen zwaaiende 
bewegingen met deze bundel maakt. De symbolische betekenis 
hiervan is dat men God vraagt voor al het groen te zorgen. Deze 
zwaaiende beweging staat bekend als het zogeheten sjokkelen met de 
loelav. 

Ook in de synagoge wordt met deze bundel gezwaaid: nl. tijdens 
bepaalde gedeeltes van het zg. Hallel (reeks van psalmen 113 t/m 
118) en wel op de volgende wijze: 

1. naar het oosten 
2. naar het zuiden 
3. naar het westen 
4. naar het noorden 
5. naar boven (hemel) 
6. naar beneden (aarde) 

Daarna worden er zg. 'hakafot' (ommegangen) gemaakt: een processie 
waarin iedereen z'n loelav rechtop voor zich houdt en tijdens het 
zingen van de woorden 'Hosjia Na' (=Help toch) een rondgang om de 
bima maakt waarop één of meerdere mensen met een thorarol staan. 
Zie de bekende gravure van Bernard Picart.[1] Dit doet men elke 
Soekotdag en op de laatste - de zevende - dag, Hosjana rabba, doet 
men dit zelfs zeven maal. 

Met deze arba'a miniem wil men aan de hand van haar 
eigenschappen een bepaalde symboliek van het Joodse volk 
uitdrukken: 
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• de etrog is geurig en smakelijk: slaat op die Joden die zowel 
de Thora bestuderen als dat ze hem ook toepassen 

• de loelav is geurloos maar wel smakelijk: slaat op die Joden 
die zich hoofdzakelijk beperken tot Thorastudie 

• de hadassiem zijn geurig maar smaakloos: slaat op die Joden 
die niet aan Thorastudie doen maar hem wel toepassen 

• de aravot missen beide: slaat op die Joden die noch de Thora 
bestuderen noch hem toepassen 

Echter, vanwege het feit dat ze alle vier tezamen worden genomen 
vult de een aan wat de ander mist en zodoende bereikt het Joodse 
volk als geheel toch haar doel, namelijk de Thora bestuderen en hem 
toepassen. 

Veel van de joodse gedenkdagen herinneren aan de gebeurtenissen 
die in het oude testament staan (Het eerste deel van de christelijke 
bijbel). Met Soekot wordt herdacht dat het joodse volk 40 jaar door 
de woestijn moest zwerven. Zij leefden toen in hutten gemaakt van 
palmbladeren. Het loofhuttenfeest is het begin van een 7 dagen 
durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin of in 
hun woning een hut wordt nagebouwd. Gedurende deze dagen 
wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de 
verhalen over de tocht van de joden door de woestijn.  

Het feest wordt beschreven in Tenach en dus de Bijbel, in het boek 
Leviticus hoofdstuk 23 vanaf vers 33 t/m 44. Het feest begint op de 
15e van de maand Tisjri uit de joodse kalender. Doordat dit een 
maankalender is, vallen feestdagen zoals soekot niet steeds op 
dezelfde data van de Gregoriaanse kalender. De twee dagen die 
volgen op soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret en 
Simchat Torah. Vaak rekenen mensen deze dagen ook tot het 
soekotfeest. 
 
Soekot is een vreugdevol feest. De periode in de woestijn lag tussen 
de uittocht uit Egypte, die met pesach wordt gevierd, en de intocht 
in het beloofde land.  
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Gebruiken tijdens soekot: de soeka  

Op de twee eerste dagen van soekot wordt er niet gewerkt. Volgens 
het gebod dient men in hutten te verblijven, hiervoor wordt vaak 
een hut (Hebreeuws: soeka, meervoud: soekot) in de tuin gemaakt, 
en het eten van een maaltijd in een dergelijke hut geldt al als 
vervulling van het gebod, hoewel het er meer mee overeenkomt als 
men, indien mogelijk, erin overnacht, wat ook wel wordt gedaan. 
Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van bomen en 
andere plantaardig materiaal zijn gemaakt, niet van ander 
materiaal, zoals kunststof. Verder zijn er nog andere eisen die aan 
het opzetten van de hut worden gesteld. 
 
Etrog en loelav 

De hut wordt versierd met vruchten en groenten. Er wordt een 
bundeling gemaakt van een palmtak (loelav) twee wilgentakken 
(arava) en drie mirretakken (hadas). Deze gehele bundel wordt ook 
loelav genoemd. Hierbij wordt een citrusvrucht (etrog) gevoegd. De 
loelav vormt een symbool voor vreugde. Ook tijdens processies 
worden de etrog en loelav meegedragen. 
 
Fragment Leviticus 23 

"Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de 
HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. De eerste dag 
moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. Elk 
van de zeven dagen moeten jullie de HEER een offergave aanbieden. 
De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en 
ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal 
dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden. 
Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, 
wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van 
de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag 
moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie 
vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen 
en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten 
overstaan van de HEER, jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere 
van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt 
voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende 
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maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke 
geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen 
eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen 
ik hen uit Egypte wegleidde." Bron: Wereldfeestenalmanak. 
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De heilige graal 
 

De heilige graal zou volgens het apocriefe Nikodemus-evangelie, dat 
eerst genoemd werd "Handelingen van Pilatus", de schaal of beker 
zijn waarin het bloed van Christus is opgevangen bij zijn kruisiging; 
in andere verhalen is het de beker die gebruikt werd bij het Laatste 
Avondmaal. Volgens sommigen zou de graal de speerpunt zijn 
waarmee Christus werd doorboord na zijn kruisdood. Een andere 
legende spreekt over een edelsteen die uit Lucifers kroon viel toen hij 
uit de hemel stortte. De middeleeuwse legende van de graal is 
mogelijk geïnspireerd op eerdere verhalen uit de klassieke en 
Keltische mythologie, waarin sprake is van hoornen des overvloeds 
en magische ketels. 

Waarschijnlijk baseert de mythe van de graal zich op fictie, want de 
eerste maal dat de heilige graal werd genoemd was in de twaalfde 
eeuw in de ridderroman Perceval ou le conte du Graal van Chrétien 
de Troyes. Daarna wordt de graal in verschillende vertellingen 
genoemd, zoals in het epische meesterwerk 'Parzival' van Wolfram 
von Eschenbach (ca. 1170-1220). 

Volgens de overlevering zou de graal door Jozef van Arimathea in 
veiligheid zijn gebracht, al weet niemand waar. Sommigen beweren 
dat de graal door Jozef naar Glastonbury in Engeland werd gebracht. 

De christelijke mythe van de graal zou een variant kunnen zijn van 
de klassieke Keltische mythe over een pot of ketel die eeuwig leven of 
magische krachten heeft. Het lag immers in de lijn van de kerstening 
om heidense symboliek te verwerken in de christelijke doctrine. Hoe 
dan ook, deze mythe heeft aanleiding gegeven tot verscheidene 
verhalen zoals van de queeste van koning Arthur en Parzival. Volgens 
die legendes was Galahad de enige ridder die de graal kon vinden. 
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De heilige graal, door Dante Gabriel Rossetti 

Anderen meenden dat de heilige graal naar het zuiden van Frankrijk 
werd gebracht, naar de Languedoc. Hier zou het katharisme, een 
gnostische religie, tot bloei komen, maar later door een kruistocht 
worden uitgeroeid. Of dit de heilige graal was weet niemand. 
Verondersteld werd dat de graal zich bevond in de burcht van 
Montsegur, de laatste vesting van de katharen. De legende werd 
versterkt doordat er vlak voor de val van de burcht enkele leiders 
zouden zijn ontsnapt uit de burcht. Dit gaf aanleiding tot de 
speculatie dat zij de graal met zich mee hadden genomen. 

Anderen beweren weer dat de heilige graal, of san greal, een 
verbastering is van sang real, koninklijk bloed, een aanduiding voor 
de nakomelingen van Jezus Christus. Volgens sommigen zou Jezus 
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een dochter, genaamd Sarah, verwekt hebben bij Maria Magdalena. 
Sarahs afstammelingen zouden de Merovingers (door een huwelijk 
tussen een afstammeling van Jozef van Arimatea en een 
afstammeling van Jezus) zijn, en zelfs koning Arthur, via de lijn van 
Arthurs vader, koning Aedan MacGabran, zou een afstammeling van 
Jozef van Arimatea zijn. Ook Arthurs moeder, Ygerna del Acqs, zou 
een afstammeling van de Merovingers zijn. Arthurs broer, Eochaid 
Buide, zou de voorvader zijn van Alpin, de eerste koning der Schotten, 
waarvan Duncan I van Schotland en Macbeth afstammelingen van 
zouden zijn. Uit de familielijn van Duncan I zouden honderd jaar later 
de eerste Stewarts (Stuarts) geboren worden 

Een andere groep van onderzoekers vindt een Scythisch Iraanse 
oorsprong voor deze verhalen.  

Nog anderen beweren dat het bij de zoektocht naar de heilige graal 
enkel gaat om de zoektocht naar het goddelijke in ons. Gezien de 
bronnen en de thematiek zou het hier vooral gaan om een gnostisch 
tafereel. 

 
De zoektocht naar de heilige graal door Sir Edward Burne-Jones 
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De heilige graal heeft door de eeuwen heen talloze auteurs 
geïnspireerd tot al dan niet wilde verhalen, die graalromans worden 
genoemd. 

Chrétien de Troyes, een priester, noemde de heilige graal voor het 
eerst in de twaalfde in zijn graalroman Perceval ou le conte du Graal. 
Perceval of Parzival is een ridder van de Ronde Tafel van Koning 
Arthur. Toch is deze Graal bij Chrétien nog niet wat hij in latere 
legenden is geworden. De graal is hier un graal, een schaal of kelk, 
waaruit de Visserkoning een hostie neemt die hem voedt. De graal 
zou magische krachten bezitten, zoals onsterfelijkheid, 
geneeskrachtige werking, en de mogelijkheid tot communiceren met 
God. 

 

 
 
Sangreal door Arthur Rackham, 1917 (uit The Romance of King Arthur 
and His Knights of the Round Table) 
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Michael Baigent, Henry Lincoln en Richard Leigh publiceerden het 
boek Holy Blood - Holy Grail, alwaar de theorie over het nageslacht 
van Jezus Christus werd geponeerd. Dit thema werd ook verkend 
door Laurence Gardner in Bloodline of the Holy Grail. 

Lynn Picknett en Clive Prince beschreven in hun boek The Templar 
Revelation verschillende mythen over vrijmetselarij, katharen, 
tempeliers, met een knipoog naar Maria Magdalena en Johannes de 
Doper. 

Een totaal andere gedachte is de theorie dat de heilige graal een 
aantal documenten is. Deze documenten zouden het bewijs vormen 
dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena. Uit dit huwelijk zou 
Sarah zijn geboren. Deze documenten werden sangreal genoemd, een 
woord dat op twee manieren te splitsen valt: san-greal (heilige graal) 
en sang-real (koninklijk bloed : verwijzend naar de bloedlijn van 
Maria Magdalena). Dan Brown gebruikte dit thema in zijn roman De 
Da Vinci Code (2003). Brown spreekt in zijn verhaal van een 
samenzwering van de katholieke kerk tegen de heilige graal. De 
documenten zouden bewijzen dat Jezus afstammelingen zou hebben 
en dat er op dit moment nog erfgenamen van Jezus op de wereld 
zouden rondlopen. Van dit verhaal werd een populaire verfilming 
gemaakt. 

Een merkwaardige gedachte over de graal werd door Jan Smulders 
in zijn boek De ware graal en zijn valse hoeders uit de doeken gedaan. 
Bij gebrek aan elementaire kennis beweerde hij dat de graal een 
manier is om de "echte" waarde van pi te construeren, namelijk niet 
3,14159 maar 3,078..., de tangens van 72°. 
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De katholieke kerk 
 
 

 

Voor meer detailleerde beschrijvingen van de verhouding tussen de 
rooms-katholieke kerk en de edelen zijn, omdat Nederlandse bronnen 
zwijgen, uitstapjes naar Frankrijk en Italië noodzakelijk. Frankrijk 
bestond uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewoonden, de 
Aquitaniërs een ander en het derde deel degenen die in hun eigen 
taal Kelten en in onze taal Galliërs werden genoemd. Van al deze 
volken zijn de Belgen het dapperst, en wel doordat ze het verst 
verwijderd zijn van de Romeinse Provincie. Bij hen komen het minst 
vaak handelaren om goederen te importeren die tot verwekelijking 
(slapper, zwakker) leiden. En ze zitten het dichts bij de Germanen die 
aan de andere kant van de Rijn wonen, met wie ze in voortdurende 
staat van oorlog verkeren. Het land van de Belgen begint waar dat 
van de Galliërs ophoudt en strekt zich langs de benedenloop van de 
Rijn. Al deze volken verschillen onderling in taal, gebruiken en 
wetten. De Galliërs worden van de Aquitaniers gescheiden door de 
Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. Aquitanie 
strekt zich uit van de Garonne tot aan de Pyreneeën en het deel van 
de oceaan dat bij Spanje ligt.  

De rooms-katholieke kerk had om te overleven en haar autoriteit te 
versterken een steunpilaar nodig: een machtige wereldlijke figuur die 
haar zou kunnen vertegenwoordigen. Als het christendom zich 
volgens de roomse leer moest ontwikkelen, was daarvoor een 
wereldlijke macht nodig die deze leer kon verspreiden, uitvoeren en 
opleggen. Het moest een macht zijn die rivaliserende christelijke 
groepen kon weerstaan en desnoods overwinnen. Met de doop van 
Clovis, de belangrijkste machthebber in West-Europa werd dit een 
feit. Clovis had in het jaar 486 het Merovingische gebied aanzienlijk 
uitgebreid en vanuit de Ardennen een aantal omringende 
koninkrijken en vorstendommen veroverd en een aantal stammen 
verslagen. Clovis, die – volgens de overlevering – plotseling was 
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bekeerd op aandrang van zijn vrouw Clothilde, die een hartstochtelijk 
aanhangster van Rome was. Meteen daarna werd er een 
overeenkomst tussen Clovis en de rooms-katholieke kerk gesloten. 
Het betekende voor Rome een belangrijke politieke overwinning, 
omdat hiermee het overleven van de kerk werd verzekerd en de kerk 
de belangrijkste geestelijke autoriteit in het westen zou worden. 
Tijdens de vergaderingen van de eerste vijf oecumenische (tot de hele 
wereld behorende) concilies van de jonge christenheid werden de 
bakens voor inhoud en organisatie van de nieuwe godsdienst 
uitgezet. De oudste geloofspunten, die tot op de dag van vandaag hun 
dogmatische geldigheid behouden hebben, werden afgekondigd in 
Nicea (325), Constantinopel (381), Efese (431), Chalcedon (451) en 
nogmaals in Constantinopel. 

Daarvoor in ruil ontving Clovis de titel 'Novus Constantinus': de 
Nieuwe Constantijn. Met andere woorden, hij zou over een verenigd 
rijk regeren: een heilig rooms rijk. Het pact tussen Clovis en de 
rooms-katholieke kerk was geweldig belangrijk voor het christendom. 
Niet alleen toen maar voor de eerstvolgende duizend jaar. De doop 
van Clovis zou de geboorte van een nieuw rooms rijk betekenen dat 
gebaseerd was op de rooms-katholieke kerk en op wereldlijk niveau 
door de Merovingen werd bestuurd. Clovis stierf in het jaar 511 en 
het rijk werd naar Merovingische gewoonte onder zijn vier zonen 
verdeeld. Toen Constantijn de driehonderdachttien bisschoppen voor 
het Eerste Concilie te Nicea uitkoos en benoemde, gebeurde dit louter 
en alleen uit machtspolitiek en zeker niet op religieuze gronden. De 
keizer zat de vergadering voor en hij had ook nadrukkelijk te kennen 
gegeven dat zijn wil kerkelijke wet was. Constantijn was een 
aanhanger van de zonnecultus van Mithras, een Oudperzische 
lichtgod. Tot ver in het christelijke tijdperk werd hij op munten als de 
'onoverwinnelijke zon' afgebeeld en vereerd. Toen hij de oude Griekse 
handelsstad Byzantium in het jaar 330 naar zichzelf vernoemde en 
Constantinopel tot hoofdstad van het Romeinse rijk uitriep, liet hij 
voor zichzelf een enorme zuil oprichten, bekroond door zijn beeltenis 
als onoverwinnelijke zon. Te zijner eer werd wierook gebrand en 
trokken kaarsprocessies door straten en stegen. Er was geen sprake 
dat de pontifex (opperpriester, titel van paus) uit christelijke 
naastenliefde de slavernij zou afschaffen. Integendeel, hij verordende 
dat op ontvoering van meisjes, betrapte slaven gloeiend lood in hun 
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mond gegoten moest worden en hij stond toe dat ouders, in geval van 
nood, hun kinderen verkochten.  

Aan welke beslissingen voor de kerkpolitiek heeft deze grappenmaker 
meegewerkt? Tot Nicea gold algemeen de leerstelling van Arius van 
Alexendria dat god en Christus niet in wezen één waren maar slechts 
op elkaar leken. Constantijn dwong het concilie tot de uitspraak van 
de eenheid van het wezen. Homousi, het verschil is een iota, god de 
vader en god de zoon (homosum: ik ben mens; iota of ion: negatief of 
positief geladen deeltje, moleculen worden in ionen gesplitst). Per 
keizerlijk decreet werd deze kern van de zaak rakende verandering 
tot kerkelijk dogma geproclameerd (openlijke bekendmaking). Zo 
kwam de gelijkheid van Jezus tot god tot stand. Zich daarop baserend 
kwamen de bisschoppen bij acclamatie (goedkeuring door applaus) 
tot de geloofsbelijdenis van Nicea. Constantijn bewees de kerk nog 
een enorme dienst. Tot dan toe was de plaats waar Jezus was 
begraven niet bekend. Geleid door een 'goddelijke ingeving' ontdekte 
de Romeinse keizer in het jaar 326 het graf van de zojuist aan god 
gelijk geworden Jezus. Constantijn liet in het jaar 330 te Jeruzalem 
de kerk van het Heilig Graf bouwen. In hetzelfde jaar liet Constantijn 
een aantal van zijn naaste familieleden vermoorden, zijn zoon 
Crispus en zijn toenmalige vrouw Fausta liet hij in kokend water 
dompelen en zijn schoonvader Maximianus liet hij gevangen nemen 
en tot zelfmoord dwingen. 

In het jaar 740 was een belangrijk document verschenen, dat de loop 
van de westerse geschiedenis zou veranderen. Het werd de 'Gift 
(donatie) van Constantijn' genoemd. Tegenwoordig wordt er niet meer 
aan getwijfeld dat het om een slechte vervalsing gaat, die in de 
pauselijke kanselarij werd gemaakt. Toen werd het echter als echt 
beschouwd en had een enorme invloed. De Donatie van Constantijn' 
zou uit het jaar 312 stammen, toen Constantijn op aandringen van 
zijn vrouw zich tot het christendom bekeerde. Volgens het document 
had hij de bisschop van Rome de keizerlijke symbolen en de 
kroonjuwelen geschonken, die dus eigendom werden van de kerk. 
Volgens de 'Donatie' had Constantijn – als eerste bisschop van Rome 
plaatsvervanger van Christus genoemd – hem de status van keizer 
aangeboden. In zijn hoedanigheid van plaatsvervanger van Christus 
had de bisschop de keizerlijke symbolen aan Constantijn teruggeven, 
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die ze met toestemming van de kerk min of meer in bruikleen kreeg. 
De bedoelingen van dit document zijn duidelijk. Volgende de Donatie 
van Constantijn oefende de bisschop van Rome zowel wereldlijke als 
geestelijk macht over het christendom uit. Hij was een pauselijk 
keizer die over de keizerlijke kroon kon beschikken. De macht – of 
een deel daarvan – kon hij naar believen verdelen. Hij beschikte – 
door Christus – over de onbetwiste macht koningen te maken of af te 
zetten. De Donatie van Constantijn leverde het Vaticaan tenslotte zijn 
macht op wereldlijk gebied op.  Zonder  te vermelden wie zijn bron 
was, overlegde paus Zacharias in het jaar 751 een tot dan toe 
onbekend document dat schijnbaar vierhonderd jaar oud was en was 
ondertekenend door keizer Constantijn. Er werd in verkondigd dat de 
paus door Christus persoonlijk was benoemd tot zijn 
vertegenwoordiger op aarde, met het mooiste paleis ter wereld. Zijn 
door god verleende waardigheid was bovendien van iedere andere 
heerser verheven en alleen hij, de paus, had dus de macht en het 
gezag om koningen en koninginnen aan te stellen als zijn 
ondergeschikten. Het decreet liet er geen twijfel over bestaan dat de 
paus was gekozen als plaatsvervanger van Christus en verleende hem 
de titel Vicarius Filii Dei: plaatsvervanger van de Zoon Gods. 
Voortaan werden Europese vorsten gekroond door de paus en waren 
ze dienaren van de kerk in plaats van dienaren van het volk.  

Het eerste initiatief van paus Zacharias, onder de bepalingen van dit 
schijnbaar keizerlijke handvest, bestond uit het afzetten van het oude 
Franse koningshuis, de Merovingers van Gallië. Deze mysterieuze 
dynastie lief zich erop voorstaan dat ze afstamden van koning David 
van Israël en ze waren als driehonderd jaar koningen van de Franken. 
Overeenkomstig het oude Testament droegen ze hun haar lang, in de 
Nazareense traditie van Numeri 6:5, en ze vormde hun samenleving 
naar het voorbeeld van het hof van koning Salomo. Brieven van 
Lodewijk X1 uit het jaar 1482 verwijzen naar ene bezoek van de 
Merovingische koning Clovis aan het graf van Maria Magdalena in 
480, en Clovis was getrouwd met de Bourgondische prinses Clotilde 
in het zwartemadonnacentrum Ferrières. Al in de tijd van koning 
Clovis hadden de Merovingers een vredesverdrag gesloten met de 
Roomse kerk, maar dat was nu nutteloos. De Merovingers waren 
vorsten van de oude stempel en waren zodoende vertegenwoordigers 
van de Franken in plaats van territoriale koningen van Frankrijk. 
Zacharias wilde deze traditie veranderen door toekomstige koningen 
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de heerschappij over een grondgebeid te geven. Deze koningen 
zouden dan heersen (in plaats van regeren) onder zijn oppergezag. 
Het voormalig Romeinse rijk was misschien achterhaald, maar 
Zacharias had een nieuw concept: een heilig Romeins rijk dat 
bestuurd werd vanuit het Vaticaan. In dit rijk was geen plaats voor 
de Merovingers, omdat zij Desposyni waren. Ondanks hun 
vooraanstaande positie als stichters van de Franse monarchie 
vormden zij een ernstige bedreiging voor het bewind van de paus. In 
zijn poging goede betrekkingen in stand te houden was Clovis 
gedoopt door Sint Remy, bisschop van Reims. Maar zijn 
nakomelingen droegen nog altijd het joods klaverblad, de fleur-de-lis 
(de lelie die op de oude munten van Jeruzalem stond) als teken van 
hun afstamming en op hun schild droegen ze de Leeuw van Juda. 
Zacharias was dezelfde mening toegedaan als keizer Vespasianus. 
Deze had per decreet bevolen ‘dat de familie van David moest worden 
gezocht, opdat er tussen de joden niemand overbleef die van 
koninklijke afkomst was’. Als het aan Zacharias had gelegen hadden 
de Merovingers nooit bestaan, laat staan dat ze een regerende 
dynastie waren geworden. De Merovingers werden daarom op 
pauselijk bevel afgezet op gezag van de Donatie van Constantijn. Hun 
laatste koning was Childeric 111. Soldaten van de paus namen 
Childeric gevangen en sloten hem op in de kerker van ene klooster, 
waar hij vier jaar later stierf. In zijn plaats kwam er een familie aan 
de macht van de tot dan toe onbekende, regionale burgemeesters. 
Omdat ze nakomelingen waren van de beroemde Carolus Martel 
(Karel van Martel, die in 732 bij Poitiers een Moorse inval had 
afgewend, werden ze Karolingers genoemd. Gedurende alle 
tweehonderdzesendertig jaren van hun monarchie brachten de 
Karolingers slechts één belangrijke koning voort, Martel kleinzoon: 
de legendarische Karel de Grote.  

Een ander verhaal van het einde van de Merovingers is dat met 
verwijzing naar de Donatie van Constantijn de kerk Pippijn 111 
ondersteunde. Men ontwierp een ceremonie waarbij het bloed van de 
overweldigers, of wie dan ook, heilig verklaard kon worden. Deze 
ceremonie werd bekend als kroning en zalving, in de betekenis die er 
in de Middeleeuwen en Renaissance aan werd gegeven. Bij de kroning 
van Pippijn werden bisschoppen voor de eerste keer als de gelijken 
van wereldlijke edellieden beschouwd. Pippijn was de hofmeier van 
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koning Dagobert (Merovingen) en hij was verantwoordelijk voor de 
moord op zijn koning. En de kroning zelf was niet langer de erkenning 
van, of een pact met de koning. Het was nu niets meer of minder dan 
het scheppen van een koning. Het ritueel van de zalving werd ook 
aangepast en kreeg een nieuwe betekenis. Het werd belangrijker dan 
het bloed en kon als het ware magische wijze heilig maken. Daarmee 
werd de zalving meer dan een symbolisch gebaar. Het werd letterlijk 
de gebeurtenis waarbij de goddelijke genade aan de heerser werd 
geschonken. De paus werd door deze handeling de hoogste 
bemiddelaar tussen god en koning. Door het ritueel van de zalving 
verleende de kerk zichzelf het recht koningen te maken. Bloed was 
nu ondergeschikt aan olie. En alle koningen waren ondergeschikt aan 
de paus en moesten trouw zweren. In het jaar 754 werd Pippijn (na 
zijn moord op Dagobert) officieel in Ponthion gezalfd, waarmee de 
Karolingische dynastie de Merovingische opvolgde. De dynastie wordt 
meestal in verband gebracht met de beroemdste Karolingische 
heerser: Karel de Grote. Deze werd in het jaar 800 uitgeroepen tot 
Heilig Rooms Keizer. Rome werd de hoofdstad van een rijk dat heel 
West-Europa omvatte en waarvan de heersers alleen met 
toestemming van de paus mochten regeren. In het jaar 496 had de 
kerk zich voor eeuwig met de Merovingen verbonden. Zij had dit pact 
in het geheim verbroken door de moord op Dagobert (opvolger van 
Clovis) goed te keuren, zalvings- en kroningsceremoniën te bedenken 
en de eis (kroning en zalving) van Pippijn (hofmeier van Dagobert) te 
ondersteunen. Dit is het beeld van de keizer en pontifex die de 
geloofsbelijdenis van Nicea managede. Die na de beëindiging van het 
Concilie in een rondschrijven (encycliek) aan de christengemeenten 
ter kennis bracht dat aan de eenstemmigheid van de 
driehonderdachttien bisschoppen 'Gods raadsbesluit' ten grondslag 
lag. Overigens werd Constantijn de Grote door Armeense, Griekse en 
Russische kerken heilig verklaard. 

Ruim vijfhonderd jaar geleden, in de Renaissance, kwam er bewijs 
boven water dat de Donatie van Constantijn een vervalsing was. Als 
er in werd verwezen naar het Nieuwe Testament was dat naar de 
Latijnse Vulgaat, een bijbeluitgave die was vertaald en samengesteld 
door de heilige Hieronymus, die pas was geboren in 340, zo’n 
zesentwintig jaar nadat Constantijn zijn document zou hebben 
ondertekend en gedateerd. Afgezien daarvan bevat de taal van de 
Donatie talloze anachronismen (wat niet in de tijd past), zowel wat 
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vorm als inhoud betreft. Het is duidelijk de taal van de achtste eeuw 
en komt niet overeen met de schrijfstijl uit de tijd van Constantijn. 
Degene die als eerste verklaarde dat het hier een vervalsing betrof, 
was de Saksische keizer Otto 1 in het jaar 1001. Otto was 
nieuwsgierig geworden door het feit dat Constantijn zijn hoofdstad 
had verplaatst van Rome naar Constantinopel. Hij begreep dat het 
een list was om te voorkomen dat de Merovingers hun eigen 
vorstenhuis in Rome zouden concentreren en zich daar tegen de 
keizerlijke bisschoppen zouden kunnen verzetten. Otto was een 
Duitser, maar zijn moeder was Oost-Romeins. De heersende paus, 
Sylvester 11, beschouwde Otto’s uitspraak als ongewenst. Maar de 
zaak werd genegeerd en pas weer aan de orde gesteld toen de Duitse 
theoloog en filosoof Nikolaas van Cusa (1401-1464) verkondigde dat 
Constantijn de Donatie nooit had geschreven. Hij was doctor in het 
kerkrecht en verordonneerde dat de paus feitelijk ondergeschikt was 
aan de leden van de kerkelijke beweging. Maar Nikolaas werd 
blijkbaar op de een of andere manier door de bisschoppen 
geïntimideerd. In 1448 werd hij benoemd tot kardinaal en hij werd 
een trouw voorvechter van het pausdom. De Donatie werd pas weer 
in het openbaar genoemd toen zijn authenticiteit in de vijftiende eeuw 
hevig in twijfel werd getrokken door de Italiaanse taalkundige 
Lorenzo Valla. Valla (1407-1457) werd door paus Nikolaas V verkozen 
om de werken van Herodotes en Thucydides vanuit het Grieks in het 
Latijn te vertalen. Maar Valla was niet alleen een eminente geleerde, 
hij was ook een bevlogen voorvechter voor een verbetering van het 
onderwijs en was er stellig van overtuigd dat de geest van de Grieks-
Romeinse Oudheid tijdens de Middeleeuwen verloren was gegaan. Hij 
ergerde zich dat de elegantie van het klassieke Latijn had 
plaatsgemaakt voor een onbeholpen middeleeuwse taal (het 
kerklatijn was verbasterd en grotendeels onbegrijpelijk) en had 
daarom zeer veel kritiek op de Vulgaat en op de strategische fouten 
in de vertaling van de oudere Griekse teksten. Dit bracht andere 
geleerden uit de Renaissance, zoals de Nederlandse humanist 
Desiderius Erasmus (1466-1536) ertoe de oorspronkelijke 
bijbelteksten te bestuderen. Als gevolg daarvan bracht Erasmus in 
1516 zijn eigen Latijnse vertaling uit van het Griekse Nieuwe 
Testament en hij ontmaskerde daarmee de Vulgaat als een op slimme 
wijze onjuist vertaald document, dat hij ‘een verslag uit de tweede 
hand’ noemde.  
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Ten tijde van het verschijnen van de Donatie van Constantijn, op dat 
moment vielen Frankrijk en Spanje grotendeels onder de 
heerschappij van de islamitische Saracenen. De vader van Karel de 
Grote, Pepijn, was pas tot Karolingische koning van Frankrijk 
gekroond en hij besloot in actie te komen en de hulp in te roepen van 
de joden uit Narbonne. In de stad bestond een sterke Desposynische 
basis, onder aanvoering van Guilhelm de Toulouse. Die was erkend 
als vorst van het koningshuis van David. Pepijn stemde er daarom in 
toe in Zuid-Frankrijk een joods koninkrijk te stichten, als Guilhelm 
hem hielp om de Saracenen naar Spanje te verdrijven. Guilhelm 
voldeed aan het verzoek en in 788 werd het koninkrijk Septimania 
gesticht, met Guilhelm aan het hoofd. Pepijns zoon Karel werd in 771 
koning Karel de Grote van de Franken en in 800 keizer van het heilige 
roomse rijk. Hij keurde Guilhelm aanspraak op de dynastieke 
soevereiniteit in Septimania goed en zorgde ervoor dat de kalief van 
Bagdad en paus Stephanus in Rome dit besluit aanvaarden. 
Guilhelm van het Huis van Juda werd door iedereen bekend als een 
ware nazaat van koning David volgens de Desposynische 
troonopvolging. Ruim driehonderd jaar later bestond het Davidsche 
Huis in Septimania en de Spaanse Midi nog steeds, hoewel het 
koninkrijk niet meer functioneerde als een autonome staat. In 1144 
schreef de Engelse monnik Theobald van Cambridge:  

De voornaamste mannen en rabbijnen van de joden die in Spanje 
wonen verzamelen zich in Narbonne, waar de koninklijk nazaten 
verblijven en waar ze zeer worden gerespecteerd.  

In 1166 schreef de kroniekschrijver Benjamin van Tudela dat er nog 
steeds grote landgoederen in het bezit waren van de heersende 
erfgenamen van koning David. 

Narbonne is een oude stad van de Torah. Daarin bevinden zich wijzen, 
magnaten en prinsen, en aan het hoofd staat Kalonymos, zoon van de 
grote prins Todros in zalige nagedachtenis, een nakomeling van het 
Huis van David, zoals in de stamboom staat vermeld. Hij heeft 
onroerend goed en ander grondbezit van de vorsten van het land in 
eigendom en niemand mag hem onteigenen.  

De paus had opgeroepen tot een oorlog die misschien wel de eerste 
volkerenmoord uit de Europese geschiedenis is geweest. Het was in 
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het jaar 1209 dat een leger van dertigduizend ridders en soldaten 
neerstreek op de Lanquedoc, het heuvelachtige gebied aan de 
noordoost kant van de Pyreneeën. Het gehele gebied werd verwoest, 
oogsten werden vernietigd, steden en dorpen geplunderd en de 
bevolking werd aan het zwaard geregen. Alleen al in de stad Béziers 
werden vijftienduizend mannen, vrouwen en kinderen omgebracht, 
velen in de kerk waarheen ze gevlucht waren. Toen iemand aan de 
pauselijke vertegenwoordiger vroeg hoe hij ketters (katharen) van 
ware gelovigen kon onderscheiden antwoordde deze: 'Dood allen, god 
zal zijn eigen mensen herkennen.’ Na Béziers trok het invasie leger 
de hele Lanquedoc door: Perpignan, Narbonne, Carcoassonne, 
Toulouse, allen vielen ze. De overwinnaars lieten een spoor van bloed, 
dood en slachting achter. Deze oorlog – die bijna veertig jaren duurde 
– staat nu bekend als de Albigenzische kruistocht. De deelnemers 
droegen een kruis op hun kleding. De beloningen waren vergeving 
van zonden, een volle aflaat, de zekerheid van een plaats in de hemel 
en alle buit die zij wisten te veroveren. Bekend is dat Nederland heeft 
meegedaan aan minstens twee kruistochten, met als doel veroveren 
en bezetten van Palestina en Jeruzalem. 

De eerste kruistocht waar Godfried het grote graf aanbidt en 
Boudewijn de eerste koning van Jeruzalem wordt. Een christelijk 
koninkrijk in het heilige land. Maar Jeruzalem bezetten is één ding, 
iets anders is de rest van Palestina bezetten. De Saracenen zijn 
verslagen, maar niet verdreven. Het leven daar is niet eenvoudig, 
noch voor de nieuwe ingezetenen, noch voor de pelgrims. En dan 
verschijnen er in het jaar 1118, onder heerschappij van Boudewijn 
11, negen personen onder leiding van Hugues de Payns. Ze vormen 
de eerste kern van een Orde van de Arme Ridders van Cristus: een 
kloosterorde met zwaard en harnas. De drie klassieke geloftes: 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, plus de gelofte de pelgrims te 
verdedigen. De koning, de bisschop, iedereen in Jeruzalem schiet 
onmiddellijk te hulp met geld. Aan hen wordt onderdak verleend in 
het klooster van de oude tempel van Salomo en zo worden ze de 
tempelridders. Hugues en de andere acht waren idealisten die 
gegrepen waren door de mystiek van de kruistochten. Ze worden 
opgevolgd door de op avontuur beluste zonen uit adellijke families. 
In het nieuwe koninkrijk Jeruzalem kon men fortuin maken. Het was 
een soort vreemdelingenlegioen. Men werd tempelier en kwam nog 



290 

 

eens ergens en de ziel werd er uiteindelijk ook mee gered. Het 
betekende de woestijn ingaan, in een tent slapen, in de zon rijden en 
dorst lijden en arme drommels overhoop steken. De orde werd 
machtig, men probeerde er bij te komen ondanks de goede positie in 
eigen land. Maar tegen die tijd was het niet meer noodzakelijk om in 
het Heilige Land te werken; men zette organisaties op in eigen land. 
Vrijmetselaars zijn volgelingen van een ridderorde die geïnspireerd is 
op de Rozenkruisers (Ormus stichtte de Rozenkruisers in Egypte) en 
indirect op de tempeliers. De vrijmetselarij was een flauwe 
afspiegeling van de legende van de tempeliers. Vanuit het Invisible 
College ontstaat in 1662 de Royal Society en vanuit de Royal Society 
de vrijmetselarij. In het jaar 1737 bevestigt Ramsay de 
tempelieroorsprong van de vrijmetselarij. Ontstaan uit de Schotse 
Ritus, vanaf dat moment in strijd met de Londense grootloge. Rond 
het jaar 1740 ontstaan er in Frankrijk verscheidene loges. Dat de 
tempeliers gerelateerd waren aan de oude loges van de meester-
metselaars, die zich gedurende de bouw van de tempel van Salomo 
hadden gevormd, is zeker.  

Ook zeker is dat de leden van die loges sinds die tijd rouwen om het 
offer van de architect van de tempel en ze zworen hem te wreken. Zijn 
naam was Hiram en hij was het slachtoffer van een mysterieuze 
moord. Na de vervolging verdwenen vele tempelridders ongetwijfeld 
in de ambachtelijke broederschappen, waardoor de mythe van de 
wraak van Hiram versmolt met die van Jacques de Molay. In de 
achttiende eeuw bestonden er in Londen echte vrijmetselaarsloges, 
de zogenaamde operatieve loges. Gaandeweg echter begon het aantal 
verveelde maar uiterst respectabele heren, aangetrokken als ze waren 
door de traditionele riten, moeite te doen om er deel van uit te mogen 
maken. Zo is de operatieve vrijmetselarij, de geschiedenis van de 
echte metselaars, tot speculatieve vrijmetselarij geworden, het 
verhaal van de symbolische metselaars. Anderson, een protestantse 
predikant heeft de constituties opgesteld voor een loge van Broeders-
Vrijmetselaars op deïstische grondslag. Deze is een in de achttiende 
eeuw in Engeland ontstane leer die god alleen als schepper, niet als 
bestuurder van het heelal ziet. Hij verklaart als een der eersten dat 
de vrijmetselaars broederschappen vierduizend jaar teruggaan, tot op 
de bouwers van de tempel van Salomo. Dat verklaart het schootsvel, 
de winkelhaak en de hamer. Maar misschien dat de vrijmetselarij 
juist wel daarom in de mode raakt en niet alleen aantrekkelijk is voor 
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de adellijken die zich daar in goed gezelschap weten maar ook voor 
de burgers die zich niet alleen als gelijken bij de adel kunnen 
aansluiten en die het bovendien is toegestaan een degen te dragen. 
Degene die als eerste in direct contact komt met de tempeliers is 
Ramsey in het jaar 1737. Hij was beïnvloed door de jezuïeten en uit 
zijn gepreek ontstaat de Schotse tak van de vrijmetselarij. De Schotse 
Ritus is een Frans-Duitse uitvinding. De Londense vrijmetselarij had 
drie graden ingesteld: leerling, gezel en meester. De Schotse 
vrijmetselarij vermeerdert het aantal graden want het aantal graden 
vermeerderen betekent een vermeerdering van het aantal inwijding- 
en geheime niveaus. Welk geheim, zult u denken. Geen enkel. Als er 
al een geheim was geweest dan zou de complexiteit daarvan een 
rechtvaardiging zijn geweest voor de complexiteit van de 
inwijdingsgraden. Ramsey vermeerdert het aantal inwijdingsgraden 
om de indruk te wekken dat er een geheim is. In die periode schreven 
ze in Frankrijk liederen over de nieuwe Franc-macon-mode, er 
kwamen steeds meer loges, er circuleerden monseigneuren, broeder, 
markiezen en kooplui. En de leden van het koninklijk huis werden 
grootmeesters. Tot de Strikte Observantie van de Tempeliers traden 
mensen toe als Goethe, Lessing, Mozart en Voltaire. Er ontstonden 
militaire loges, in de regimenten werden complotten gesmeed om 
Hiram te wreken en besprak men de op handen zijnde revolutie. En 
voor anderen was de vrijmetselarij een société de plaisir, een club, 
een statussymbool.   

Pater Barruel schrijft als reactie op de Franse revolutie tussen de 
jaren 1897 en 1898 zijn ‘Mémoires pour servir à l’ histoire du 
jacobinisme’, een heus feuilleton dat met de tempeliers begint. Deze 
worden na de terechtstelling van Molay tot een geheim genootschap 
ten einde de monarchie en het pausdom te vernietigen en een 
wereldrepubliek te creëren. In de achttiende eeuw ontfermden zij zich 
over de vrijmetselaarsbewegingen en maken die tot hun instrument. 
In het jaar 1763 richten ze een literaire academie op, bestaand uit 
Voltaire, Condorcet, Diderot en d’ Alembert, die samenkomt in het 
huis van baron d’ Holbach. Onverbeterlijke samenzweerders als ze 
zijn roepen ze in het jaar 1776 de jacobijnen in het leven. De 
jacobijnen zijn de marionetten van de werkelijke leiders, de 
Illuminaten van Beieren, koningsmoordenaars bij uitstek. Het boek 
van Barruel sorteerde enig effect want in de Franse Archives 
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Nationales bevonden zich ten minste twee op verzoek van Napoleon 
opgestelde politierapporten over clandestiene sekten te bevinden. Als 
hij die ijselijke beschrijvingen van de Illuminaten en die glasheldere 
aanklacht tegen een directorium (besturend college) van Onbekende 
Leiders die in staat zijn de wereldmacht in handen te krijgen, 
eenmaal gelezen heeft aarzelt Napoleon niet langer, hij besluit één 
van hen te worden. Hij laat zijn broer Joseph benoemen tot 
grootmeester van Grand Oriënt en zelf zoekt hij contact met de 
vrijmetselarij. Hij wordt daar één van de opperste 
waarheidsbekleders. Napoleon was van veel zaken op de hoogte, dat 
bleek duidelijk uit het feit dat hij in het jaar 1806 de Franse joden in 
vergadering bijeen had geroepen. De officiële redenen waren banaal: 
een poging om de woeker terug te dringen, zich te verzekeren van de 
trouw van de joodse minderheid, nieuwe financiers te vinden. Maar 
dat verklaart niet waarom hij besloten had die vergadering Grote 
Sanhedrin te noemen, een naam die doet denken aan een directorium 
van min of meer Onbekende Leiders.  

In werkelijkheid was de sluwe Corsicaan (Napoleon) de 
vertegenwoordigers van de Jeruzalemse tak op het spoor gekomen en 
trachtte hij de verschillende verstrooide groepen samen te voegen. Als 
Napoleon op het punt staat tegen Engeland ten strijde te trekken 
heeft hij al bijna alle Europese centra in handen en via de Franse 
joden ook de centra in Jeruzalem. Alleen de paulicianen ontbreken 
nog. Napoleon gaat ze zoeken in Rusland. Die  hadden zich 
gereorganiseerd, na eeuwenlang vastgezeten te hebben in het 
Slavische gebied, onder de vlag van de verschillende mystieke 
groeperingen. In het jaar 1816 worden de jezuïeten uit Sint 
Petersburg verdreven. Het initiatief van Napoleon met betrekking tot 
de joden had een koerscorrectie bij de jezuïeten tot gevolg. De 
Memoires van Barruel bevatten geen enkele toespeling op de joden. 
Maar in het jaar 1806 ontvangt Barruel een brief van kapitein 
Simonini die hem eraan herinnert dat ook Mani en de Ouden van de 
Berg joden waren. Dat de vrijmetselaars gesticht waren door de joden 
en dat de joden alle bestaande geheime genootschappen hadden 
geïnfiltreerd. De brief van Simonini die de tegenstanders van de joden 
met vaardige hand in Parijs hadden laten circuleren, had Napoleon 
die net met het Grote Sanhedrin contact had gezocht, in problemen 
gebracht. Dat contact had klaarblijkelijk ook de paulicianen 
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verontrust want in die jaren verklaarde de Heilige Synode van de 
Russische Orthodoxe Kerk:  

Napoleon is van plan om nu alle joden, die door de woede Gods over 
het aangezicht der aarde zijn verstrooid, te herenigen om hen de Kerk 
van Christus omver te laten werpen en Hem tot de ware Messias uit te 
roepen.  

De goede Barruel krijgt het idee dat het complot niet alleen een 
vrijmetselaarscomplot maar zelfs een joods vrijmetselaarscomplot is. 
Maar dit alles gebeurt aan het begin van de negentiende eeuw, terwijl 
het grote antisemitische offensief daarentegen aan het einde van de 
eeuw wordt ingezet met de publicatie van de ‘Protocollen van de 
Wijzen van Zion’. En de protocollen verschijnen op Russisch 
grondgebied en zijn dus een paulicaans initiatief. De Russische joden 
zijn voor het merendeel kleine handelaren en geldschieters en dus 
niet geliefd bij de arme boeren. En aangezien de joodse cultuur er één 
van het Boek is en alle joden kunnen lezen en schrijven, gaan ze voor 
een groot deel op in de gelederen van de liberale en revolutionaire 
intelligentsia. De paulicianen zijn mystiek, reactionair, twee handen 
op een buik met de grootgrondbezitters en ze zijn tot het hof 
doorgedrongen. Logisch dat het tussen hen en de Jeruzalemmers niet 
echt botert. Dus hebben ze er belang bij de joden in diskrediet te 
brengen en via de joden brengen ze hun externe tegenstanders, te 
weten de neo-tempeliers en de baconianen, in de problemen.   

Maar mijn cynisme brengt mij ertoe de waardigheid van ieder 
bijgeloof die ik minacht te erkennen. Het is simpel, als de tempeliers 
een geheim hebben achtergelaten en een continuïteit hebben 
ingesteld, zal ik op zoek moeten gaan. En wel in kringen waarin ze 
zich het makkelijkst kunnen schuilhouden. Waar zijzelf riten en 
mythen verzinnen om zo alle bewegingsvrijheid te hebben. Men zoekt 
het verloren licht in de vuren op de ontmoetingsplaatsen. En waar 
zou de ware tempelier zich beter schuil kunnen houden dan tussen 
een veelvoud van zijn karikaturen?  

De katharen gingen zeer ver in het afwijzen van de wereld. Zelfs hun 
eigen lichaam verfoeiden ze. Het was niet meer dan een walgelijk 
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omhulsel waarin de ziel gevangen zat. De ziel diende hieruit te worden 
bevrijd om zich te kunnen herenigen met het onsterfelijke lichtwezen. 
De katharen aten geen vlees – een product van de slechte god – en 
streefden seksuele onthouding na om niet nog meer zielen in deze 
helse wereld te storten. Vanzelfsprekend waren deze voorschriften 
voor veel katharen te streng. Alleen een selecte groep, de perfecti of 
volmaakten, kon zich hieraan houden. De rest van de katharen waren 
credentes of gelovigen, die zich pas op hun sterfbed volledig lieten 
bekeren. Zodoende konden ze nog genieten van de geneugten van het 
leven. Reïncarnatie, een gruwel voor de officiële kerk, vormde een 
wezenlijk onderdeel van het katharisme. Een ziel die het niet was 
gelukt om zich te herenigen met het onsterfelijk lichtwezen, kreeg een 
tweede kans op aarde. 

De officiële kerk zag de katharen als gevaarlijke ketters. Het woord 
ketter is zelfs van kathaar afgeleid. De paus stuurde geestelijken om 
hen te bekeren. Tevergeefs, want de katharen bleven de kerk van 
Rome zien als de tempel van de duivel. De paus besloot korte metten 
te maken met deze verkapte gnostici. Hij riep op tot een kruistocht, 
ditmaal niet tegen de Arabieren maar tegen de christelijk ketters in 
Zuid-Frankrijk. In het jaar 1209 trok een leger de Lanquedoc binnen, 
het bolwerk van de katharen. De kruisridders richtten een waar 
bloedbad aan. Zo werden alle inwoners van de stad Beziers 
afgeslacht. Niet iedereen was natuurlijk kathaar maar de pauselijke 
gezant die het kruisridderleger begeleidde vond het niet nodig om 
onderscheid te maken:  

Maak ze allemaal af, God zal de Zijnen wel herkennen.  

De bewoners van een kathaars dorp werden de ogen uitgestoken. Een 
van de ongelukkigen mocht een oog houden zodat hij de verminkten 
in een stoet naar een kathaarse burcht kon leiden. Vanaf de muren 
konden de verdedigers zien welk lot hen te wachten stond. In het jaar 
1244 viel tenslotte het laatste bolwerk van de katharen, het kasteel 
van Montségur. De overgebleven katharen doken onder of vluchten 
de bergen in. Maar de paus liet ook hen daar niet met rust. Hij 
vreesde dat deze gevaarlijke variant van het christelijke geloof vroeg 
of laat weer zou opduiken. De katharen moesten tot de laatste man 
worden uitgeroeid, met behulp van de kerkelijke geheime dienst, de 
beruchte inquisitie.  
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De ondergang van de Merovingers 

Voordat het Franse Huis van Meroveus in de achtste eeuw werd 
afgezet, werden de sleutelprovincies van het Merovingische rijk 
(Austrasië, Neustrië, Aquitanië en Bourgondië) onder supervisie 
geplaatst van aangestelde burgemeesters, die zelf een nauwe band 
onderhielden met de roomse bisschoppen. De burgemeesters van het 
paleis van Austrasië waren familie van Hernoul (Arnulf) van Metz, 
waarvan de Karolingische dynastie van Karel de Grote afstamde. 
Rond 655 begon de roomse kerk de Merovingische troonopvolging te 
ontmantelen en tegen die tijd stonden de burgemeesters van het 
paleis van Austrasië (een soort eerste ministers) stevig onder controle 
van de paus. De burgemeester was op dat moment Grimoald, de 
zwager van Hernouls zoon, Heer van Brabant. De heersende 
Merovingische koning van Austrasië was Sigebert 11, de zoon van 
Dagobert 1. toen koning Sigebert stierf was zijn zoon Dagobert nog 
maar vijf jaar oud en burgemeester Grimoald zette de eerste stap om 
volgens het plan van de bisschop het bewind naar zich toe te trekken. 
Ten eerste ontvoerde hij Dagobert en liet hij hem naar Ierland 
brengen, waar hij leefde in ballingschap te midden van Schotse 
hooglanders. Omdat hij verwachtte dat hij de jonge erfgenaam nooit 
meer zou zien, vertelde Grimoald aan koningin Immachilde dat haar 
zoon was gestorven. Prins Dagobert werd grootgebracht in het 
klooster Sloane bij Dublin en trouwde op zijn vijftiende met de 
Keltische prinses Matilde. Vervolgens ging hij onder bescherming van 
Sint Wilfred naar York. Maar daarna stierf Matilde en dook Dagobert 
weer op in Frankrijk, tot grote verbazing van zijn moeder. Intussen 
had Grimoald zijn eigen zoon op de troon gezet, maar onder andere 
Wilfred van York maakte het verraad van de burgemeester bekend en 
hierdoor werd het Huis van Grimoald in opspraak gebracht. Na zijn 
huwelijk met zijn tweede vrouw, Gizelle de Razès (een nicht van de 
koning van de West-Goten), werd Dagobert in 674 weer tot koning 
benoemd, na een afwezigheid van bijna twintig jaar. De 
samenzwering van Rome was verijdeld, maar niet voor lang. Twee 
dagen voor kerstmis 679 werd Dagobert terwijl hij op jacht was bij 
Stenay in de Ardennen doodgestoken in het bos. Hij werd aan een 
boom gespietst door een handlanger van zijn eigen machtige 
burgemeester, Pepijn van Herstal, de kleinzoon van Hernoul. Het 
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Vaticaan keurde de moord goed en liet het Merovingische bewind in 
Austrasië overgaan op de ambitieuze Pepijn. 

Hij werd te zijner tijd opgevolgd door zijn onwettige zoon Karel van 
Martel, die de plannen van Rome kracht bijzette door andere 
Merovingische gebieden te veroveren. Toen Martel in 741 overleed 
was de enige Merovinger die nog enig gezag had Dagoberts neef 
Childeric 111. Intussen was Martels zoon, Pepijn de Korte, 
burgemeester van Neustrië geworden. Tot die tijd (afgezien van de 
kwestie rond Grimoald) was de Merovingische monarchie uitsluitend 
dynastiek geweest, waarbij de erfelijke opvolging als een automatisch 
en heilig recht werd beschouwd, een zaak waarover de kerk niets te 
zeggen had. Maar die traditie werd tenietgedaan toen Rome de 
gelegenheid aangreep om koningen te ‘creëren’ door middel van een 
vals pauselijk recht, dat in het leven werd geroepen door de Donatie 
van Constantijn. In 751 kreeg burgemeester Pepijn de Korte, in 
samenwerking met paus Zacharias, toestemming van de kerk om te 
worden gekroond als koning van de Franken, in plaatst van Childeric. 
Het langverwachte ideaal van de kerk was in vervulling gegaan en 
vanaf dat moment werden koningen slechts bevestigd en gekroond 
onder zogenaamd prerogatief  (voorrecht) van Rome. En zo werd 
Pepijn onder goedkeuring van de paus, koning der Franken en werd 
Childeric afgezet. Hij werd in het openbaar vernederd door de 
bisschoppen en zijn haar (dat overeenkomstig de Nazareense traditie 
lang werd gehouden) werd op wrede wijze kortgeknipt. Hij werd 
opgesloten in een klooster, waar hij vier jaar later overleed. En zo 
begon er een nieuwe dynastie van Franse koningen, de Karolingers, 
genoemd naar de vader van Pepijn, Karel (Carolus) van Martel. Bron: 
Heerlijk Twente, Anneke Koers. 
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De holocaust 
 

 

 

De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa (Hebreeuws: השואה Ha-
Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging door de 
nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er zes miljoen 
Europese Joden vermoord.[1] De moorden vonden grotendeels plaats 
in concentratie- en vernietigingskampen. 

De aanloop naar de Holocaust 

Antisemitisme en antiziganisme hadden altijd al onderdeel 
uitgemaakt van het NSDAP-partijprogramma. Dit antisemitisme 
vond onder het Duitse volk, dat leed onder de gevolgen van een 
hyperinflatie, gretig aftrek vanwege de gedachte dat Joden zich vaak 
in de bankiers- en zakenwereld bevonden. Niet alleen Hitler, maar 
ook vele kopstukken van zijn partij waren antisemiet. Julius 
Streicher spande met zijn radicale partijblad "Der Stürmer" de kroon: 
soms waren zijn ideeën zelfs de nazi's wat te gortig. De nazi's zagen 
de Joden als "bacillen", die de Duitse natie "ziek maakten" en 
"ondermijnden". Al ver voordat Hitler aan de macht kwam, heeft hij 
onder meer in "Mein Kampf" beweerd dat de Eerste Wereldoorlog niet 
zou zijn verloren als de Duitsers "tien- of twaalfduizend van deze 
volksverraders onder het gifgas hadden gehouden". 

Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht kwam, was er wel zeker latent 
antisemitisme, dat door de NSDAP en de SA werd uitgebuit. Toch was 
dit zeker niet hetzelfde antisemitisme als dat van de NSDAP. Het 
antisemitisme in Duitsland was eerder economisch van aard en ging 
beslist niet zo ver dat men de Joden wilde uitroeien of verwijderen. 
Veel Joden integreerden in de Duitse samenleving en werden dan ook 
niet meer als Jood gezien. Het antisemitisme van de NSDAP was 
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hoofdzakelijk beïnvloed door het antisemitisme in Oostenrijk en 
Sudetenland, dat veel radicaler was. Hitler had zelf jaren in Wenen 
gewoond, waar de Duitssprekenden zich bedreigd voelden door de 
groeiende aanwezigheid van de niet-Duitssprekenden en Joden. Hier 
kwamen groeperingen op die betoogden dat er een "joods ras" bestond 
dat inferieur was aan het "Germaanse ras" en dat dit ras en diens 
zuiverheid "ondermijnde". Dit was het antisemitisme dat de NSDAP 
propageerde, en dat al in de negentiende eeuw radicalere oplossingen 
voorstond. 

De Neurenberger wetten 

De weg naar de Holocaust/Shoa begon met door de regering en partij 
aangemoedigde pesterijen door radicale elementen. Deze pesterijen 
omvatten onder andere uitschelden, belachelijk maken, molestaties 
en zo nu en dan ook moord. Wanneer het te gortig werd, werd van 
bovenaf "ingegrepen", waarna de regering de radicalen "tevreden 
stelde" met antisemitische maatregelen om "verder geweld te 
voorkomen". Dit culmineerde uiteindelijk in de "Neurenberger 
wetten" van 1935. Dit omvatte een pakket discriminerende 
maatregelen alsmede regelgeving die bepaalde wie er wel en wie niet 
een Duitser of Jood was. Door die nieuwe wetgeving raakten Joden 
hun burgerrechten kwijt en werden huwelijken tussen Joden en niet-
Joden verboden. In de jaren 30 was de nazipartij zeer populair en 
werd het antisemitisme "op de koop toe genomen", ook door degenen 
die niet antisemiet waren. Men veronderstelde bovendien dat de 
ideologie mettertijd zou verzwakken nu de NSDAP regeerde, wat 
tijdens de Olympische Spelen van 1936 ook werkelijk leek te 
gebeuren. De NSDAP had echter de pesterijen doelbewust 
tegengehouden om de schone schijn tijdens de Spelen op te houden. 
Na 1936 gingen de maatregelen en pesterijen weer door. 

Op 10 november 1938 vond na de moord op Vom Rath de 
Reichskristallnacht of kortweg Kristallnacht plaats. Duizenden SA-
mannen in burger overvielen Joodse huizen en winkels, stichtten 
brand in synagogen en sloegen Joden in elkaar. Dit leidde tot het 
buiten de economie plaatsen van de Joden en het opleggen van een 
boete van één miljard mark aan de Joodse gemeenschap, aangezien 
volgens de regering de Joden de aanstichters waren. Buitenlandse 
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kritiek werd gepareerd met de mededeling dat dit een uiting was van 
het gezonde volksoordeel, het "Gesundes Volksempfinden". 

De "oplossing" 

In de jaren 1938-1941 werd gewerkt aan een "oplossing" waarbij 
Joden naar een bepaald gebied gezonden zouden worden. Eén optie 
was Brits Palestina, een andere was Madagaskar. Met name na de 
overwinning op Frankrijk zouden veel nazi's het Madagaskarplan 
aanhangen, maar dit was zolang de oorlog duurde niet haalbaar. De 
Britse marine beheerste de zee en de Duitsers durfden niet te veel 
druk op de Fransen uit te oefenen om ze hun kolonie te laten afstaan. 
De uiteindelijke bezetting van het eiland door geallieerde troepen 
zorgde dat dit plan definitief van de agenda verdween. Een verdere 
stap in de richting van genocide was het idee Joden als gijzelaars te 
gebruiken om de Verenigde Staten buiten de oorlog te houden. 

In bezet Polen begonnen ondertussen de Gauleiters van oostelijke 
Gouwen als Wartheland en Danzig-Westpruisen hun Gaue 
"Judenrein" te maken door Joden naar het Generalgouvernment (de 
door de Duitsers geïnitieerde Poolse rompstaat) te deporteren. De 
nieuwe Gaue werden gezien als mogelijkheid om een ideale nazi-
samenleving te creëren. Daarbij hoorde uiteraard het "verwijderen" 
van "ongewenste elementen", waaronder Joden. Tussen de Gauleiters 
ontstond een zekere concurrentie: wie had de meest genazificeerde 
Gau? In de Poolse grote steden ontstonden hierdoor getto's: overvolle 
afgebakende woonwijken waar de Joden onder de meest 
onhygiënische omstandigheden moesten wonen. De aanval op de 
Sovjet-Unie opende nieuwe "mogelijkheden" voor de nazifilosofen. Nu 
konden ze alle Joden uit Groot-Duitsland en zijn satellieten naar 
Siberië sturen, waar ze "zouden creperen". Immers, wanneer ze het 
"te gemakkelijk" hadden, zouden de Joden in een nieuwe Joodse 
staat wellicht een bedreiging vormen. Daarom konden ze volgens de 
nazi's maar beter creperen. In het oosten ontstonden de eerste 
kampen voor Joden, maar na de nederlaag bij Moskou bleek dat de 
optie om de Joden naar Sovjetgebied te deporteren voorlopig niet 
haalbaar was. Uitroeiing of vernietiging werd meer en meer als de 
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beste optie gezien, bovendien kostte het deporteren en opsluiten van 
de Joden geld en voedsel. 

Verschillende manieren werden overwogen. Doodschieten "kostte te 
veel kogels", en bovendien was het voor de beulen "geestelijk te 
belastend". Ook het gebruik van explosieven werd overwogen, maar 
dit leidde ertoe dat de lichaamsdelen her en der verspreid raakten, 
wat eveneens tot zenuwziektes bij het kamppersoneel kon leiden. 
Vergassing zag men als oplossing. Aanvankelijk geschiedde dit nog 
met koolmonoxide. Speciale gaswagens werden ingezet. De Joden 
werd verteld dat ze "op transport" gingen per vrachtwagen, en 
vervolgens werden de uitlaatgassen de laadruimte ingeleid. De wagen 
reed nadien door naar een massabegraafplaats. Eind augustus of 
begin september 1941 werd in Auschwitz de eerste proef gedaan met 
Zyklon B. In een kelder van Blok 11 werden Russische 
krijgsgevangenen bijeen gedreven en blootgesteld aan Zyklon B. De 
dag erna werd de effectiviteit ervan gecontroleerd, waarbij bleek dat 
een groot deel van de gevangenen nog in leven was. Men verhoogde 
daarop de dosis. De SS liet gevangenen de lijken opruimen en 
verbranden in het crematorium. Na dit eerste experiment werd een 
tweede vergassing met Zyklon B uitgevoerd op een transport met 
Russische krijgsgevangenen. Zyklon B werd al gebruikt voor 
ontluizing (het middel was dan ook ontworpen als 
insectenbestrijdingsmiddel), maar de extreme giftigheid van het 
middel bracht waarnemend commandant van Auschwitz Karl 
Fritzsch op het idee om het te gebruiken voor het vergassen van 
gevangenen. 

Hitler nam het besluit tot vernietiging van het Europese Jodendom 
(de zogeheten Endlösung der Judenfrage, ofwel de Eindoplossing van 
het Jodenprobleem) naar alle waarschijnlijkheid in september 1941. 
Tijdens de Wannseeconferentie in een villa aan de Wannsee nabij 
Berlijn in januari 1942 werd de logistieke uitvoering van het besluit 
besproken. Adolf Eichmann, een van de bekendste betrokkenen bij 
de Holocaust, was een van de aanwezigen. Vanaf dat moment kon 
gesproken worden van een van tevoren beraamde en systematisch 
uitgevoerde genocide, voor zover deze feitelijk al niet aan de gang was. 
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Vernietigingskampen 

De nazi's hielden hun krijgsgevangenen al in het begin van de jaren 
30 in concentratiekampen. In januari 1939 liet Hitler in een 
toespraak weten dat het "joodse ras" in de komende oorlog vernietigd 
zou worden. Voor dit doel, de zogenaamde Endlösung (Duits voor 
"eindoplossing"), werden zogenaamde vernietigingskampen, ofwel 
Vernichtungslager ingericht. Deze kampen waren bedoeld om 
doelbewust en systematisch groepen te vermoorden, die door de 
nazi's Untermenschen (Duits voor "ondermensen") genoemd werden. 
Naast Joden waren dit onder andere zigeuners, gehandicapten, 
communisten en homoseksuelen. In totaal kregen zeven kampen de 
functie van vernietigingskamp, waarvan zes in Polen en één in Wit-
Rusland. Deze zeven kampen waren: 

• Chełmno 
• Bełżec 
• Treblinka 
• Sobibór 
• Maly Trostenets 
• Majdanek, tevens concentratiekamp 
• Auschwitz (betrof het kamp Auschwitz II, oftewel Auschwitz-

Birkenau) 

Naast vernietigingskampen hadden de nazi's een groot aantal 
concentratiekampen, zoals Dachau (bij München) en Buchenwald (bij 
Weimar). Een vernietigingskamp is niet hetzelfde als een 
concentratiekamp. Zoals de naam impliceert is een 
concentratiekamp een werkkamp waar gevangenen geconcentreerd 
werden, de meeste doden vielen daar door het zware werk, 
ondervoeding, ziekten en mishandeling. Deze werkkampen kan men 
bijvoorbeeld vergelijken met de zogenoemde "Goelag"-kampen in 
Siberië onder de USSR. In de jaren 40 werden veel 
concentratiekampen ook van gaskamers voorzien, waarna ook daar 
gevangenen vergast werden. Een vernietigingskamp is een kamp 
waar de meeste gevangenen onmiddellijk na aankomst vergast werd, 
dit lot trof sowieso de zieken, ouderen en kinderen. De gevangenen 
die in leven gehouden werden kregen verscheidene taken met als doel 
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het kamp draaiende te houden, die werkzaamheden varieerden van 
zware arbeid tot dienst in bijvoorbeeld de keukens. Uiteindelijk 
zouden ook deze gevangenen vergast worden. Deze kampen bevonden 
zich in het oosten van het Reich (in het huidige Polen met als 
belangrijkste Auschwitz) en werden bijgevolg ook door het Rode Leger 
bevrijd. 

Naast de concentratie- en vernietigingskampen bestonden er ook nog 
de zogenoemde doorgangskampen. Dit zijn kampen die opgezet 
werden om de mensen als het ware in op te slaan. Vanuit deze 
doorgangskampen reed er elke week een trein naar de 
vernietigingskampen. Westerbork is een voorbeeld van een 
doorgangskamp in Nederland. In België werd hiervoor de oude 
bestaande Dossinkazerne te Mechelen gebruikt. Deze kazerne is nu 
deels ingericht als "Joods Museum van Deportatie en Verzet". In het 
Franse kamp Drancy ten noorden van Parijs, werden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog circa 65.000 Joden vastgehouden, vooraleer zij 
naar het vernietigingskamp Auschwitz werden getransporteerd. Ook 
Theresienstadt was een doorgangskamp. 

Het oude fort Breendonk bij Willebroek op 20 km ten zuiden van de 
stad Antwerpen valt eerder onder de categorie werkkamp. Er waren 
ook Vlaamse SS'ers als beulen aan het werk. Hier werden vooral 
politieke gevangenen als slaven aan het werk gezet, gemarteld en 
geëxecuteerd. Breendonk is als museum ingericht en staat open voor 
bezoek. 

Toedracht 

Waarom de nazi's overgingen tot het op grote schaal vermoorden van 
Joden, homoseksuelen, zigeuners en 'economisch onwaardigen' als 
fysiek en mentaal gehandicapten is nog steeds onduidelijk. Het debat 
hierover werd onder meer gevoerd door Daniel Goldhagen met zijn 
boek Hitlers gewillige beulen. Duidelijk is wel dat Adolf Hitlers felle 
antisemitisme de 'motor' was die het nationaalsocialisme schuldig 
maakte aan etnische zuivering of volkerenmoord. 
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Hermann Göring verklaarde tijdens het proces te Neurenberg 
(Nürnberg) (1945-'46) dat "de kampen" voor hen uiteindelijk de strop 
zouden betekenen. 

Een truck volgeladen met dode mensen in Buchenwald 
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Een genocide op zo grote schaal was slechts mogelijk doordat een 
aantal factoren gelijktijdig speelden in delen van Europa, en met 
name Duitsland: 

• De aanwezigheid of de stabiele installatie van een dictatuur 
zonder controle of voorhanden zijnde scheiding van de 
verschillende staatsmachten 

• Latent, en bij momenten virulent, aanwezig en geografisch 
sterk verspreid antisemitisme sterk verankerd aanwezig in de 
christelijke cultuur van het Avondland 

• De late nawerking van de verlichtingsfilosofie met Jean-
Jacques Rousseau waardoor het idee groeide dat de 
maatschappij gezuiverd moest worden en ontdaan van alle 
storende elementen met als gevolg het ontstaan van een 
maakbare mens.  

Houding ten opzichte van de Holocaust 

Verzet tegen de Jodenvervolging leidde meestal tot aanzienlijke 
vertragingen of zelfs afstel. Soms was verzet een individuele actie of 
een actie van een kleinere groep, maar er zijn voorbeelden bekend 
van collectief verzet tegen de Jodenvervolgingen, zoals de 
Amsterdamse Februaristaking. 

De Joden zelf zijn een aantal malen in opstand gekomen. In 1943 
kwam het getto van Warschau in opstand. In Auschwitz bliezen in 
oktober 1944 Joodse gevangenen een crematorium op met 
binnengesmokkelde explosieven. In oktober 1943 was er een 
geslaagde opstand in Sobibór: 11 Duitse SS-officieren, onder wie de 
ondercommandant, werden gedood en ongeveer 300 van de 600 
gevangen ontsnapten. Ongeveer 60 daarvan hebben de oorlog 
overleefd. De ontsnapping bracht de nazi's ertoe het kamp te sluiten, 
waarschijnlijk uit angst voor bekendmaking. In Nederland zaten 
nogal wat politiek links-georiënteerde (socialistische en 
communistische) Joden in het verzet. Zij weigerden ook vaak de 
gehate Jodenster te dragen. 

Op 19 april 1943, dezelfde dag waarop ook het getto van Warschau 
in opstand kwam, werd in België het twintigste treinkonvooi 



                  

305 

 

aangevallen door drie Jonge verzetslieden. Dit Jodentransport was 
vertrokken vanuit Mechelen met bestemming Auschwitz. Gewapend 
met één revolver, een stormlamp en rood papier dwongen drie 
studenten (Georges Livschitz, Robert Maistriau en Jean Franklemon) 
van het atheneum te Ukkel de trein te stoppen op de spoorlijn 
Mechelen–Leuven tussen Boortmeerbeek en Haacht. Dit is een uniek 
feit in de geschiedenis van de Holocaust. Nergens in Europa is tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een bevrijdingsactie uitgevoerd op een 
Jodentransport. 

In Italië weigerden de meeste legerbevelhebbers en politiebeambten 
de Joden te vervolgen. Toen men in Denemarken de kleine Joodse 
gemeenschap trachtte te vervolgen, werd deze beschermd en 
uiteindelijk naar Zweden getransporteerd. Finland, bondgenoot van 
Duitsland uit opportunistische overwegingen, weigerde Joden te 
vervolgen of uit te leveren. Japan beschermde de weinige Joden die 
op Japans of bezet grondgebied waren. Toen de Duitsers de 
Bulgaarse Joden sterren wilden laten dragen, ging de gehele 
bevolking deze trots dragen. Ook latere pogingen van de Duitsers en 
Bulgaarse antisemieten werden geblokkeerd. 

Enkele bekende personen die zich actief tegen de Holocaust hebben 
verzet: 

• Hans Calmeyer 
• Giorgio Perlasca 
• Witold Pilecki 
• Oskar Schindler 
• Chiune Sugihara 
• Raoul Wallenberg 

Over de motieven van degenen die actief of passief in verzet kwamen 
werd en wordt druk gespeculeerd. Oprechte sympathie met de Joodse 
medemensen en verontwaardiging over hun behandeling zal in de 
meeste gevallen in meerdere of mindere mate een rol hebben 
gespeeld. Anderen probeerden hun eigen straatje schoon te houden 
en wilden niet na de oorlog als oorlogsmisdadiger worden berecht. 
Weer anderen maakten misbruik van de situatie en verrijkten zich 
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aan de vluchtelingen. Hoe dan ook, de hulp van (al) deze personen 
aan de Joden was uiterst belangrijk. 

Medewerking 

Waar de Duitsers actief of passief verzet ontmoetten, mislukte de 
Jodenvervolging of werd deze aanzienlijk vertraagd. Waar de 
bevolking echter actief meewerkte, werd een zeer groot percentage 
van de Joden uitgeroeid. De Nederlandse ambtenaren stelden de 
bevolkingsregisters aan de bezetter ter beschikking, terwijl slechts 
sporadisch verzet voorkwam. Voorafgaand aan de analyse van de 
bevolkingsregisters door de nazi's is door het toenmalige Nederlandse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken een uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de historische herkomst van Nederlandse geslachtsnamen. 
Familienamen van Nederlandse Joden werden daarin in een aparte 
sectie opgenomen en verklaard. Van dit onderzoek is nog tijdens de 
bezetting een samenvatting van de hand van de onderzoekende 
rijksambtenaar in boekvorm gepubliceerd. Het boek zelf geeft geen 
duidelijk uitsluitsel over de aanleiding van het onderzoek. Rond de 
75% van de Nederlandse Joden overleefde de oorlog niet, mede door 
het overdragen van de bevolkingsregisters. De precieze ambtenaren 
van de burgerlijke stand noteerden hen zelfs als "geëmigreerd". Een 
belangrijke factor die in dit verband meespeelde, kwam hierop neer 
dat Nederland tijdens de oorlogsjaren een Zivielverwaltung (een 
burgerlijk bestuur) had en geen Militärverwaltung (een militair 
bestuur), dit in tegenstelling tot onder andere België tijdens het 
grootste deel van de bezetting. Dit vloeide voort uit het 
machtsvacuüm veroorzaakt door de vlucht van de koninklijke familie. 

Roemenië 

In Roemenië vormde de radicaal antisemitische IJzeren Garde in 
1940 samen met het leger een regering. Dit bewind werd gekenmerkt 
door geweld tegen Joden, soms met dodelijke afloop. De 
ordeverstoringen waren zo ernstig, dat legerleider Maarschalk Ion 
Antonescu de Garde in 1941 uit de regering zette. Roemenië verbond 
zich met Duitsland, maar de toestand leek voor de Roemeense Joden 
te verbeteren, en antisemitische maatregelen werden in Walachije 
slechts zeer sporadisch ingevoerd. Deze gematigdheid was echter 
schijn. Antonescu wilde wel degelijk de Joden uit de Roemeense 
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samenleving verwijderen, maar was tegen de gewelddadige 
plunderingen van de IJzeren Garde die het land ontwrichtte. Hiertoe 
werkte hij met onder andere Adolf Eichmann samen. Hoewel 
Antonescu soms de Duitse transporten tegenhield, stond hij 
eveneens toe dat honderdduizenden andere Joden wel naar de 
concentratiekampen werden gestuurd. Met name in het verarmde 
Moldavië werkte de bevolking bovendien enthousiast mee aan de 
Jodenvervolging. 

Baltische staten 

In de Baltische staten nam de bevolking wraak voor de steun van veel 
Joden aan de Russische, en dus communistische, bezetters. In zowel 
Roemenië als de Baltische Staten was men zich bovendien bewust 
van de grote aantallen Joodse leden van de communistische partijen. 

Kroatië 

In Kroatië waren de Joden het slechtst af. Velen konden echter de 
eerste twee bezettingsmaanden ontsnappen, doordat de Kroaten zich 
eerst concentreerden op de uitroeiing en assimilatie van de Serviërs, 
waarvan er meer dan een half miljoen verdwenen. De Joden die 
bleven moesten echter lijden onder Kroatisch geweld, waarna ze met 
Duitse efficiëntie naar de kampen werden gestuurd. 

Denemarken 

In Denemarken was het verzet tegen de deportatie van de Joden het 
sterkst. Nadat in september 1943 bekend werd dat de deportatie van 
de Joodse bevolking in Denemarken werd voorbereid, kwam er 
spontaan een grootscheepse reddingsactie op gang waar alle lagen 
van de bevolking aan meewerkten. Er werd groot alarm geslagen via 
synagogen, artsen, pastoors en studenten die weer de Joden 
inlichten. De Joden werden verzameld en met alles wat maar wielen 
had naar de Deense kusten vervoerd. De Joden werden vervolgens 
door vissers met boten over de Sont naar het neutrale Zweden 
overgebracht, waarmee de Denen al hadden afgesproken dat zij de 
Deense Joden op zouden vangen. De Deens-joodse gemeenschap 
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bestond voor de oorlog uit 8.200 mensen, hiervan overleefde ruim 
95% de nazi's. Na de oorlog keerden de Deense Joden terug naar hun 
thuisland en vonden hun huizen en eigendommen precies zo terug 
zoals ze ze hadden achtergelaten 

Dat was elders in Europa wel anders: daar waren de meeste Joodse 
bezittingen geroofd of vernield. Dat was onder andere in Nederland 
het geval. Van de weinigen die uit de kampen terugkeerden, vonden 
de meesten hun huizen bewoond door Nederlanders en hun 
bezittingen onteigend. Maar weinigen lukte het hun bezittingen terug 
te krijgen en dan ook nog pas na vaak jarenlange processen. Pas in 
het jaar 2000 zijn voor deze kille en asociale houding door de 
naoorlogse autoriteiten excuses aangeboden door de Nederlandse 
overheid en werd een financiële tegemoetkoming toegezegd aan hun 
nabestaanden.  

Bepaalde groepen, vaak als Holocaustontkenners (negationisten) 
aangeduid, ontkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. 
Sommige holocaustrevisionisten beweren dat het aantal Joodse 
slachtoffers dat traditioneel wordt genoemd incorrect is. Zij zeggen 
dat veel minder dan zes miljoen Joden werden gedood en dat de 
meeste slachtoffers zijn gevallen door verhongering en door 
uitgebroken ziektes, zoals tyfus en cholera. Holocaustrevisionisten 
beweren ook dat (zowel mobiele als stationaire) gaskamers enkel 
gebruikt werden voor desinfectiedoeleinden. Het ontkennen, 
bagatelliseren of goedpraten van de Holocaust is verboden en 
strafbaar in onder andere België, Frankrijk, Australië, Canada, 
Zwitserland, Polen en Israël. In Duitsland kan het bestraft worden 
met vijf jaar gevangenisstraf. Vooral in de jaren 80 zijn er zware 
straffen uitgesproken tegen mensen die openlijk hun twijfels uitten 
over de officiële Holocaustversie. Sinds 1 april 2010 is het ontkennen, 
bagatelliseren of goedpraten van de Holocaust ook in Hongarije 
verboden en wordt dit bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar. 

In Iran werd op 11 en 12 december 2006 een conferentie gehouden 
over het ontkennen van de Holocaust. Hieraan namen ook Joodse 
intellectuelen deel. 
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Op bovenstaande  foto: Ondervoede gevangenen in Buchenwald 

De verschrikking van de Holocaust wordt voortdurend levendig 
gehouden door vele gedenktekens, evenementen, boeken en artikelen 
in de media. Op geopolitiek vlak speelt het een onderhuidse en 
expliciete rol in de relaties tussen de huidige Joodse staat, haar 
voornamelijk Arabische buren en het grootste gedeelte van de 
westerse wereld. De Joodse politicoloog en historicus professor 
Norman Finkelstein heeft zonder de gruwel ervan te ontkennen een 
ander licht geworpen op de rol van de Holocaust op de hedendaagse 
samenleving. In zijn boeken 'Beyond Chutzpah: On the Misuse of 
Anti-Semitism and the Abuse of History' en 'The Holocaust Industry: 
Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering' stelt hij het 
misbruik dat zionisten naar verluidt zouden maken van de Holocaust 
aan de kaak. 

Situatie in Nederland en België 

Nederland 

Ruim 100.000 Nederlandse Joden werden door de Duitse 
nazibezetting omgebracht. Zij staan allen met naam en 
geboortedatum opgetekend in de gedenkboeken van de 
Oorlogsgravenstichting in Den Haag, en in het boek "In Memoriam", 
uitgegeven door Sdu te Den Haag. Vijfduizend Roma stierven aan de 
gevolgen van antiziganisme in Nederland. Zie verder het artikel 
Holocaust in Nederland. 

België 

Ongeveer 25 000 Belgische Joden werden het slachtoffer van de 
nazistische moordmachine. 

De Duitsers hebben zelf archieven bijgehouden van de slachtoffers 
van de Holocaust. De Duitse archieven zijn bijzonder gedetailleerd 
omdat de nazi's alle informatie nauwkeurig bijhielden. 

Onder andere het Nederlandse overzicht In memoriam met de namen 
van honderdduizend vermoorde Joden is hierop gebaseerd. 
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Daarnaast zijn de namen van Joodse slachtoffers opgenomen in het 
Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland. 

In de Duitse stad Bad Arolsen, Hessen, bevindt zich het enorm 
archief (ongeveer 47 miljoen stukken, ongeveer zes huizen vol papier). 
Dit archief bevat informatie over zeventien en een half miljoen 
mensen en vult ruim zevenentwintig kilometer archiefplanken. Het 
bestaat uit lijsten, inventarissen, persoonsbeschrijvingen, verslagen 
van medische experimenten, verordeningen, enz. Met name de hele 
bureaucratie van terreur die de ordelijke nazi's bijhielden voor hun 
machinerie van dwangarbeid, deportatie en uitroeiing. Het volledige 
archief uit de concentratiekampen Buchenwald en Dachau is er te 
vinden. De ontstellende omvang van de oorlog en de ambtelijk 
gestuurde Duitse moordmachine wordt er duidelijk. 

De "International Tracing Service", een afdeling van het Rode Kruis, 
beheert de archieven. Deze service werd na de oorlog opgericht om 
vermiste personen op te sporen. Ze werd vooral gebruikt door 
overlevenden die bewijsmateriaal nodig hadden om een uitkering te 
kunnen krijgen. Het archief werd verder gesloten gehouden uit 
privacy-overwegingen, ook voor onderzoekers omdat de documenten 
gevoelige informatie bevatten over personen, zoals iemands politieke 
overtuiging, over Joodse collaborateurs en hoe men daartoe aangezet 
werd, wie luizen had, welke medische experimenten er werden 
uitgevoerd, de aard van een mentale handicap, wie beschuldigd werd 
van homoseksualiteit, incest of pedofilie. Er was ook de Duitse vrees 
voor rechtsprocedures als die informatie vrij zou komen. De 
mogelijkheid tot juridische stappen is ondertussen verjaard. 
Fundamenteel nieuws dat de geschiedenis van de Holocaust zal 
bijsturen, wordt niet verwacht bij het raadplegen van het archief door 
historici. De onderzoekers hopen wel meer details te vinden om de 
geschiedenis van de gruwel te reconstrueren. 

Op 24 april 2007 ratificeerde het Belgisch Parlement het Protocol dat 
wetenschappers en onderzoekers tot de archieven van de deportatie 
tijdens Wereldoorlog II in Bad Arolsen (Duitsland) toegang geeft. Tot 
de openstelling van de archieven werd beslist na onderhandelingen 
tussen de lidstaten van de Internationale Commissie van de 
Internationale Opsporingsdienst. België maakt, samen met 
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Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Italië, Israël, de Verenigde Staten van Amerika, Griekenland en Polen 
deel uit van deze Internationale Commissie.  

Eind november 2007 werd het archief opengesteld voor onderzoekers 
en voor het algemene publiek.  

Op 7 oktober 2013 werden door het Fritz Bauer Institut te Frankfurt 
de getuigenverklaringen in het eerste in Frankfurt gehouden 
Auschwitzproces (1963-1965) digitaal beschikbaar gemaakt.  

Cijfers 

Miljoenen Joden zijn door de nazi's omgebracht. Naoorlogse 
schattingen per land: 

• Polen: 3 000 000 
• Sovjet-Unie: 1 000 000 
• Hongarije: 439 185 
• Roemenië: 300 000 
• Tsjecho-Slowakije: 260 000 
• Duitsland: 165 000 

• Litouwen: 160 000 
• Nederland: 102 000 
• Frankrijk: 75 000 
• Letland: 67 000[ 
• Oostenrijk: 65 000] 
• Joegoslavië: 65 000 

• Griekenland: 59 000 
• België: 25 000 
• Italië: 7 000 
• Luxemburg: 1200 
• Noorwegen: 758 
• Denemarken: 60 
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Volgens de betrouwbaarste schattingen ligt het totaal aantal 
vermoorde Joden tussen de 5,29 en iets meer dan 6 miljoen. 

De term Holocaust 

Het woord Holocaust betekent brandoffer en is afgeleid van het Oud-
Griekse woord ὁλόκαυστον (holokauston), wat letterlijk 'geheel 
verbrand' betekent. Dit was een aanduiding voor een brandoffer aan 
een godheid. De term Holocaust als synoniem voor de Sjoa is in 
zwang gekomen vanuit de Verenigde Staten, waar eind jaren zeventig 
de gelijknamige televisieserie grote aandacht trok. 

Omdat de term Holocaust oorspronkelijk de naam was van een 
vrijwillig brandoffer aan God, en er bij de Jodenvervolging in de 
Tweede Wereldoorlog geen vrijwillige offers aan een godheid werden 
gebracht, heeft deze term voor sommigen een nare bijklank: ze 
spreken dan liever van Sjoa (שואה = vernietiging). 

Niet Joodse slachtoffers 

Naast Joden werden ook andere groepen al dan niet systematisch 
vermoord, zoals homoseksuelen, Esperantisten, zigeuners, 
'economisch onwaardigen', Russen, etnische Polen, gehandicapten, 
Jehova's getuigen, Vrije Bijbelonderzoekers, vakbondsleden, 
vrijmetselaars, communisten, Spaanse republikeinen, Serven, 
Quakers en mensen die zich verzetten tegen de nazi's 

Het Vaderland 

Al in 1933 schreef de Duitse communist Heinz Liepman (geboren 
Liepmann) een roman over de machtsovername van de nazi's, getiteld 
Het Vaderland (Das Vaterland). Hierin wordt het fysieke geweld tegen 
Joden beschreven en het opsluiten van Joden in dan nog kleine, 
maar evengoed verschrikkelijke kampen. Zo wordt er bijvoorbeeld 
iemand met een mes in het gezicht gesneden, waarna een arts 
doodleuk vraagt wat de man eigenlijk mankeert. Liepman was 
waarschijnlijk de eerste schrijver die over de heersende terreur een 
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boek schreef, maar de nazi's deden dit lachend af als 
'gruwelsprookjes'. In het boek wordt aan de hand van een verhaal 
heel goed duidelijk gemaakt hoe vlug en systematisch de nazi's 
Duitsland, dat tot dan toe een politiek zeer verdeeld land was, in hun 
greep wisten te krijgen. Liepman werd in Nederland enige tijd 
gevangengezet wegens belediging van een bevriend staatshoofd (Von 
Hindenburg), maar wist de oorlog te overleven. Zijn boek raakte 
echter in de vergetelheid. Dit kan te maken hebben met de politieke 
passages, waarin hij propaganda maakt voor zijn communistische 
ideeën. Het feit echter dat hij zijn boek al in 1933 schreef, bewijst dat 
de nazi's van meet af aan hun plannen ten uitvoer brachten. Bron: 
Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
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Joods verzet tegen de 
nazi's 

 
De Joden werden op verschrikkelijke wijze behandeld door de 
Duitsers. Er leek geen verzet mogelijk voor de Joden in de 
concentratiekampen, de Duitsers hadden wapens, terwijl de Joden 
waren uitgehongerd en uitgeput. Verzet leek kansloos, maar er was 
wel degelijk verzet in de concentratiekampen en daarbuiten. 

Joden in  getto's en werkkampen hoopten op overleven. Ze hoopten 
in leven te blijven totdat Hitler en Duitsland werden verslagen. Niets 
kon de joden redden, hard werken had geen zin, je meegaand 
opstellen naar de nazi’s toe had geen zin, en zelfs bekering tot het 
christendom had geen zin, Christenen met Joodse afkomst waren ook 
niet veilig. Verzet was bijna onmogelijk en er waren afschuwelijke 
consequenties aan verbonden. In het getto van Czestochowa op 4 
januari 1943 kwamen een aantal mannen en vrouwen in opstand, ze 
hadden een mes en een pistool. Hun leider Mendel Fiszlewicz schoot 
een Duitse commandant neer, na dat schot weigerde zijn pistool, hij 
werd door een van de bewakers gedood. Als wraak haalden de 
Duitsers 25 mannen uit een rij die klaarstonden voor deportatie en 
schoten ze dood. Ook werden er als wraak nog eens 300 vrouwen en 
kinderen naar Treblinka gestuurd, zij werden daar vergast. Zo lieten 
de Duitsers zien dat verzet keihard werd neergeslagen. 
 
Maar de Joden zaten niet stil, in ieder kamp of getto vonden 
verzetsdaden plaats. De Joden doken onder of sloten zich aan bij 
verzetsgroepen. Veel Joden probeerde te ontsnappen uit de getto’s en 
kampen om zich aan te sluiten bij verzetstrijders in de omliggende 
wouden. Zo waren er de Bielski’s; opgericht door drie broers die in 
1943 aan meer dan twaalfhonderd Joodse vrouwen en kinderen 
bescherming boden in de bossen. In het Nalikbocka-woud hadden de 
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Bielski’s een ondergronds kamp met o.a. een graanmolen, een 
bakker, een worstfabriek, een school en een ziekenhuis. Ze hadden 
wapens die ze hadden afgepakt van de Duitsers. Er waren overal in 
de bossen van dit soort partizanengroepen die Joodse vluchtelingen 
opvingen. De Duitsers wisten hier ook van en probeerde deze groepen 
hard aan te pakken, ze zetten zelfs vliegtuigen in tegen deze 
verzetsgroepen. In het jaar 1942 vluchtten in totaal veertigduizend 
Joden uit de getto’s van Polen naar de bossen. Ze hadden geen 
wapens, nauwelijks te eten en te drinken, ze hadden te kampen met 
de hitte in de zomer en vooral de kou in de winter. Minder dan 
duizend van hen overleefden de oorlog. Soms hielp de plaatselijke 
bevolking. Maar vaak werden ze ook verraden door de bevolking in 
ruil voor wat geld, een pond suiker of een fles wodka. 
 
De grootste ontsnapping uit een concentratiekamp vond plaats in de 
zomer van 1943. Er kwam een verzetsgroep in opstand in het kamp 
Sobibór onder leiding van Leon Feldhendler en Aleksandr Petsjerski, 
leden van het Sonderkommando. Deze groep organiseerde een 
opstand op 14 oktober 1943, waarbij twaalf Duitsers en acht 
Trawniki’s werden gedood. Trawniki’s waren krijgsgevangenen en 
vrijwilligers die in dienst van de SS in de vernietigingskampen in 
Oost-Polen werkten. Zo’n driehonderd gevangenen wisten het kamp 
te ontvluchten, maar de meesten kwamen om bij de klopjacht die 
daarop volgde. De meeste Joden die in het kamp waren 
achtergebleven werden ook vermoord. Over deze ontsnapping is de 
film 'Escape from Sobibor' gemaakt. 
 
In elk door de Duitsers bezet land hadden Joden verzetsbewegingen 
opgericht, de meesten streden in de bossen waarheen zij waren 
gevlucht uit de getto’s en kampen. In Frankrijk sloten verschillende 
Joodse verzetsgroepen zich in 1942 aaneen tot het Armee Juive (het 
Joodse leger). In België werd in 1942 een Joods verdedigingscomité 
gevormd: Het CDJ. Het CDJ liet op 19 april 1943 een deportatietrein 
richting Auschwitz ontsporen zodat veel joden konden ontsnappen. 
In Polen ontstond er de Zydowska Organizacja Bojowa (ZOB-Joodse 
strijdersorganisatie). Zij probeerde door middel van hun acties 
andere mensen aan te sporen ook in opstand te komen. Joodse 
soldaten streden aan alle fronten, zij waren ook bij de troepen die de 
concentratiekampen bevrijdden. De Joden vochten als soldaat, 
matroos en in de luchtmacht mee tegen de Duitsers. Maar er waren 
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ook veel Joodse dokters en verpleegsters die hun werk deden aan de 
fronten. Er waren Poolse Joden die vanaf de eerste dag meestreden 
in het Poolse leger. Franse, Nederlandse, Canadese, Amerikaanse, 
Britse en Belgische Joden vochten mee om de Duitse opmars naar 
het westen af te slaan en Joden in Joegoslavische en Griekse legers 
tegen de Duitsers in het oosten van Europa. In 1944 werd als 
onderdeel van het Britse leger een Joodse brigade opgericht, die in 
Italië ging vechten. Deze brigade was te herkennen omdat de joden 
die erin zaten op hun insigne een davidster droegen. Later smokkelde 
deze brigade joodse vluchtelingen naar Palestina. Vanaf de eerste 
oorlogsdag werden Joodse krijgsgevangenen extra hard mishandeld. 
Onder de 400.000 gevangengenomen soldaten bij de Poolse overgave 
waren 61.000 Joden. Zij werden gescheiden van de andere soldaten 
en meegenomen naar Duitse kampen, waar hun fundamenteel recht 
op behandeling van krijgsgevangen werd afgenomen. Veel van hen 
liepen mee met de eerste dodenmarsen. 
 
Het Joodse verzet tegen de nazi's was het verzet van het Joodse volk 
tegen nazi-Duitsland voorafgaand en gedurende de Tweede 
Wereldoorlog, onder meer tegen de Holocaust. Vanwege de 
zorgvuldige organisatie en de militaire overmacht van het nazibewind 
en zijn aanhangers waren vele Joden niet in staat zich tegen de 
moorden te verzetten. Toch waren er vele pogingen tot verzet en meer 
dan honderd gewapende Joodse opstanden. 

Soorten verzet 

In zijn boek The Holocaust: The Jewish Tragedy noemt Martin Gilbert 
de volgende soorten verzet: 

"In elk getto, deportatietrein, werkkamp, zelfs vernietigingskamp, 
was de wil tot verzet sterk en nam vele vormen aan. Vechten met de 
wapens die te vinden waren, individuele daden van protest, de moed 
om voedsel en water te vinden onder bedreiging met de dood, de 
meerderwaardigheid om de Duitsers hun verlustiging over paniek en 
wanhoop te onthouden. 



318 

 

Deze zienswijze wordt gedeeld door Yehuda Bauer die schreef dat het 
verzet tegen de nazi's niet alleen fysiek was maar elke activiteit die 
het Joodse volk waardig- en menselijkheid gaf onder de meest 
vernederende en onmenselijke omstandigheden. Bauer bestrijdt de 
wijdverbreide opvatting dat de meeste Joden passief hun dood 
tegemoet gingen. Hij betoogt dat gegeven de levensomstandigheden 
van de Joden in Oost-Europa het juist verrassend is hoeveel verzet 
er geboden werd. 

Getto's 

In april-mei 1943 kwamen de Joden van het Getto van Warschau 
gewapend in opstand tegen de nazi's toen het duidelijk werd dat de 
Duitsers de overgebleven bewoners naar Treblinka stuurden. Joden 
van de verzetsgroepen Żydowski Związek Wojskowy en Żydowska 
Organizacja Bojowa vielen de Duitsers en hun handlangers aan met 
handwapens en Molotovcocktails. Na felle gevechten wonnen de 
Duitse troepen dankzij hun overmacht en alle inwoners werden naar 
de vernietigingskampen afgevoerd.  

Concentratiekampen 

Er waren omvangrijke verzetspogingen in drie vernietigingskampen. 

• In augustus 1943 werden bij een opstand in Treblinka vele 
gebouwen tot de grond afgebrand en ontsnapten 70 
gevangenen. 1500 gevangenen werden vermoord en de 
vergassingen stopten een maand lang. 

• In oktober 1943 slaagde een opstand in Sobibór beter. 11 
Duitse SS-officieren, onder wie de ondercommandant, werden 
gedood en ongeveer 300 van de 600 gevangen ontsnapten, van 
wie ongeveer 50 a 70 de oorlog overleefden. De ontsnapping 
bracht de nazi's ertoe het kamp te sluiten. 

• Op 7 oktober 1944 kwamen in Auschwitz de Joodse 
Sonderkommandos in opstand (deze gevangenen werden 
apart gehouden om te werken in de gaskamers en 
crematoria). Vrouwelijke gevangenen hadden explosieven van 
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een wapenfabriek naar binnen gesmokkeld en Crematorium 
IV werd deels verwoest door een ontploffing. Toen sloot het 
Kommando van Birkenau-I zich bij hen aan, dat ook de 
bewakers overmeesterd had en uit dat kamp gebroken was. 
Daarna probeerden de gevangenen te ontsnappen, maar de 
meesten van de 250 werden kort daarna vermoord. (Er waren 
ook vergeefse internationale plannen voor een grote opstand 
in Auschwitz, tegelijk met een geallieerde luchtaanval en een 
aanval van het Poolse verzet van buiten). 

Partizanen 

Verschillende Joodse groepen partizanen opereerden in diverse 
landen, vooral in Oost-Europa (zie onder meer Bielski-partizanen), 
maar ook in bijvoorbeeld Italië - zie Eugenio Calò. Joodse vrijwilligers 
uit het Mandaatgebied Palestina, onder wie Hannah Szenes, 
sprongen als parachutisten boven Europa om verzet te organiseren. 
(6000 Joodse vrijwilligers uit Palestina vochten als de Joodse Brigade 
in het Engelse leger.) 

In Duitsland 

Het Joodse verzet in Duitsland zelf nam vele vormen aan, van 
sabotage en verstoringen tot spionage voor de geallieerden, de 
verspreiding van antinazipropaganda, maar ook hulpverlening aan 
Joodse emigratie uit gebieden die door de Duitsers bezet waren. Er 
wordt wel beweerd dat alleen al overleving een verzetsdaad was. 

De Joodse deelname aan het Duitse verzet bleef grotendeels beperkt 
tot de ondergrondse activiteiten van linkse zionistische groepen als 
de Werkleute, Hashomer Hatzair, Ha-bonim, de Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands, Kommunistische Partei Deutschlands, en 
onafhankelijke linkse groepen als New Beginning. Een groot deel van 
de niet-linkse en niet-Joodse oppositie in Duitsland tegen Hitler 
(namelijk conservatieve en godsdienstige groepen), koesterden anti-
Joodse gevoelens, hoewel zij vaak tegen Hitlers plannen voor 
uitroeiing van de Joden waren. 
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Een bekende zaak betrof de arrestatie en terechtstelling van Helmut 
Hirsch, een Joodse student bouwkunde uit Stuttgart, in verband met 
een samenzwering om het nazihoofdkwartier in Neurenberg op te 
blazen. Hirsch raakte betrokken bij het Schwarze Front, een 
afsplitsing van de nazipartij geleid door Otto Strasser. Na arrestatie 
door de Gestapo in december 1936, bekende Hirsch voor het 
Schwarze Front en Strasser een moordaanslag te beramen op Julius 
Streicher, een vooraanstaande nazi en uitgever van de extreem 
antisemitische krant Der Stürmer. Hirsch werd op 8 maart 1937 ter 
dood veroordeeld en 6 juni met een bijl onthoofd. 

Misschien was de belangrijkste bekende Joodse verzetsgroep in 
Duitsland de Berlijnse groep van Herbert Baum (de Baum-Gruppe), 
die actief was van 1937 tot 1942. De groep bestond voornamelijk uit 
jonge Joodse mannen en vrouwen die antinazi pamfletten 
verspreidden en half-openbare demonstraties organiseerden. De 
bekendste actie was op 18 mei 1942 het opblazen van een anti-Soviet 
tentoonstelling Das Sowjetparadies georganiseerd door Joseph 
Goebbels in de Lustgarten in Berlijn. De actie leidde tot massa-
arrestaties, terechtstellingen en wraakoefeningen tegen Duitse 
Joden. Dit maakte discussie los in oppositiekringen of het beter was 
alleen naar overleving te streven.  

In bezet gebied 

Nederland 

In Nederland was de communistische partij de enige bestaande groep 
die snel in verzet kwam. De eerste twee jaar vormde zij veruit de 
grootste verzetsgroep. Een grote verzetsdaad was de organisatie van 
de Februaristaking in 1941, waaraan vele Joden deelnamen, als 
protest tegen anti-Joodse maatregelen. 

Binnen de ondergrondse communistische partij werd de verzetsgroep 
de Nederlandse Volksmilitie onder leiding van de Joodse Sally 
(Samuel) Dormits, die guerrilla-ervaring had opgedaan in Brazilië en 
de Spaanse Burgeroorlog. Deze groep ontstond in Den Haag maar 
werkte later vooral vanuit Rotterdam en telde ongeveer 200 
voornamelijk Joodse deelnemers. Ze voerden verscheidene 
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bomaanvallen uit op Duitse treinen met troepen en staken bioscopen 
in brand, die verboden waren voor Joden. Sally Dormits werd op 17 
oktober 1942 gepakt toen hij in een winkel een handtas van een 
vrouw stal om aan een identiteitsbewijs te komen voor zijn Joodse 
vriendin, die ook in het verzet zat. Dormits schoot zichzelf op het 
politiebureau door het hoofd. Uit een kassabon leidde de politie zijn 
schuilplaats af waar bommen, brandstof, illegale kranten, verslagen 
van verzetsacties en een lijst deelnemers gevonden werden. De 
Gestapo werd onmiddellijk ingeschakeld en tweehonderd mensen 
werden gearresteerd. In de maanden daarna werden nog vele 
communistische verzetsstrijders in Rotterdam, Den Haag en 
Amsterdam opgepakt. De Nederlandse politie nam deel aan de 
marteling van de Joodse communisten. Na een proces werden er 20 
doodgeschoten, de overigen kwamen om in concentratiekampen of 
werden vergast in Auschwitz. Maar enkelen overleefden. Het 
oorlogsgraf van Dormits is kortgeleden door de gemeente Rotterdam 
geruimd.  

België 

In België begon het Joodse verzet vroeg in 1941 toen Joodse 
communisten op grote schaal Belgische collaborateurs aanvielen. Na 
de invasie van de Sovjet-Unie in juni 1941 pleegde het Joodse verzet 
sabotage en aanslagen in de steden tegen Duitse troepen. 

De "militaire" tak van de voornaamste Belgische verzetsbeweging, het 
"Front de l'Interieur" (F.I.) waren de "Partisans Armés" (P.A.-M.O.I) 
rond een grote kern van Joodse buitenlanders. Drie groepen van 
samen ongeveer honderd man waren actief in Brussel en omgeving. 
Ze schoten de Joodse Holtzinger neer, die verantwoordelijk was voor 
de transportlijsten voor Joden en vernietigden documenten op het 
hoofdkantoor van de A.J.B., de plaatselijke "Judenrat" die op Duits 
bevel was opgericht. 

Op 1 april 1943 werd een aanslag gepleegd tegen het twintigste 
treinkonvooi van Mechelen naar Auschwitz, een unieke prestatie 
tijdens de Holocaust in Europa. George (Yura) Lifshitz, een jonge 
Joodse dokter handelde op eigen initiatief samen met twee Belgische 
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studenten, Robert Maistriau en Jean Franklemon. Ze waren alle drie 
ook lid van verzetsgroepen. 17 Joden ontsnapten uit de trein, 115 
waren al ontsnapt voorafgaand aan de aanslag. 

Het "Comité de Defense des Juifs" (C.D.J., Comité ter verdediging van 
Joden) werd in de zomer van 1942 opgericht door de Joodse 
communist Gert (Hertz) Jospa, Chaïm Perelman, professor aan de 
Vrije Universiteit van Brussel, en Abush Verber, leider van een linkse 
zionistische organisatie. Hun doel was onderduikadressen te vinden 
voor zo veel mogelijk Joden. Dankzij de hulp van Yvonne Nevejean, 
hoofd van het O.N.E. (Office National de l'Enfance) werden meer dan 
3000 Joodse kinderen verstopt in weeshuizen, privéhuizen en 
katholieke instellingen. Ook vele volwassenen konden worden 
ondergebracht. Rond de 40.000 Joden overleefden in België de oorlog. 
28.900 werden gedeporteerd naar Auschwitz (bijna 26.000 vanuit 
Belgisch gebied samen met 350 Roma), van wie maar 1200 de 
vernietigingskampen overleefden. Bron: Wikipedia,de vrije 
encyclopedie. 

'We moeten ons niet als schapen naar de slachtbank laten leiden', zo 
begon een vlugschrift uit december 1941 van een joodse 
verzetsorganisatie in het getto van Wilna, het huidige Vilnius. De 
schrijver van deze oproep, de joodse dichter en politiek activist Abba 
Kowner, had intuïtief begrepen dat de Duitse 'Einsatzgruppen' op het 
punt stonden de joden systematisch uit te moorden. Afgezien van de 
opstand in het getto van Warschau is er in Nederland tot nu toe 
weinig bekend over het joodse verzet in Europa tegen de vervolging, 
deportatie en vernietiging door de nazi's. Het overheersende beeld is 
dat de joden zich door een geraffineerde en efficiënte 
vernietigingsmachine als makke lammeren hebben laten afvoeren en 
afslachten. 

Arno Lustiger, zelf een overlevende van Auschwitz en Buchenwald, 
ziet Zum Kampf auf Leben und Tod! als een vooral persoonlijk getinte 
poging om de mythe van de passiviteit van de joden te doorbreken. 
Aan de hand van korte biografieën, beschrijvingen van 
verzetsgroepen, dagboeken en van artikelen van overwegend joodse 
historici, geeft hij een zeer gevarieerd beeld van het joodse verzet in 
Europa: van gewapende strijd, aanslagen, opstanden in getto's en 
concentratiekampen tot allerlei vormen van illegaliteit, openlijk 
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protest, onderduiken, partizanenstrijd en deelname aan de 
geallieerde strijdkrachten. Hij legt daarbij een zwaar accent op Polen, 
Oost-Europa en Frankrijk. Jammer is dat hij geen conclusies aan zijn 
nogal caleidoscopische studie verbindt. Zo blijven er nog veel vragen 
over.  

'Het' joodse verzet als zodanig heeft natuurlijk nooit bestaan. De 
mogelijkheden om zich te verzetten waren uiterst beperkt, zo niet 
afwezig. Wat konden joden ondernemen tegenover de overmacht van 
de onderdrukking door de nazi's? Welke overlevingsstrategieën 
konden zij hanteren? Dat er ondanks de genadeloze vervolging nog 
verzet is gepleegd mag een wonder heten. Hoe er door historici over 
het joodse verzet is geschreven (of juist niet) en welke definities zij 
hanteren zegt veel over de manier waarop zij de jodenvervolging als 
geheel interpreteren. Wil men het planmatige karakter ervan 
benadrukken, dan bestaat de neiging het joodse verzet te 
bagatelliseren en in de joodse traditie van de diaspora te plaatsen, 
zoals onder meer de holocaust-expert Raul Hilberg heeft gedaan. 
Volgens hem was er van verzet nauwelijks sprake. Lustiger valt 
Hilberg op dit punt dan ook hard aan.  

Let de historicus daarentegen meer op de individuele intenties van 
mensen, dan wordt de definitie van wat verzet is ruimer genomen, 
zoals Konrad Kwiet en Helmut Eschwege in hun baanbrekende studie 
uit 1985 over het joodse verzet in Duitsland hebben gedaan. Zij 
maken een onderscheid tussen gewapend verzet en illegale 
activiteiten enerzijds en het zich onttrekken aan anti-joodse 
maatregelen door onderduik, vlucht en zelfs zelfmoord anderzijds. 
Het hooghouden van menselijke waardigheid, het vrij willen beslissen 
over het leven, kan naast andere motieven een reden zijn geweest om 
zelfmoord te plegen. Deze beslissing kan volgens hen als een 
verzetsdaad worden aangemerkt, omdat men zich onttrok aan wat de 
onderdrukker voor ogen stond, namelijk de fysieke vernietiging. 
Ouderen waren over het algemeen meer geneigd tot zelfdoding dan 
jongeren.  

De bekendste joodse verzetsgroep in Duitsland is de Baum-Gruppe 
die onder leiding stond van Herbert Baum en zijn vrouw. Rond hen 
had zich een groep van ongeveer dertig jongeren verzameld die 
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afkomstig waren uit zionistische of communistische 
jeugdverenigingen. Ondanks interne bezwaren tegen een dergelijke 
plan pleegden in mei 1942 leden van deze groep een aanslag op de 
nazi-propaganda-tentoonstelling 'Das Sowjetparadies' in de Berlijnse 
'Lustgarten', waarbij brand werd gesticht en slechts enkele mensen 
licht gewond raakten. De daders werden al snel gepakt, veroordeeld 
en geëxecuteerd, maar daarmee was het drama nog niet afgelopen. 
Er werden na deze gebeurtenis direct vijfhonderd joden gearresteerd, 
waarvan de helft meteen door de SS werd doodgeschoten. De andere 
tweehonderdvijftig werden naar Sachsenhausen afgevoerd om 
'geliquideerd' te worden.  

Het voorbeeld van de Baum-Gruppe laat zien voor welke dilemma's 
het joodse verzet kwam te staan. Niet alleen sympathie voor de Sovjet-
Unie was een belangrijk motief voor het plegen van deze aanslag, 
maar het was ook een wanhoopsdaad van joden die met de rug tegen 
de muur stonden. Voor de joden was het niet een kwestie van wel of 
niet meewerken aan het systeem, want de nazi's hadden in 1941 
besloten dat zij vernietigd zouden worden. De vraag is in hoeverre de 
joden wisten welk verschrikkelijk lot hun boven het hoofd hing. De 
meeste joden konden zich eenvoudig niet voorstellen wat hun te 
wachten stond. Tot het laatste moment werd de joden bovendien 
voorgespiegeld dat het om iets anders ging dan fysieke uitroeiing.  

Een groot aantal factoren bepaalden de ruimte om een of andere vorm 
van verzet te plegen: het moment waarop, het tempo waarin en de 
hardheid waarmee het vervolgingsbeleid werd uitgevoerd, 
ideologische motivatie en geografische omstandigheden. Een bekend 
probleem is dat van het gedrag van de Joodse Raden. De 
verantwoordelijkheid van de leiders van deze raden lag vaak ook 
anders dan die van jongere joden, die zich van dit gezag niets 
aantrokken en tot illegale activiteiten overgingen. De Joodse Raden 
wilden vaak door mee te werken met de bezetter tijd winnen. Volgens 
hen zou verzet immers alleen maar tot nog hardere 
represaillemaatregelen leiden. Zij pasten een vertragingstactiek toe 
met als doel joden te redden door anderen op te offeren. 

Een andere factor is de omgeving, in het bijzonder de hulp van niet-
joden. Hadden joden veel sociale contacten, vrienden, collega's en 
kennissen die wilden helpen, bijvoorbeeld bij het onderduiken of bij 
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illegale activiteiten, of stond men, geïsoleerd in een vijandige of 
onverschillige omgeving, moederziel alleen voor de problemen? Het 
lidmaatschap van niet-joodse organisaties maakte het mogelijk deel 
te nemen aan verzetsactiviteiten. Hierbij kwam nog het probleem dat 
het niet-joodse verzet niet altijd bereid was joden op te nemen. Verder 
verhinderde de sociale, religieuze en levensbeschouwelijke 
heterogeniteit van de joodse gemeenschappen om collectief de nazi's 
weerstand te bieden. Zionistisch georiënteerde joden, Palestina-
pioniers, richtten hun hoop op Palestina en voelden zich minder sterk 
gebonden aan het land waar ze verbleven. 

Ook de politieke, sociale en culturele tradities van een land speelden 
natuurlijk een belangrijke rol. Dat gold voor Duitsland waar de 
meeste joden geassimileerd waren en vergroeid waren met de Duitse 
cultuur. Bovendien was er so wie so in Duitsland weinig gewapend 
verzet. De Duitse en ook Nederlandse joden hadden een andere 
positie dan de joden in Oost-Europa, waar al een langere 
geschiedenis van pogroms, discriminatie en vervolging bestond en 
waar men vaak ook over wapens beschikte en samenwerkte met 
partizanen of het Sovjet-leger. Lustiger laat zien dat het aantal 
opstanden in de getto's groter is geweest dan men tot nu toe dacht. 
Onbekend was de opstand in Tuczyn, een kleine plaats in Polen, waar 
in september 1942 de gehele joodse bevolking met bijlen en knuppels 
verbitterd verzet bood tegen de verraste Duitse soldaten en hun 
Oekraïense collaborateurs. Door het getto in brand te steken 
slaagden tweeduizend van de drieduizend joden erin naar de 
omringende bossen te vluchten. Slechts enkelen wisten te overleven. 

De kans om aan de vernietiging te ontsnappen was wellicht moeilijker 
in een land als Nederland waarin een volgzame en gezagsgetrouwe 
houding in de samenleving bestond en waar politieagenten, 
trambestuurders, treinpersoneel en andere overheidsdienaren 
hebben meegewerkt aan de deportaties. Juist de relatief sterke 
integratie van joden in de Nederlandse samenleving heeft eraan 
meegewerkt, zoals de Amsterdamse hoogleraar J.C.H. Blom in zijn 
artikel 'De vervolging van de joden in Nederland in internationaal 
vergelijkend perspectief' opmerkt, dat hier verhoudingsgewijs meer 
joden zijn gedeporteerd en vernietigd dan elders in West-Europa. 
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Net als de meeste andere Nederlanders reageerden de joden met 
acceptatie van de bezetting. Zij gedroegen zich tijdens de eerste jaren 
coöperatief en koesterden een vals gevoel van veiligheid. Het blijft de 
vraag of deze integratie in de Nederlandse samenleving aan beide 
kanten zo diep geworteld was, gezien de op zijn minst oververschillige 
houding van de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking 
tegenover het lot van de joden. De vraag is of de Duits-joodse 
vluchtelingen met de ervaringen in het Derde Rijk in hun achterhoofd 
meer verzet pleegden dan de Nederlandse joden die zich in een quasi-
veilige positie dachten te bevinden. Het zou ook interessant zijn na te 
gaan hoe de vergelijking met de situatie in Frankrijk en België uitvalt. 
Daar was sprake van meer joods verzet en, relatief gesproken, van 
minder slachtoffers. 

Nadere studie naar het verzet van joden kan wellicht bijdragen tot 
een genuanceerder beeld van de bezetting en van het gedrag van 
Nederlanders (joden en niet-joden) tijdens de oorlog. Het boek van 
Arno Lustiger behandelt Nederland weliswaar in een paar bladzijden, 
maar is wegens het Europees vergelijkend perspectief dat hij schildert 
toch een belangrijke bijdrage aan het historische onderzoek. Juist de 
verschillen met andere landen kunnen meer inzicht verschaffen in de 
Nederlandse situatie. 

De klemmende vraag ten slotte is wat het verband is tussen het hoge 
percentage joden dat in Nederland is afgevoerd naar Auschwitz en 
Sobibor en de aard en omvang van het verzet van joden in Nederland. 
Dat daar nog steeds weinig fundamenteel onderzoek naar is verricht, 
behalve de studies van Ben Braber, zegt misschien iets over de 
manier waarop we in Nederland de oorlog herdenken en verwerken. 
Bron: NRC Boeken recentie: Frits Boterman 
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Aliya 
 
 
Immigratie naar Israël 
In het Hebreeuws wordt immigratie naar Israël genoemd: עלייה Aliya, 
opgaan, stijgen. Het verwijst naar Joods immigratie naar het Land 
van Israël en sinds 1948, naar de Staat van Israël). De 
tegenovergestelde actie, Joods emigratie vanuit Israël, wordt 
genoemd: Yerida, ‘afdaling’. 
 
Godsdienstig, ideologisch en cultureel concept 
Aliyah is vastgelegd in Israël in de Wet van Terugkeer, welke een Jood 
het wettelijk recht verleend en hulp aan bijgestane immigratie in 
Israël, evenals automatisch Israëlisch burgerschap. Een Jood die 
maakt aliyah wordt genoemd oleh of olah. Het meervoud voor allebei 
is olim. Vele Godsdienstige Joden doen aliyah als terugkeer naar 
Beloofde land, en beschouwen het als vervulling van Gods belofte aan 
de nakomelingen van de Hebreeuwen Abraham, Isaac, en Jacob. 
Aliyah wordt opgevat als bevel in sommige Joodse wetten. Zionisten 
gebruiken de term aliyah (meervoud aliyot). Het omvat zowel 
vrijwillige immigratie voor ideologische, emotionele, of praktische 
redenen enerzijds, als massavlucht van vervolgde bevolking van 
Joden. De overgrote meerderheid van Israëlische Joden vindt 
vandaag de recente wortels van hun familie in het buitenland. 
 
Pre-Zionist aliyah (1200-1882) 
Het aantal Joden die aan het Land van Israël van Joodse Diaspora 
terugkeren nam beduidend toe tussen de dertiende en de 
negentiende eeuw, hoofdzakelijk wegens een algemene daling in de 
status van Joden in heel Europa en vermeerdering van godsdienstige 
vervolging. De uitwijzing van Joden van Engeland (1290), Frankrijk 
(1391), Oostenrijk (1421) en Spanje (1492) gezien door velen als teken 
van het naderend tijdperk van de Messias. 
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Eerste Zionistische Aliyah (1882-1903) 
Tussen 1882 en 1903, immigreerden ongeveer 35.000 Joden naar 
Palestina, toen een provincie van Ottomaanse Imperium. De 
meerderheid kwam uit het Russisch Imperium met een kleiner aantal 
dat aankomt van Jemen. Vele landbouwgemeenschappen werden 
opgericht. Onder de steden dat deze gevestigde individuen zijn: Petah 
Tikva (reeds in 1878), Rishon LeZion, Rosh Pina, en Zikhron Ya'aqov. 
In 1882 vestigden Jemeniten Joden zich als een voorstad van 
Jeruzalem: het Jemeniten Dorp Silwan in het zuidoosten van de 
muren van de Oude Stad. 
 
Tweede Aliyah (1904-1914) 
Tussen 1904 en 1914, immigreerden 40.000 Joden hoofdzakelijk van 
Rusland vanwege pogroms en uitbarstingen van anti-semitisme in 
dat land. Deze groep met socialistisch idealen, richten de eerste 
kibbutz Degania op, in 1909. De nationale taal Hebreeuws begon te 
herleven; kranten en literatuur werden weer in het Hebreeuws 
geschreven. De eerste Wereldoorlog beëindigde effectief de periode 
van Tweede Aliyah. 
 
Derde Aliyah (1919-1923) 
Tussen 1919 en 1923 kwamen 40.000 Joden, hoofdzakelijk van 
Russisch Imperium aan na de Wereldoorlog I. De tijd van de Britse 
verovering van Palestina; de totstandbrenging van het Mandaat, en 
de Verklaring van Balfour. Veel van deze waren pioniers, worden 
bekend die als halutzim, opgeleid in de landbouw en geschikt om 
economieën te vestigen en zichzelf te onderhouden. Ondanks 
immigratiequota's die door het Britse beleid worden gevestigd, 
bereikte de bevolking van Joden 90.000 tegen eind van deze periode. 
 
Vierde Aliyah (1924-1929) 
Tussen 1924 en 1929, kwamen 82.000 Joden binnen, velen als 
resultaat van anti-semitisme in Polen en Hongarije. Joden uit. Deze 
groep bevatte vele middenklasse-families die zich in de groeiende 
steden vestigden en die kleine ondernemingen en de lichte 
industrieën vestigen. Van deze verliet ongeveer 23.000 het land. 
 
Vijfde Aliyah (1929-1939) 
Tussen 1929 en 1939, met de stijging van Nazisme in Duitsland, 
kwam een nieuwe golf van 250.000 immigranten, de meerderheid van 
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deze 174.000 kwamen tussen 1933-1936 aan. Daarna maakten de 
stijgende beperkingen op immigratie door de Britten de immigratie 
moeilijk. Tezelfdertijd groeiden de spanningen tussen Arabieren en 
Joden tijdens deze periode, die tot een reeks Arabische rellen tegen 
de Joden leiden in 1929, dat veel doden naliet en resulteerde in de 
ontvolking van de Joodse gemeenschap te Hebron. Dit werd gevolgd 
door meer geweld tijdens „Grote Opstand” van 1936-1939. In 
antwoord op de steeds grotere spanning tussen de Arabische en 
Joodse gemeenschappen gaven de Britten het Witboek van 1939 uit, 
wat Joodse immigratie tot 75.000 mensen in vijf jaar beperkte. De 
tragische Holocaust in Europa begon. 
 
Onwettige Aliyah (1933-1948) 
De Britse overheid beperkte Joodse immigratie naar Palestina met 
quota's, (een verminderd aantal) en na de machtstijging van het 
Nazisme binnen Duitsland, werd immigratie naar Palestina onwettig. 
Ondanks Britse inspanningen om de immigratie onwettig te 
beschouwen, tijdens de veertien jaar van zijn Mandaat, immigreerden 
honderdtienduizend Joden naar Palestina. Door de Holocaust met 
zijn zes miljoen Joodse slachtoffers probeerden vele Joden naar 
Palestina te reizen, ondanks het Britse Mandaat. 
 
Immigratie vanaf 1948-1950 
Een belangrijke golf van immigratie van meer dan een half miljoen 
Joden ging naar Israël tussen 1948 en 1950. Velen vluchten wegens 
vernieuwde vervolging in Oost-Europa, en meer en meer vijandige 
Arabische landen. Deze periode van immigratie wordt vaak genoemd 
kibbutz galuyot (letterlijk, verzameling van verstrooiden), wegens het 
grote aantal van Joods diaspora gemeenschappen die aliyah 
maakten. Nochtans, kibbutz galuyot kan ook naar aliyah in het 
algemeen verwijzen.  
 
De Joden van het Middenoosten 
Door de actie Het Vliegend Tapijt (1949-1950), werd de volledige 
gemeenschap van de Jemeniten Joden (ongeveer 49.000) geëmigreerd 
naar Israël. De meesten van hen hadden nooit een vliegtuig voordien 
gezien, maar zij geloofden in Bijbelse profetie volgens Jesaja 40:31, 
dat God beloofd had om de kinderen van Israël naar Sion te brengen 
op „vleugels”. 
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In drie en een half jaar, was de Joodse bevolking van Israël 
verdubbeld, tot bijna 700.000 immigranten De reusachtige aantallen 
Joodse vluchtelingen werden tijdelijk verzameld in „tentsteden” 
Ma'abarot. Hun bevolking werd geleidelijk aan geabsorbeerd in de 
Israëlische maatschappij. Ma'abarot bestond tot 1958. Vele 
Israëlische immigranten waren Sephardi en Joden van Mizrahi, dat 
zijn Joden uit het (Midden)Oosten. In veel van deze gevallen waren zij 
vervolgd en soms gedwongen om hun huizen te verlaten. 114.000 de 
Joden kwamen uit Irak in 1951. Meer dan 30.000 Iraanse Joden 
immigreerden in Israël na de Islamitische Revolutie, 1979. De meeste 
Iraanse Joden echter, emigreerden naar de Verenigde Staten. 
 
Ethiopische Aliyah 
De massieve luchtbrug die bekend staat als Operatie Mozes bracht 
Ethiopische Joden naar Israël op 18 november 1985 en werd 
beëindigd 5 januari. Tijdens die zes weken, werden zowat 6.500-
8.000 Ethiopische Joden gevlogen van Soedan naar Israël. Naar 
schatting stierven 2.000-4.000 Joden onderweg in Soedan of in 
Soedanese vluchtelingkampen. In 1991 vond Operatie Salom plaats 
om de Bèta Israël Joden van Ethiopië te redden. In één dag, 24 mei, 
zijn vierendertig vliegtuigen geland vanuit Addis Ababa en brachten 
14.325 Joden van Ethiopië naar Israël. Vanaf toen, zijn veel 
Ethiopische Joden naar Israël geïmmigreerd, zodat het aantal 
Ethiopisch-Israëliërs vandaag meer dan 100.000 is. 
 
Aliyah van de Sovjet-Unie en de post-Sovjetstaten 
Een massa emigratie was politiek ongewenst voor het Sovjetregime. 
De enige aanvaardbare grond was familiereünie en een formeel 
verzoek van een verwant in het buitenland werd vereist voordat de 
verwerking kon beginnen. Vaak, was het resultaat een formele 
weigering. De aanvraag ging samen met grote risico’s en verlies van 
banen. In het spoor van Israëls overwinning in de Zesdaagse Oorlog 
in 1967, brak de USSR de diplomatieke relaties met de Joodse staat 
af. Anti-Zionisten propaganda maakte het Joodse culturele en 
godsdienstige leven in de Sovjet-Unie praktisch onmogelijk, eind 
jaren 1960. In de jaren 1960-1970, liet de USSR slechts vierduizend 
mensen emigreren. In het volgende decennium, nam het aantal tot 
250.000 toe. Veel van hen die toegestaan werden om naar Israël te 
gaan kozen andere bestemmingen, in het bijzonder de Verenigde 
Staten. In 1989 werd volgens een verslag 71.000 Sovjet-Joden 
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uittocht van de USSR verleend, van wie slechts 12.117 aan Israël 
emigreerden. Na de ontbinding van de USSR, zijn meer dan één 
miljoen Sovjet-Joden naar Israël geëmigreerd. 
 
Argentijnse Aliyah 
In 1999-2002 veroorzaakte de Argentijnse politieke en economische 
crisis dat een groot deel van de 200.000 Joden naar Israël 
emigreerden. Meer dan 10.000 Joden van Argentinië zijn 
geïmmigreerd naar Israël sinds 2000. De crisis in Argentinië 
beïnvloedde ook zijn naburig land Uruguay, van wie meer dan 500 
Joden aliyah maakten tijdens de zelfde periode. 
Franse Aliyah 
Vanaf 2001 tot 2005, maakten 11.148 Joden Aliyah van Frankrijk. 
Met het begin van Tweede Intifada in Israël, zijn de antisemitische 
incidenten in Frankrijk toegenomen. 
 
Noordamerikaanse Aliyah 
Er zijn ongeveer 110.000 Noord-Amerikaanse immigranten in Israël. 
Er is een regelmatige stroom van olim geweest uit Noord-Amerika 
sinds de aanvang van Israël in 1948. Behoorlijke aantallen kwamen 
na aan Zesdaagse Oorlog 1967. Opnieuw kwamen veel immigranten 
na de Intifada in 2005, met een totaal van 3.052 - het hoogste aantal 
sinds 1983. Evenals West-Europese olim, trekken Noord-
Amerikanen naar Israël, meer voor godsdienstige, ideologische en 
politieke doeleinden, dan om financiële reden. 
 
Recente tendensen 
Sinds het midden van de jaren '90, is er een regelmatige stroom van 
geweest Zuid-Afrikaans Joden, Amerikaanse Joden, en Franse Joden 
wie of aliyah, of gekocht bezit hebben gemaakt binnen Israël voor 
potentiële toekomstige immigratie. Vele Franse Joden hebben huizen 
gekocht binnen Israël vanwege toenemend anti-Semitisme in 
Frankrijk de laatste jaren. 
 
Begin 2007 Haaretz rapporteerde dat: „Slechts 19.264 mensen 
immigreerden naar Israël in 2006. Het is het laagste aantal 
immigranten dat sinds 1988 wordt geregistreerd ". 
Op 20 April 2007 rapporteerde het Israëlisch dagblad Yedioth 
Ahronoth dat 14.400 immigranten in 2007 worden verwacht terwijl 
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20.000 overwegen het land te verlaten. De rapporten geven ook weer 
dat: „… ongeveer een kwart van de Israëlische bevolking overwoog 
emigratie” waarvan „bijna de helft jonge mensen denken om het land 
te verlaten.” Er leven in 2010 al circa 750.000 Israëliërs buiten Israël. 
De regering moedigt deze mensen aan om terug te keren naar het 
land. O.a. met belastingvoordeel wordt de terugkeer gestimuleerd. 
 
Na het beëindigen van de Gaza-oorlog december 2008 – januari 2009 
nam de immigratie weer licht toe. Bovendien werden tienduizenden 
verzoeken ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de 
afgelopen twee jaar door bewoners van de Derde Wereld landen om 
te emigreren naar Israël, die allen beweren dat ze behoren bij de 'tien 
verloren stammen'. Echter, het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
is minder enthousiast over deze zaak en hebben onlangs strenge 
regels uitgevaardigd voor mensen die zich bekeerden in het 
buitenland tot het Jodendom en zó proberen te emigreren naar Israël 
als Joden. Bronnen binnen het Ministerie hebben erop gewezen dat 
meer dan de helft, ongeveer 54% van de mensen die naar Israël willen 
emigreren in het kader van de Wet op de Terugkeer, niet echt Joods 
waren. Volgens schattingen zijn er miljoenen mensen in landen over 
de hele wereld - waaronder Nigeria, Zuid-Afrika, Uganda, Ethiopië, 
India, China, Rusland, Peru, Portugal, Brazilië en Spanje, die 
beweren dat zij van Joodse afkomst zijn. 
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Joden in Nederland 
 
 

 
 
Twee synagoges in Amsterdam in 1861, schilderij van Willem 
Hekking 
 

De geschiedenis van de Joden in Nederland (Hebreeuws: הולנד יהדות) 
begint vanaf de tweede helft van de Middeleeuwen. 

Middeleeuwen 

Reeds in de - latere - Middeleeuwen hebben er Joden gewoond op het 
grondgebied van het huidige Nederland (dat toen deel uitmaakte van 
het Heilige Roomse Rijk), al is er niet veel over hen bekend. Wel is 
duidelijk dat er in de dertiende en veertiende eeuw al joodse 
gemeenschappen waren in Limburg, Gelderland en Brabant. De 
oudst bekende gegevens komen uit 's-Hertogenbosch waar zich in 
1164 een groep Joden vestigde. Enkele jaren later werden zij (183 
personen) vermoord door verbranding op de Vughtse Heide[1]. De 
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Maastrichtse Jodenstraat uit 1295 geldt als een ander oud bewijs van 
hun bestaan in Nederland. 

 

 
 
Jodenverbranding tijdens de pestepidemie van 1349 

In 1309 werden in het Zuid-Limburgse Born honderdtien Joodse 
vluchtelingen uit Sittard en Susteren vermoord in een pogrom. De 
Joden hadden hun toevlucht gezocht in het kasteel omdat ze daar 
veilig dachten te zijn. Dat bleek niet zo te zijn: de Joden werden 
vermoord en het kasteel in brand gestoken. Het was voor zover 
bekend de eerste massamoord op Joden op het huidig Nederlands 
grondgebied. 

Tijdens de pestepidemie die woedde tussen 1347 en 1349 werden 
Joden ervan beschuldigd de openbare waterbronnen vergiftigd te 
hebben. Men dacht dit omdat er veel minder Joden de pest kregen 
dan anderen en de Joden maakten - vanwege hun geloof - geen 
gebruik van deze waterbronnen. Later zou blijken dat er minder 
Joden aan de pest stierven door de Joodse reinigingswetten, maar 
toentertijd wist men nog niet dat pest onder andere werd veroorzaakt 
en verspreid door slechte hygiëne. De Joden werden tijdens de 
pestperiode als zondebokken vermoord of verdreven. In 1349 werden 
in diverse IJsselsteden alsook in Arnhem, Nijmegen en Utrecht alle 
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daar woonachtige Joden levend verbrand. In heel Europa vonden 
talloze pogroms plaats met tienduizenden slachtoffers, in de steden 
Bazel, Frankfurt, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse 
bevolking uitgemoord. Zo werden in de veertiende eeuw de Joden uit 
Nederland en uit delen van Duitsland verdreven, de overlevenden 
trokken verder naar het oosten, onder andere naar Polen waar al een 
Joodse gemeenschap was. 

De Joden hadden geen eigen gebied en dus ook geen eigen lokale 
heersers, ze vielen in Duitsland daarom rechtstreeks onder de Duitse 
keizer. Deze kon lager geplaatste hoogwaardigheidsbekleders het 
recht geven om Joden onder hun hoede te nemen. Een hertog of graaf 
kon dan bijvoorbeeld een zakelijk beroep op de diensten van Joden 
doen, Joden werden door deze grootgrondbezitters ingezet om 
belasting te innen, wat ze niet bepaald geliefd maakte bij de burgers. 
In de vijftiende eeuw ging de positie van de Joden er (weer) wat op 
vooruit. Er werden Jodenbrieven uitgegeven die de Joden in staat 
stelden zich (opnieuw) in het kredietwezen te begeven; de rentes die 
ze daarbij in rekening brachten konden oplopen tot over de veertig 
procent per jaar. Al met al waren het tamelijk kleine aantallen Joden 
die toentertijd in Nederland leefden. In tegenstelling tot in andere 
Europese landen, hoefden Joden in Nederland niet in aparte 
(ommuurde) stadswijken, getto's, te wonen. Ook hoefden ze geen 
merkteken te dragen. Wel waren verreweg de meeste beroepen 
verboden voor Joden, mochten Joden absoluut geen opmerkingen 
maken over het christendom en mochten ze alleen in eigen kring 
trouwen. 

Nieuwe tijd 

Pas na de Middeleeuwen kwamen er grote groepen Joden Nederland 
binnen. De eerste grote groep Joden kwam naar Nederland aan het 
einde van de zestiende eeuw. Deze groep was afkomstig uit Spanje en 
Portugal, de Sefardische Joden. Deze Joden waren op de vlucht voor 
de inquisitie, die hen voor de keuze stelde: zich bekeren tot het 
christendom of vertrekken. Veel Joden vertrokken naar Noord-Afrika 
of het Ottomaanse Rijk. Een kleinere groep trok naar het noorden, in 
aanvang vooral naar Antwerpen. Aan het begin van de zeventiende 
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eeuw zochten ze ook een heenkomen in Holland. In 1604 had de 
Alkmaarse vroedschap als eerste stadsbestuur in Holland officieel 
ingestemd met de komst van Joden. Mits ze zich behoorlijk 
gedroegen, konden ze in alle vrijheid hun geloof beleven. Met 
tienduizend Joden had Amsterdam rond 1700 de grootste Joodse 
gemeenschap in West-Europa. De Sefardische Joden zijn tot op 
heden te herkennen aan achternamen zoals Pereira, Cardozo, Nunes, 
De Pinto of Vas Dias. Vele Sefardische Joden waren al in goeden doen 
toen ze in Nederland terechtkwamen. Uit hun land van oorsprong - 
Portugal of Spanje - namen ze handelscontacten mee. Spanje en 
Portugal waren toen immers grote spelers op het wereldtoneel en ook 
sterk vertegenwoordigd in de handel. Sefarden financierden onder 
andere reizen van de Oost-Indische Compagnie en traden ook op als 
huisbankiers van de Oranjes. In de achttiende eeuw speelden ze een 
belangrijke rol in het culturele leven. Ook in Nederland kwamen de 
Sefarden veelal in de handel terecht (een groot aantal beroepen was 
nog steeds verboden voor Joden). Sefarden hadden een belangrijk 
aandeel in de Hollandse Gouden Eeuw, een tijd waarin handelaren 
nog rijker en machtiger werden. 

In de zeventiende eeuw woedde de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) 
bij onze oosterburen, tijdens die oorlog nam ook de vervolging van de 
Joden toe. Hoogduitse en Oost-Europese Joden weken uit naar 
Nederland. Ze worden Asjkenazische Joden genoemd en komen uit 
landen als Duitsland, Polen en Rusland. Aan hun achternamen is 
deze afstamming nog te zien, bijvoorbeeld Polak, Hamburger, Bremer, 
Moszkowicz en Van Praag. De Asjkenazische Joden kozen later ook 
vaak namen van dieren of vruchten tot achternaam zoals: De Hond, 
De Haan, Schaap, Appel en Citroen. In tegenstelling tot veel 
Sefardische Joden waren de Asjkenazische Joden bepaald niet rijk, 
ze vonden hun werk op het platteland (als dagarbeider of turfsteker), 
in de ambulante handel of als slager, veehandelaar en kleine 
neringdoenden vooral op markten. 

Beide groepen leefden jarenlang geïsoleerd van elkaar, en hadden in 
Amsterdam elk hun eigen synagoge. 
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Interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge (Snoga) in 
Amsterdam. Schilderij van Emanuel de Witte, circa 1680, collectie 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

Discriminatie 

De Joden in Nederland mochten in het overwegend protestantse 
Nederland oorspronkelijk geen lid worden van een gilde en dus vrijwel 
geen enkel beroep uitoefenen. Sommigen zochten hun heil in het 
kredietwezen of de handel, verreweg de meesten probeerden echter 
als venter, marskramer of los-vaste arbeider wat te verdienen. De 
gilden verzetten zich in 1748 tegen de levendige straathandel. 
Handhaving van de strenge regels leverde rellen op en kritiek van de 
invloedrijke Isaac de Pinto. 
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Franse Tijd 

Begin 1795 trok het Franse leger over de bevroren rivieren de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Dit is het begin 
van de Franse tijd. De Fransen namen de macht over van de 
regentenaristocratie en legden daarmee de basis voor de Bataafse 
Republiek en de eenheidsstaat zoals die er nu uitziet. Niet lang na de 
komst van de Fransen richtte een kleine groep Joden onder leiding 
van Mozes Asser in Amsterdam een patriottenclub op. Onder de 
naam Felix Libertate (Gelukkig door Vrijheid) hielden zij in een lokaal 
aan de Nes hun eerste openbare vergadering met de bedoeling zich 
actief in te zetten voor gelijke rechten voor alle Joodse burgers in 
Nederland. De tijd was rijp voor dit streven, omdat het nieuwe bewind 
met tal van gevestigde tradities wilde breken. Het was de tijd van de 
Verlichting, een tijd van nieuw elan. Om zich van aandacht verzekerd 
te weten, richtten de Libertate-leden zich onophoudelijk met rekesten 
tot de leden van de Nationale Vergadering. 

De Nationale vergadering van de Bataafse Republiek (de toenmalige 
regering) stelde de Joden op 2 september 1796 volledig gelijk aan de 
leden van andere (religieuze) gezindten. Per die datum werd een 
besluit afgekondigd dat geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige 
rechten of voordeelen die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn. 
Dat de Vergadering met het gelijkheidsideaal instemde was niet zo 
verwonderlijk tegen de achtergrond van het tijdens de Franse 
Revolutie gehanteerde adagium van 'Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap'. In hetzelfde jaar (1796) werd de uitsluiting van Joden 
van het lidmaatschap van gilden ongedaan gemaakt. Met het 
aannemen van het decreet werd weliswaar een belangrijke stap gezet 
in het emancipatieproces van de Nederlandse Joden, maar voltooid 
was dat allerminst. Na 1796 drongen zij slechts langzaam door tot 
andere beroepen. De burgerlijke gelijkstelling was vooral van 
toepassing op mannen die het maatschappelijk al hadden gemaakt. 
Aan vrouwen, kleine zelfstandigen en zeker voor de grote massa van 
het zogenoemde lompenproletariaat gingen de positieve effecten van 
het inburgeringsdecreet voorbij. Voor de wet waren Joden nu 
weliswaar gelijk aan andere Nederlanders, maar in de praktijk was 
dat nog lang niet het geval. In Amsterdam, de enige West-Europese 
stad die voor de Franse Revolutie op geen enkele wijze de immigratie 
van Joden had beperkt, was de rechtsongelijkheid nog steeds sterk 
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merkbaar. Zeker zestig procent van de Joden leefde geheel of 
gedeeltelijk van de bedeling. Het tij keerde, toen zij zich rond 1850, 
op de golven van de economische vooruitgang, een Joodse 
middenklasse kon profileren. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is 
de Joodse ondernemer Tuschinski. 

De Franse koning Lodewijk Napoleon rekende de Joden tot de 
“Hollandse natie” en dus niet meer tot een aparte gemeenschap. De 
Joodse gemeenten bundelde hij door instelling van het 
Opperconsistorie (1808). Koning Willem I maakte van dit consistorie 
in 1814 de 'Hoofdcommissie tot de Zaken der Israëlieten'. Het 
consistorie werd later onderverdeeld in een apart Nederlands-
Israëlitisch (voor de Asjkenazische Joden) en een Portugees-
Israëlitisch kerkgenootschap (voor de Sefardische Joden). Hoewel er 
nog steeds een scheiding was tussen Asjkenazim en Sefarden waren 
de inkomensverschillen tussen beide groepen Joden afgenomen. Na 
de Gouden Eeuw waren de Sefarden armer geworden en de 
Asjkenazim iets rijker. In de negentiende eeuw behoorden de meeste 
Joden tot de onderste tree van de economie. Sefardische en 
Asjkenazische Joden gingen meer met elkaar om en begonnen ook 
meer onderling te trouwen. 

Achternamen 

Bij de invoering van de Burgerlijke Stand eiste Napoleon in 1811 dat 
ook joden een achternaam zouden aannemen, waarbij het gebruik 
van namen van steden uit het beloofde land verboden werd. 
Bovendien werd gewerkt aan een nieuwe Bijbelvertaling, die zowel 
voor joden als christenen aanvaardbaar zou zijn. Het gebruik van het 
Jiddisch werd ontmoedigd om de emancipatie te bevorderen. 

Emancipatie van de joden 

Met de opkomst rond de eeuwwisseling van het socialisme en de 
vakbeweging begon er ineens iets ten goede van de grote massa 
kansarmen te veranderen. Die ontwikkeling was mede te danken aan 
de inspanningen van de Joodse vakbondsman en medeoprichter van 
de socialistische SDAP, Henri Polak. Als voorzitter van de Algemene 
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Nederlandse Diamantbewerkers Bond stond hij aan de wieg van een 
vereniging, die na de Tweede Wereldoorlog model zou staan voor de 
moderne vakbeweging. Ook de Communistische Partij van Nederland 
met de Jood Saul (later Paul) de Groot als leider trok veel Joodse 
leden. Het zionisme, dat de vestiging van een Joodse staat 
propageerde, vond in Nederland weinig aanhangers. Wel waren er 
diverse opleidingscentra voor pionierswerk in Palestina en bestond er 
een zionistische jeugdorganisatie. De rechtstreekse bemoeienis van 
de arbeidersbeweging bracht het emancipatieproces van de grote 
groep arme Joden in een stroomversnelling. De invoering in 1919 van 
het algemene kiesrecht voor mannen en vrouwen was de voltooiing 
van dat lange proces. 

Vluchtelingen in de jaren dertig 

Nadat de nazi’s in buurland Duitsland in 1933 aan de macht kwamen 
en in 1935 de Neurenberger rassenwetten invoerden die de Joden alle 
burgerrechten ontnamen, kwam een stroom Joodse vluchtelingen op 
gang richting Nederland. Tot dan toe had Nederland een liberaal 
toelatingsbeleid, dat vluchtelingen in staat stelde vrij gemakkelijk 
asiel te krijgen. Vanaf 1935 verscherpte de regering echter de eisen: 
alleen bemiddelde Joodse vluchtelingen werden nog toegelaten, 
anderen moesten bewijzen bij terugkeer naar hun woonplaats in 
levensgevaar te verkeren, wilden ze kans maken op een 
verblijfsvergunning. Dit bewijs was echter lastig te leveren, zodat 
weinig Duitse Joden het land binnen konden komen. 

De regering had meerdere redenen voor deze verscherping. Om te 
beginnen had de wereldwijde economische malaise ook in Nederland 
tot torenhoge inflatie en werkloosheid geleid. Een omvangrijke stroom 
vluchtelingen kon het land in deze omstandigheden niet aan, 
redeneerde het kabinet. In de tweede plaats vreesde de regering dat 
de toelating van grote groepen Joden het opkomende antisemitisme 
in de kaart zou spelen. Hoe meer Joden Nederland toeliet, hoe meer 
aanleiding de bevolking had hen te haten, zo dacht men. Het 
groeiende ledenaantal van de nationaalsocialistische NSB werd met 
argusogen bekeken. 
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In de aanloop naar de oorlog scherpte Nederland de toelatingseisen 
nog verder aan en werd de grens uiteindelijk geheel gesloten voor 
Joodse vluchtelingen. De Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland in 
1938 en de Kristallnacht in datzelfde jaar veroorzaakten een nog 
grotere stroom Joodse vluchtelingen. In mei 1938 bepaalde minister 
van Justitie Carel Goseling dat Joden voortaan als ongewenste 
vreemdelingen werden beschouwd. Juist toen Joodse vluchtelingen 
konden bewijzen in levensgevaar te verkeren, ging de grens op slot. 
Nederland verscherpte zijn toelatingsbeleid ook om niet uit de pas te 
lopen bij andere staten in Europa. Als andere staten strengere eisen 
stelden, kon Nederland wel eens een vrijhaven worden voor 
vluchtelingen, dacht de regering. 

Holocaust 

 
 
Het Auschwitzmonument door Jan Wolkers in het Wertheimpark in 
Amsterdam. 

In de Tweede Wereldoorlog vond de Holocaust plaats. Op 19 mei 1941 
nam de top van het Duitse Reichskommissariat (Seyss-Inquart en zijn 
vier Generalkommissare) het besluit dat alle Joden uit Nederland 
zouden moeten verdwijnen. Hun totale vermogen zou onder leiding 
van de Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft als sluitstuk van 
de uitplundering van de Joden worden opgevorderd om de operatie 
te betalen. De Joden zouden dus hun eigen deportatie moeten 
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betalen. Nadat de Duitse bezetters ook in Nederland allerlei 
beperkende en discriminerende maatregelen tegen Joden hadden 
ingevoerd, kwamen vanaf 1942 de razzia's op gang. Sommige 
Nederlanders namen Joodse onderduikers in huis op, maar anderen, 
onder wie veel leden van de Duitsgezinde Nationaal-Socialistische 
Beweging (NSB), hielpen de Duitsers juist bij de opsporing en 
arrestatie van Joden. Sommigen deden dit in het kader van hun werk 
(politie), anderen gewoon uit angst of onverschilligheid, weer anderen 
(criminelen) zelfs in ruil voor geld. Van de naar schatting 140.000 
Joden die Nederland in mei 1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 
vermoord. Sommigen, zoals Anne Frank en Etty Hillesum, zijn door 
dagboeken beroemd geworden. De meeste anderen waren minder 
bekend, buiten hun werk, gemeenschap en families om. De meesten 
van hen werden vermoord, in vernietigingskampen vergast, 
doodgemarteld, verhongerd of op andere wijze om het leven gebracht. 
Andere verwaarloosde en uitgeputte gevangenen werden het 
slachtoffer van besmettelijke ziektes zoals tyfus. In totaal zijn in 
Europa door de nazi's naar schatting zes miljoen Joden omgebracht, 
een genocide die in onze regio zijn weerga niet kent. Nederland kende, 
op Polen na, de grootste Jodenvernietiging van Europa: 87 procent 
van de joodse bevolking overleefde de Duitse bezetting niet. 

Niet alle Joodse en niet-Joodse Nederlanders hebben de Holocaust 
zonder verzet laten gebeuren. Het verzet kwam wel neer op 
individuen, omdat - anders dan bijvoorbeeld in Denemarken - de 
Joden en hun helpers niet konden rekenen op steun van de staat. Zij 
die Joden bij zich thuis lieten onderduiken, liepen daarbij grote 
risico's voor hun eigen bestaan. Ook onder hen zijn slachtoffers 
gevallen. 4513 niet-Joodse personen of hun nabestaanden hebben 
voor hun dappere daad inmiddels een onderscheiding gekregen van 
de Israëlische staatsinstelling Jad Wasjem. De namen van 
Nederlanders die Joden geholpen hebben, zijn te vinden aan het 'Pad 
der Rechtvaardigen' in Jad Wasjem, opvallend is het grote aantal 
Nederlanders in vergelijking met andere nationaliteiten. Dit heeft te 
maken met het feit dat het verzet, zoals gezegd, neerkwam op 
individuele acties. 

Zestig jaar na de oorlog, op 11 april 2005 tijdens een symposium ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Centrum Informatie en 
Documentatie Israël (CIDI), stelde premier Balkenende de 
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collaboratie van Nederlandse ambtenaren met de Duitse bezetter 
tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk aan de kaak. Hij was 
hiermee de eerste Nederlandse bewindsman die een direct verband 
legde tussen het falen van de Nederlandse overheid en de moord op 
de Joden. Kort daarna bood de huidige directie der Nederlandse 
Spoorwegen, zonder wier actieve medewerking de deportatie van 
Joden niet mogelijk was geweest, voor het eerst officieel haar excuus 
aan de Joodse gemeenschap aan. Bekend is wel dat de regering na 
de Kristallnacht op 15 december 1938 de grens voor Joodse 
vluchtelingen sloot en hen bestempelde tot ongewenste 
vreemdelingen. Minister-president Hendrikus Colijn voelde niets voor 
het toelaten van meer vluchtelingen vanwege de economische druk 
die dat kon veroorzaken en het volgens hem bestaande antisemitisme 
in Nederland dat door de toelating van Joodse vluchtelingen alleen 
maar aangewakkerd zou worden. Colijn zei: "Dat zeg ik in het belang 
van onze Nederlandsche Joden zelf. In dezen tijd is geen enkel volk 
volkomen vrij van antisemitisme, de sporen ervan worden ook in ons 
land gevonden en wanneer men nu ongelimiteerd een stroom 
vluchtelingen uit het buitenland hier zou binnen laten, zou het 
noodzakelijk gevolg ervan zijn dat de stemming in ons eigen volk ten 
opzichte van de Joden een ongunstige kentering zou kunnen 
ondergaan." Uiteindelijk werd de Nederlandse regering door het 
parlement gedwongen de toelatingsquota te versoepelen..  

Herstel na de oorlog 

De weinige Joden die na de oorlog uit de kampen terugkeerden waren 
getraumatiseerd, berooid of van al hun bezittingen beroofd. Hun 
woningen van voor de oorlog bijvoorbeeld waren inmiddels door 
anderen bewoond en zij moesten zich een plek hervinden, meestal 
zonder enige hulp van familie, die immers omgebracht was. 
Juridische conflicten betreffende Joods vooroorlogs bezit dat in 
handen van anderen was gekomen duren tot vandaag voort. Jonge 
mensen vonden het na de oorlog vaak moeilijk hun studie weer op te 
nemen. Onder die omstandigheden trokken vele overlevenden naar 
Israël, anderen probeerden ondanks alles hun leven in Nederland 
weer voort te zetten. Het heeft lang geduurd voordat Nederlandse 
Joden zich van het trauma van de Holocaust konden herstellen en 
voor velen zullen de (geestelijke) wonden nooit genezen. Niet alleen de 
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overlevenden van de Holocaust zelf, maar ook hun kinderen en 
kleinkinderen (de tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers), 
leefden met voortdurende gedachten aan de confrontatie met de dood 
onder de vreselijkste omstandigheden. Voor veel Nederlandse Joden 
blijft het beladen om met buitenstaanders over de eigen afstamming 
te spreken. Volgens een telling verricht door het Joods 
Maatschappelijk Werk (JMW) leefden er in het jaar 2000 tussen de 
eenenveertigduizend en vijfenveertigduizend Joden in Nederland, 
onder wie ongeveer tienduizend Joden uit Israël die hier wonen 
vanwege studie of werk. Het JMW heeft bij zijn telling zowel moeder- 
als vaderjoden meegeteld. Iedereen met één Joodse ouder werd zo 
aangemerkt als Joods. Volgens de Joodse wetten (halacha) is alleen 
iemand met een Joodse moeder Joods. Met die wetten is bij deze 
telling geen rekening gehouden. Ook bekeerlingen (mensen die 
officieel zijn toegetreden tot de Joodse gemeenschap) zijn meegeteld.  

Hedendaags antisemitisme in Nederland 

Sinds de Tweede Wereldoorlog brengen uitingen van antisemitisme 
(haat tegen joden) herinneringen aan de Shoah (of Holocaust) naar 
boven. Een deel van de critici van de staat Israël maakt geen 
onderscheid tussen (Nederlandse) Joden en Israëliërs. Aan de andere 
kant wordt kritiek op het beleid van de staat Israël verward met 
antisemitisme. Het kwam voor dat in het voetbalstadion kwetsende 
leuzen werden groepen. In sommige buurten in Amsterdam was het 
een tijdlang gevaarlijk om met een keppeltje op over straat te lopen.. 
Het komt voor dat synagogen en joodse graven worden beklad. Ook 
op internetfora wordt uiting gegeven aan antisemitische gevoelens. 
Hierdoor bestaat de indruk, vaak gevoed door persoonlijke ervaringen 
van joden, dat het antisemitisme in Nederland eerder toeneemt dan 
daalt. Dit laatste wordt door het CIDI in zijn jaarlijkse onderzoek 
(2007) bevestigd. 
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De Eroev, een bijzondere 
grens 
 
 

Heb je ooit gehoord van de Eroev? Dat is een heilige draad die de 
joodse gemeenschap rond de stad heeft gespannen om op Sjabbat vrij 
te kunnen rondlopen. Normaal gezien moeten joden iedere zaterdag 
thuisblijven. Buitenshuis mogen ze slechts een bepaald aantal 
passen zetten, niets dragen en zelfs geen kinderwagen voortduwen. 
Binnenshuis mogen ze alles wel. Omdat die regel onpraktisch is, 
verzon een Antwerpse rabbi in 1902 een geniaal plan. Hij hing een 
touw rond de stad dat symbool stond voor de muren van het huis. Zo 
kon de joodse gemeenschap binnen dat touw hetzelfde doen op 
Sjabbat als in hun woning. In verschillende grootsteden is er een 
Eroev: Amsterdam, Rotterdam, New York. De oudste Eroev ter wereld 
is die van Antwerpen. Het is ook de enige Eroev die een hele stad 
omsluit. In de andere steden bakent het touw immers enkel de joodse 
wijk af. 

Sinds begin 2008 is voor een deel van Amsterdam en Amstelveen een 
eroev gerealiseerd. Hieronder vind je een kaart met de eroev zoals 
deze is gerealiseerd. 

In Amsterdam en omstreken mogen orthodoxe joden op de sabbat, 
de joodse rustdag, op straat weer goederen vervoeren. De nieuwe 
’sabbatsgrens’ geeft hen buitenshuis meer vrijheid. Orthodoxe joden 
die in Amsterdam en omstreken wonen, hebben sinds deze maand op 
de sabbat veel meer bewegingsvrijheid dan voorheen. De zogenaamde 
sabbatsgrens – ’eroev’ in het Hebreeuws, een omheind gebied 
waarbinnen goederen vervoerd mogen worden – is na 36 jaar in ere 
hersteld. Buiten een kinderwagen of rolstoel duwen, of een 
gebedenboek dragen, is daardoor weer mogelijk.  
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Sinds 1972 had Amsterdam officieel geen sabbatsgrens meer. Door 
de stadsuitbreiding buiten de grachtengordel kon het gebied niet 
meer worden afgesloten volgens de geldende joodse regels. Tot dan 
toe had de rivier de Amstel als ’natuurlijke grens’ gefungeerd, maar 
door onder meer de verhuizing van veel joodse Amsterdammers naar 
Amstelveen, voldeed die grens niet langer. 

Dat was voor veel orthodoxe joden een gemis. Op de sabbat is het 
dragen van huissleutels, een gebedenboek, autorijden en het duwen 
van een rolstoel buitenshuis niet toegestaan. 

De eroev is het gebied waar al deze handelingen wél uitgevoerd mogen 
worden. Een eroev maakt van het gebied als het ware een grote 
huiskamer, waardoor joden zich niet buitenshuis begeven. De regels 
waaraan een sabbatsgrens moet voldoen, komen uit de Talmoed, het 
joodse wetboek. 

Volgens rabbijn Raphael Evers was het herstel van de Amsterdamse 

eroev van groot belang. „Ook Londen en Antwerpen hebben een eroev, 
maar in Amsterdam groeide in de afgelopen dertig jaar een generatie 

op die op de sabbat weinig bewegingsvrijheid had door het ontbreken 
van een officieel deel van de joodse traditie. Dat is nu hersteld.” 

De nieuwe eroev omvat niet alleen Amsterdam. Via het IJ, het 
Oosterdok, de Nieuwe Herengracht en de Amstel, loopt de grens via 

de Drecht tot aan Leimuiden. Via de Ringvaart, de Nieuwe Meer, de 
Schinkel, de Kostverlorenvaart, de Kattensloot en het Westerkanaal 

bereikt de grens weer het centrum van Amsterdam. 

Wie de kaart erbij pakt en daarop de grens bekijkt, ziet iets vreemds: 
zowel de synagoge aan de Nieuwe Kerkstraat als sjoel West vallen 

buiten de eroev. Evers: „Dat is erg jammer, maar het stadsdeel heeft 
simpelweg geen verbindende waterwegen die als grens kunnen 

dienen.” 

Dit probleem maakt duidelijk dat het niet eenvoudig was om een 

nieuwe sabbatsgrens te trekken, legt Evers uit. „Daarom heeft het 
ook ruim dertig jaar geduurd. De vaststelling van de nieuwe eroev 
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was een initiatief van de opperrabbijn van Amsterdam, Aryeh Ralbag. 
Hij zag er onder meer op toe dat de route zoveel mogelijk de 

natuurlijke vaarwegen volgt om officieel te zijn. Waar dat niet kon, is 
door middel van palen en lijnen een grens getrokken. Dat werd 

mogelijk omdat symbolisch grond is gehuurd van de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam.” 

Het trekken van de grens met palen en lijnen, is dat geen ’creatief 
boekhouden’ om toch aan de regels te voldoen die de Talmoed stelt? 

„Nee”, lacht Evers. „Ik begrijp dat de de vorming van de eroev soms 
fictief aandoet, maar we hebben de regels niet veranderd, maar 

opnieuw op de juiste wijze toegepast. We hebben ervoor gezorgd dat 
de ’gaten’ in de grens zijn gedicht.” Bron: Trouw, De Verdieping. 

Orthodoxe joden mogen zich tijdens sabbat binnen een bepaalde 
omheining, een eroev, vrij bewegen. Binnen de eroev mogen tijdens 
sabbat goederen worden vervoerd. Orthodoxe joden mogen in het 
omheinde gebied te voet naar de synagoge en nuttige voorwerpen 
meedragen, zoals huissleutels en gebedsboeken en kinderwagens. 
Gezinnen met kleine kinderen hoeven daardoor niet de gehele sabbat 
thuis door te brengen. 

Een eroev kan ook symbolisch worden ingevoerd. In Amsterdam en 
omstreken heeft eeuwenlang een eroev bestaan, die tot 1972 in 
gebruik was. Een grotere eroev voor Amsterdam en omstreken werd 
6 maart 2008 geïnstalleerd. 

Het religieuze gebied wordt omgrensd door het IJ, (een deel van) de 
Amstel, het Amstel-Drechtkanaal, de Drecht, de Ringvaart, het 
Nieuwe Meer en de Schinkel. Het water geldt als scheidingsmuur. Op 
niet-ophaalbare bruggen, zoals de Utrechtse en Rozenoordbrug, zijn 
kastjes aangebracht. Daarin zijn de voor een moderne eroev vereiste 
draden (van staal of nylon) opgeborgen. De meeste sabbatsgrenzen 
zijn opgebouwd met palen, die onderling zijn verbonden met draden 
die door een V-vormige haak of pin lopen. Bij Leimuiden zijn over de 
N-207 dergelijke palen geplaatst.Twee palen vormen een soort poort. 
Volgens de joodse wet mogen in een religieuze omheining poorten of 
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deuren worden aangebracht. Zo is het mogelijk ook in moderne 
steden omheiningen te creëren. 

Een eroew ook wel eroev, erouv, eiroew of ejrew (volledig: eroew 
chatzerot) is een omheining of muur rond een gebied waarbinnen 
tijdens de sjabbat goederen vervoerd mogen worden. 

De Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) beheert de eroev. 
Die is goedgekeurd door het Beth Din, de rabbinale rechtbank van 
Amsterdam. Deze inspecteert de omheining. Twee keer ging de 
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religieuze installatie 'plat'. September 2008 werd ontdekt dat een 
essentieel paaltje was verdwenen. Twee weken geleden was een deel 
van de Amstel dichtgevroren: de watergrens was niet kosjer. Bron: 
Volkskrant. 

Tegenwoordig wordt de eroew symbolisch uitgevoerd. Het is een 
draad die op boomhoogte (ongeveer zes meter hoog) rond een bepaald 
gebied gespannen wordt. Vrome joden mogen op de sjabbat 
buitenshuis slechts een beperkt aantal passen bewegen en niets, 
behalve eigen kleding, dragen. De eroew creëert een fictieve omgeving 
waarbinnen joden zich tòch vrij mogen verplaatsen tijdens de 
rustdag. Ook binnen de eroew mag echter niet alles vervoerd worden, 
bijvoorbeeld geen schrijfwaren, omdat tijdens de sjabbat niet 
geschreven mag worden. Voor orthodoxe joden is de aanwezigheid 
van een eroew een zeer belangrijke factor bij de keuze van een 
woonplaats. Gezien de praktische voordelen van een eroew, geven 
orthodoxe joden er de sterke voorkeur aan op een plek te wonen waar 
een eroew is. Zo kan men zonder eroew niet met een kinderwagen 
lopen, waardoor vrouwen met kleine kinderen zonder eroew de gehele 
sjabbat het huis niet uit kunnen. Overigens zijn er ook interpretaties 
van de regels waardoor men zonder eroew wel bijvoorbeeld een 
huissleutel en een identiteitsbewijs kan meedragen, mits in een hoed, 
riem of schoen, of om de nek. 

Geschiedenis 

De eroew is al sinds de Sinaïsche wetgeving (1312 voor de gewone 
jaartelling) gebaseerd op de muren van de stad. Indien de stad of 
nederzetting geen muren of omheining had dan werden de muren van 
het woonhuis of erf automatisch de begrenzing van de eroew. Toen 
de stadsmuren van veel steden werden afgebroken werd, waar 
geografisch mogelijk, een eroew rond een stad gecreëerd door het 
plaatsen van de in Amsterdam bekende sjabbatpalen. 

Tegenwoordig zijn de meeste eroewiem (meervoud van eroev) 
opgebouwd met palen. Deze palen zijn onderling verbonden met 
dunne metaaldraden die over de palen heen lopen; dit is de werkelijke 
eroev. Twee palen vormen met een er tussen gespannen draad een 
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soort van poort (Tsoerat Ha-Petach). Aangezien er volgens de Joodse 
wet geen begrenzing is gesteld aan het aantal poorten dat in een 
omheining mag zitten, kan men theoretisch een omheining bouwen 
die bestaat uit alleen maar poorten. Hiertoe dienen dan de palen wel 
onderling met elkaar verbonden te blijven middels deze draad. De 
draden moeten op de palen rusten en lopen door een V-vormige haak 
of om een pin heen. Dit vormt dan als het ware de dorpel die rust op 
de twee deurposten. Om deze reden tellen bijvoorbeeld 
elektriciteitsdraden en bovengrondse telefoonlijnen niet als eroev 
omdat deze "dorpel" daarin ontbreekt. 

Steden met een eroew 

Antwerpen 

In België is Antwerpen de enige stad met een eroew. De Antwerpse 
eroew kan gevonden worden langs het groene traject tussen de Singel 
en de Ring. De draad wordt voornamelijk gevormd door spoorlijn 59. 
Enkele ingangspoorten (bijvoorbeeld de brug over de Ring aan de 
Sint-Willibrorduskerk) zijn symbolisch voorzien van een extra 
overspanning. 

Amsterdam 

Amsterdam heeft sinds 6 maart 2008 weer een eroew. De grens loopt 
langs het Amstel-Drechtkanaal tussen Uithoorn en Mijdrecht, ten 
noorden van Nieuwveen en langs de Drecht, voorbij Leimuiden via de 
Ringvaart Haarlemmermeer. De Nederlands-Israëlietische 
Hoofdsynagoge (NIHS) beheert de eroew, welke is goedgekeurd door 
de rabbinale rechtbank van Amsterdam, bestaande uit rabbijn Aryeh 
Ralbag, rabbijn Eliezer Wolff en rabbijn Raphael Evers. Op 19 
september 2008 was de eroew 'plat'. Bij inspectie van de eroew bleek 
een essentieel paaltje te zijn verdwenen. De eroew functioneerde niet 
meer en aldus kon er niet meer worden gedragen in het hele gebied. 
Omdat de Amsterdamse eroev uit meerdere delen bestaat, was er 
geen draag-probleem ontstaan in het gebied globaal begrensd door 
Kostverlorenvaart, IJ en Amstel tot aan de A10-Zuid. Daarbinnen kon 
men wel gewoon voortgaan met dragen.[2][3] Inmiddels werkt de eroew 
echter weer naar behoren. 
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In Israël 

Vandaag de dag heeft elke (joodse) stad in Israël een eroew. Dit is in 
de Israëlische wet bepaald. Deze stadseroew staat onder controle van 
het lokale staatsrabbinaat. charedisch-joodse wijken hebben vaak 
ook een eigen eroew, die volgens charedische standaarden 
gecontroleerd en onderhouden wordt. In Jeruzalem zijn er veel 
plaatsen met drie eroevs: de eroew van het staatsrabbinaat, de eroew 
van de wijk, en de eroew van de Edah HaChareidis, die bijna geheel 
noordelijk/centraal Jeruzalem omhelst. Binnen dit gebied wonen 
vrijwel alle charedische joden in Jeruzalem. 

Overige 

Andere eroewiem zijn in bijvoorbeeld Londen, New York en 
Straatsburg. Tot de Tweede Wereldoorlog was er ook een eroew in 
Den Haag, Rotterdam en Den Helder en mogelijk ook in andere 
plaatsen). 

Controle 

Elke vrijdag wordt in Israël de eroew gecontroleerd door betaalde 
(staatsrabbinaat) of vrijwillige (charedische) controleurs. Aan de 
draden van een eroew hangt vaak, zoals op de foto te zien is, een 
rood lint. Dit is om de wekelijkse controle die op vrijdag voor het 
begin van de sjabbat wordt uitgevoerd makkelijker te maken: de 
controleur hoeft enkel te kijken of het rode lint te zien is. 

Gebruik 

Er zijn Sefardische joden die geen gebruik maken van de eroew. Zij 
dragen enkel in een werkelijk omheinde omgeving, waar een echte 
stenen muur omheen staat, en erkennen het moderne concept van 
een eroew die bestaat uit een metalen draad over paaltjes niet als 
geldig. De meeste Sefardische joden, inclusief charediem, erkennen 
de moderne eroev wel. 
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Eroew tawsjielien 

Onder eroew wordt ook een eroew tawsjielien verstaan. Een eroew 
tawsjielien is een manier om op een halachische feestdag (jom tow) 
(Pesach, Sjavoeot, Soekot, Rosj Hasjana) wanneer die op vrijdag valt 
toch eten te kunnen koken voor de sjabbatmaaltijden, wanneer 
koken volledig verboden is. Het is op een feestdag verboden om 
melacha te doen voor de daaropvolgende dag; dit verbod wordt met 
een eroew tawsjielien omzeild. De eroew tawsjielien bestaat uit twee 
voedselproducten, een gekookt product en een broodproduct 
(bijvoorbeeld matze). Voor het gekookte product wordt vaak een ei 
gebruikt. Het ei en de matze worden in een keukenkastje geplaatst 
nadat er een korte Aramese uitspraak over gedaan is, waarmee men 
het tot eroew tawsjielien verklaart. Deze procedure moet op de dag 
voor jom tow gedaan worden, dus op woensdag of donderdag. 
Orthodoxe joden mogen zich tijdens sabbat binnen een bepaalde 
omheining, een eroev, vrij bewegen. Binnen de eroev mogen tijdens 
sabbat goederen worden vervoerd. Orthodoxe joden mogen in het 
omheinde gebied te voet naar de synagoge en nuttige voorwerpen 
meedragen, zoals huissleutels en gebedsboeken en kinderwagens. 
Gezinnen met kleine kinderen hoeven daardoor niet de gehele sabbat 
thuis door te brengen. 

Een eroev kan ook symbolisch worden ingevoerd. In Amsterdam en 
omstreken heeft eeuwenlang een eroev bestaan, die tot 1972 in 
gebruik was. Een grotere eroev voor Amsterdam en omstreken werd 
6 maart 2008 geïnstalleerd. Het religieuze gebied wordt omgrensd 
door het IJ, (een deel van) de Amstel, het Amstel-Drechtkanaal, de 
Drecht, de Ringvaart, het Nieuwe Meer en de Schinkel. Het water 
geldt als scheidingsmuur. Op niet-ophaalbare bruggen, zoals de 
Utrechtse en Rozenoordbrug, zijn kastjes aangebracht. Daarin zijn 
de voor een moderne eroev vereiste draden (van staal of nylon) 
opgeborgen. De meeste sabbatsgrenzen zijn opgebouwd met palen, 
die onderling zijn verbonden met draden die door een V-vormige haak 
of pin lopen. Bij Leimuiden zijn over de N-207 dergelijke palen 
geplaatst. Twee palen vormen een soort poort. Volgens de joodse wet 
mogen in een religieuze omheining poorten of deuren worden 
aangebracht. Zo is het mogelijk ook in moderne steden omheiningen 
te creëren. 
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Eroev van de Edah HaChareidis in Jeruzalem, aan het begin van de 
snelweg 
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De Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) beheert de eroev. 
Die is goedgekeurd door het Beth Din, de rabbinale rechtbank van 
Amsterdam. Deze inspecteert de omheining. Twee keer ging de 
religieuze installatie 'plat'. September 2008 werd ontdekt dat een 
essentieel paaltje was verdwenen. Twee weken geleden was een deel 
van de Amstel dichtgevroren: de watergrens was niet kosjer. 
 
Voor joden is het op grond van een talmoedische uitspraak die 
gebaseerd is op een tekst uit Jeremia (17, vers 21/22), niet 
toegestaan om in een niet-afgesloten gebied op sjabbat goederen te 
dragen.  
 
Voor de Amsterdamse joden fungeerden aanvankelijk de stadsmuren 
als afsluiting, maar toen door stedelijke groei de muren geslecht 
werden ging men over op kunstmatige grensafsluitingen en werden 
er in 1863 en 1864 sjabbatkettingen over de vaste 
Singelgrachtbruggen geplaatst. Met het vaststellen van nieuwe 
stadsgrenzen na de stadsuitbreiding in 1906 geraakten sjabbatpalen 
in zwang (kastjes voor sjabbatkettingen). De meeste sjabbatpalen zijn 
in de oorlog door de Duitsers gesloopt, maar op de Kalfjeslaan, nabij 
de molen aan de Amstel, staat er nog een. 
 
In juli 1972 schafte opperrabbijn Schuster van Amsterdam de 'eroev' 
(dat is het omheinde gebied waarop de betreffende wet tijdens de 
sjabbat betrekking heeft) af en verloren de sjabbatpalen hun functie. 
Door de aanleg van nieuwe wegen was de controle op de stadsgrenzen 
te ingewikkeld geworden.  
 
Op grond van voorschriften uit Ex. 16:29 en Jeremia 17: 21-22 is het 
een jood niet toegestaan om op sjabbat buiten een omsloten gebied 
voorwerpen te dragen.  
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Grenspaal door Hans ’t Mannetje, 1986   alias Zuildragende 
schildpad,  alias monument van Jacob Israël de Haan’. 
 
Van oudsher golden de oude stadsmuren als grens. Na het afbreken 
van stadsmuren vormden rivieren, kanalen en singels de natuurlijke 
begrenzing en werden er indien nodig ook kunstmatige oplossingen 
bedacht.  Naast kettingen als afsluiting van bruggen, maakte ook 
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sjabbatpalen het mogelijk een eroev, gebied, waarbinnen er gedragen 
mocht worden, af te sluiten. In 1972 is de eroev in Amsterdam 
ongeldig verklaard. Enkele sjabbatpalen verwezen nog naar de ervoev 
van voorheen, zie bijvoorbeeld sjabbatpaal nabij Amsterdam. Sinds 
maart 2008 zijn Amstelveen en een groot deel van Amsterdam weer 
omheind door een eroev. Dit betekent dat binnen de eroev-grenzen 
het draagverbod van sjabbat wordt opgeheven. 
In de rest van Nederland is geen eroev.  
 
Op het oostelijk bruggenhoofd van de Sint Antoniesluis staat een in 
1986 geplaatst gedenkteken, de "grenspaal" of "zuildragende 
schildpad" genoemd. Het markeert het punt tot waar de geplande 
snelweg naar de Prins Hendrikkade gerealiseerd is. Het monument, 
een werk van Hans 't Mannetje bestaande uit marmeren en 
natuurstenen bouwfragmenten (waaronder een halve zuil en een 
schildpad), gedenkt tevens Jacob Israël de Haan, de oude Jodenbuurt 
en het verzet van de buurt tegen de grootschalige naoorlogse afbraak 
ten behoeve van stadsvernieuwing en de geplande snelweg. 
 
Een gedeeltelijk uit natuurstenen bouwfragmenten samengesteld 
gedenkteken op de Sint Antoniessluis markeert het punt tot waar de 
geplande snelweg van Amstelstation tot Scheepvaarhuis gerealiseerd 
is. 
 
In opdracht van de stichting ‘Amsterdam Versierd’ is het gedenkteken 
‘de Grenspaal’ vervaardigd.  Tussen afbraakfragmenten 
bijeengebracht op de synagoge-erf lagen een groenachtige, 
hardstenen schildpad zonder kop, waarvan de herkomst onbekend 
was en een dikke hardstenen kolom, afkomstig van het door Berlage 
ontworpen gebouw van de levensverzekering 'De Algemene' aan het 
Damrak, een blok hardsteen waarop, zoals blijkt uit de ingehakte 
letters, eens een borstbeeld van Rembrandt moet hebben gestaan.  
 
Hans 't Mannetje heeft deze toevallig bewaard gebleven stukken 
verenigd tot een nieuw, oorspronkelijk geheel dat als idee doet 
denken aan de 'olifant-obelisk' van Bernini op de Piazza della Minerva 
in Rome. De schildpad kreeg een nieuwe kop en draagt een zadel, ook 
in marmer, dat de overgang vormt naar de kolom.  
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In het Rembrandtblok werd op een eerbetoon aan het buurtverzet 
gehakt:  
 

                            Tot hier verdween het oude stadspatroon  
                            van hier begon de stadsvernieuwing in deze buurt  
                            ter herinnering werd dit gedenkteken opgericht.  

 
Aan de andere kant staat als verwijzing naar de verdwenen 
Jodenbuurt, een kwatrijn van Jacob Israël de Haan:  
 

                            Die te Amsterdam vaak zei: 'Jeruzalem'  
                            en naar Jeruzalem gedreven kwam,  
                            Hij zegt met mijmerende stem  
                            'Amsterdam, Amsterdam'.  

 
Het voetstuk draagt de schildpad die zelf het voetstuk vormt van de 
kolom, waarop de tekst staat: "De tijd kruipt met het bouwwerk heen, 
van hier, vandaar rest soms een steen."  
 
Het werk staat op het oostelijk bruggehoofd van de Sint Antoniesluis. 
De breedte van de brug was vastgelegd in het 'Wederopbouwplan 
Nieuwmarkt' dat voorzag in een brede autoweg naar de Prins 
Hendrikkade, geflankeerd door gebouwen in de trant van het 
verdwenen Maupoleum. Buurtverzet en het project De Pinto hebben 
op deze plek de verdere vernieling van de historische 
stratenstructuur geblokkeerd. Het samengesteled monument 'De 
Grenspaal' markeert de plek waar het gebeurde. 
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Nieuwmarktrellen  
 
In de jaren '60 van de vorige eeuw werden de kleinschalige 
herstelplannen voor de Jodenbuurt opzij geschoven. De techniek 
stond inmiddels grootschaliger plannen toe. De Gemeente 
Amsterdam besloot de binnenstad te ontsluiten met een snelweg die 
dwars door de Nieuwmarktbuurt zou lopen en er volgde een kaalslag 
om dit te realiseren. Begin jaren zeventig was de beoogde autobaan 
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al gevorderd van het Amstelstation tot aan de St.-Anthoniessluis, de 
bebouwing langs deze allee was al gedeeltelijk aangepast. 
 
Maar begin jaren zeventig bundelt zich het verzet tegen de 
verschillende plannen, zoals de aanleg van de metro, het bouwen van 
een nieuw stadhuis op het Waterlooplein, de verbrede IJ-tunnelroute 
en de brede snelweg. Aktiegroepen en bewoners van nog niet 
gesloopte woningen gaan samen in verzet en de jarenlange weerstand 
culmineert in de Nieuwmarktrellen. 
 
De ommekeer begint met de redding van het monumentale, 
zeventiende eeuwse De Pintohuis dat midden op het tracee van de 
geplande snelweg door de buurt staat. Mede onder invloed van de 
recessie in de jaren zeventig kwam de Gemeente uiteindelijk terug 
van haar plannen tot grootschalige 'city-vorming' en stapt over op 
kleinschalig 'bouwen voor de buurt'. Het monument met de schildpad 
op de Sint-Antoniessluis herinnert aan die ommekeer. 
 

De grenspaal wordt ook gezien als het monument van Jacob Israël de 
Haan (1881-1924), de ‘Dichter van het Joodse Lied’. Hij werd in 1881 
in Smilde (een dorp in het noorden van Nederland) geboren als zoon 
van een voorzanger.  
 
De Haan vestigde zich in de Pijp in Amsterdam en werkte als 
onderwijzer en als journalist voor het socialistische blad Het Volk. De 
publicatie van zijn roman ‘Pijpelijntjes’ (1904), zijn coming out als 
homoseksueel, veroorzaakte een groot schandaal. Later keerde De 
Haan terug tot de orthodoxe levenswijze van zijn jeugd. Hij werd lid 
van de Mizrachi, de religieuze fractie binnen de Nederlandse 
Zionisten Bond en vertrok in 1919 naar het Beloofde Land. Hij 
vestigde zich in Jeruzalem, gaf als jurist les aan de rechtsschool en 
werkte als journalist voor het Algemeen Handelsblad en De Groene 
Amsterdammer. Ook schreef hij zijn befaamde ‘Kwatrijnen’ (1919-
1924), waarin zijn reis naar Jeruzalem en zijn belevenissen aldaar 
zijn opgetekend.  
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Het monument van Jacob Israël de Haan 
 
Bekend is het gedicht over zijn heimwee naar Amsterdam: 
 
Die te Amsterdam vaak zei ‘Jeruzalem’  
En naar Jeruzalem gedreven kwam 
Hij zegt met een mijmrende stem: ‘Amsterdam, Amsterdam.  
 
 Deze regels zijn vastgelegd op het monument. 
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De Haan bleef worstelen met zijn seksuele geaardheid en kreeg 
steeds meer sympathie voor de ultra-orthodoxen en de Arabieren. In 
1924, vlak voor zijn geplande terugkeer naar Nederland werd de 
Haan, inmiddels activist voor de ultra-orthodoxie, vermoedelijk 
vermoord door zionistische joden. De moord op Jacob Israël de 
Haan was de eerste politieke moord in Palestina. 
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Bekladding 
 
In juli-augustus 2006 breekt strijd uit tussen Israël en Libanon. 
Aanleiding: de ontvoering van twee Israëlische soldaten door 
Hezbollah. Gevolg: Israël haalt vernietigend uit naar Libanon. Op 10 
augustus meldt Metro: “Het monument van Jacob Israël de Haan in 
de Jodenbreestraat is beklad. De reinigingsdienst van de gemeente 
deed gisteren verwoede pogingen om de tekst “Fuck Israël” van het 
monument af te schrobben, hetgeen niet lukte.”  
 
Rond Amsterdam is sinds 2007 weer een Sjabbatgrens (Eroev) in 
gebruik. Deze wordt omgrensd door het IJ, (een deel van) de Amstel, 
het Amstel-Drechtkanaal, de Drecht, de Ringvaart, het Nieuwe Meer 
en de Schinkel. 
 
Onze oudere collega’s, ‘echte’ Amsterdammers, reageerden bijna 
nostalgisch toen bij onze afdeling het verzoek binnenkwam om een 
kaart te maken van de Eroev. De Joodse gemeenschap heeft door de 
eeuwen heen op de hoofdstad een stevige culturele invloed gehad en 
de oudere Amsterdammers zijn nog bekend met veel Joodse 
gebruiken. De Sjabbat was natuurlijk een opvallend element in de 
Joodse cultuur. Joden mogen gedurende de Sjabbat buiten de 
woning niets bij zich dragen. Buitenshuis een gebedenboek dragen of 
een kinderwagen duwen was niet toegestaan, evenmin het dragen 
van huissleutels of het duwen van een rolstoel op straat. Omdat dit 
voorschrift in een stadsgebied allerlei praktische bezwaren met zich 
meebrengt, voorziet de Talmoed (het rabbijnse commentaar op de 
Tora – het Joodse wetboek) in een Eroev’: een gebied, dat een scherp 
begrensd deel van de stad omvat en dat als ‘huiskamer’ wordt 
aangemerkt. Volgens de voorschriften kunnen de Joden zich binnen 
de Eroev begeven als waren ze binnenshuis, wat dan niet in strijd is 
met de Sjabbatsvoorschriften uit de Tora. 
 



                  

363 

 

 
Januari 2007: het beeld staat er weer schoon bij. 
 

De Eroev vergroot. In 1972 had de toenmalige opperrabbijn de 
bestaande Eroev in Amsterdam 
afgekeurd. Door de stadsuitbreidingen buiten de grachtengordel kon 
het gebied niet meer worden afgesloten volgens de geldende Joodse 
regels. Door onder meer de verhuizing van veel Joodse 
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Amsterdammers naar Amstelveen, voldeed die grens niet langer. De 
Joodse Gemeente heeft zich daarom beraden over een nieuwe 
begrenzing. Projectleider David Serphos, directeur van de Joodse 
Gemeente Amsterdam heeft, samen met opperrabbijn Aryeh Ralbag, 
een nieuwe Eroev vastgesteld. Daar moest vervolgens een duidelijke 
kaart van worden gemaakt en zo kwam beheren niet alleen de 
basisregistratie Topografie, maar we maken ook speciale kaarten op 
verzoek). De nieuwe Eroev is groter dan vroeger: hij omvat nu méér 
dan Amsterdam- Centrum en -Zuid. Via het IJ, het Oosterdok, de 
Nieuwe Herengracht en de Amstel, loopt de grens via de Drecht 
helemaal tot aan Leimuiden. Via de Ringvaart, de Nieuwe Meer, de 
Schinkel, de Kostverlorenvaart, de Kattensloot en het Westerkanaal 
bereikt de grens weer het centrum van Amsterdam. In overleg met de 
vertegenwoordigers van de Joodse Gemeente is de Eroevgrens 
nauwkeurig gelokaliseerd op luchtfoto’s en op de basiskaart 
1:10.000, die later is gevisualiseerd op een 1:25.000 kaartbeeld voor 
het Amsterdamse/Amstelveense gedeelte tot aan de ringweg A9, het 
gebied waar de meeste Joden wonen. Op een tweede kaart, schaal 
1:50.000, wordt het complete gebied getoond waarbinnen de Eroev 
ligt. Het geheel is vormgegeven in een gevouwen kaart die men 
gemakkelijk met zich mee kan nemen. De Amsterdamse Eroev is 
trouwens de enige in Nederland; buiten de stad zijn er geen actieve 
Joodse gemeenten meer. 
 
Grensproblemen. Het bewerkelijkste, en daarmee ook het 
interessantste deel, was de precieze lokalisering van de Eroev-
grenzen. De regels waaraan een Sjabbatsgrens moet voldoen staan 
ook in de Talmoed. Van oudsher was dat een omheining maar de 
regels zijn zodanig dat barrières zoals waterwegen ook voldoen - als 
de grens maar een fysieke hindernis vormt (of lijkt te vormen). De 
keuze van de grenzen luistert erg nauw. Oorspronkelijk had de 
Joodse Gemeente het plan dat het gebied van de Eroev vanaf het 
Amsterdamse centrum zou lopen tot aan de ringweg A9, die dwars 
door Amstelveen loopt. Daar was namelijk een mooie grensmarkering 
beschikbaar in de vorm van de lichtbakken die evenwijdig aan de weg 
aan één lange kabel hingen. Die kabel kon beschouwd worden als de 
fysieke begrenzing. (De snelweg zelf is niet geschikt omdat de 
viaducten onder en de bruggen over de weg niet kunnen worden 
afgesloten.) Tot schrik van de rabbijnen werd onlangs deze verlichting 
vervangen door lantaarnpalen. De beoogde grens viel hierdoor weg en 
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het gebied moest daarom worden geherdefinieerd en werd 
dientengevolge een stuk groter. Ook niet elke waterweg is geschikt: 
een te smalle doorvaart of een te geringe Eroev-waardige barrière zijn; 
daar zou je overheen kunnen springen of doorheen kunnen waden. 
Zelfs de helling van de oever moet aan een minimum voldoen. 
 
De rabbijnen hebben daar nauwkeurige terreinsverkenning aan 
gewijd en op sommige plekken zelfs daadwerkelijk de diepten gepeild. 
De vaste bruggen vormden ook een probleem. Beweegbare bruggen 
kunnen in theorie op de Sjabbat worden opgehaald en zo de 
‘huiskamer’ veilig stellen, maar voor de vaste bruggen is die 
mogelijkheid er uiteraard niet. Om die toch conform de 
Talmoedvoorschriften te kunnen afsluiten is er bij enkele bruggen 
over de weg een draad tussen twee hoge palen gehangen die als 
portaal wordt beschouwd. Verder is er een aantal Eroev-kastjes 
geplaatst bij bruggen en niet-afsluitbare wegen met een oprolbaar 
touwwerk (de ‘sjabbesketting’) dat in bijzondere gevallen over de weg 
gespannen zou kunnen worden om de Eroev precies te markeren. Om 
de Eroev-grens ‘geldig’ te laten zijn moesten de wegen ook 
daadwerkelijk een keer worden afgesloten met deze touwen: dat is, in 
samenwerking met de betrokken gemeenten, in alle gevallen ook 
gebeurd (dat vond wel ’s nachts plaats om de hinder voor het verkeer 
zoveel mogelijk te beperken). 
 
Na 36 jaar duidelijkheid. In maart 2008 is na 36 jaar de begrenzing 
van de Amsterdamse Eroev in ere hersteld. De kaart die we daarvan 
hebben gemaakt biedt de Joodse gemeenschap weer genoeg houvast 
om na te gaan binnen welke - onzichtbare - grenzen zij zich tijdens 
de Sjabbat mogen bewegen. En de ruimte die de nieuwe Eroev-
begrenzing biedt past goed bij de grootstedelijke omgeving van 
vandaag. Bron: Geo Info 
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Sjabbat 
 
 
Ook al is dit de zevende dag van iedere week (vanaf zondag gerekend), 
en zijn er meer dan vijftig van zulke dagen per jaar, de Shabbat is een 
heilige dag - zelfs één van de belangrijkste heilige dagen in het 
Jodendom. Met uitzondering van de Verzoeningsdag (Jom Kipoer), is 
de Shabbat voor de Joden de heiligste dag, en de enige die wordt 
vermeld in de Tien Geboden. De naleving van de Shabbat heeft altijd 
een zeer belangrijke plaats ingenomen in het bestaan van het Joodse 
volk. Een bekend gezegde luidt dat het niet zo is, dat het Joodse volk 
de Shabbat heeft behouden, maar dat de Shabbat het Joodse volk 
heeft behouden. 
  
Volgens de oude Joodse traditie heeft de Shabbat alles te maken met 
de schepping van de wereld: op de zevende dag ("Shabbat" in het 
Hebreeuws) rustte God van het werk van de schepping, dus dit is een 
heilige dag, waarop ook de mens zich dient uit te rusten van 
productieve werkzaamheden. 
  
Het idee van de Shabbat - een heilige rustdag na zes dagen van 
zwoegen - is een van de waardevolle bijdragen van het Jodendom aan 
de wereldcultuur. Het heeft ook de basis gelegd voor het concept van 
de week als tijdseenheid. De Joodse Shabbat diende als voorbeeld 
voor de vastlegging van de heilige dag voor christenen (zondag) en 
moslims (vrijdag). 
  
In de Joodse kalender worden de dagen geteld vanaf de 
zonsondergang van één dag tot de zonsondergang van de volgende 
dag. De Shabbat begint daarom op vrijdagavond, genaamd Erev 
Shabbat, en eindigt op zaterdagavond, genaamd Motsa’ei Shabbat. 
De exacte tijden van het begin en einde van de Shabbat zijn van 
tevoren vastgelegd en veranderen van week tot week en van plaats tot 
plaats. 
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De gebruiken verbonden met de Shabbat zijn talrijk en gevarieerd. 
Vooral is het een dag van rust, waarop iedere vorm van productief 
werk verboden is. Volgens de Joodse wet is iedere activiteit dat te 
maken heeft met vuur verboden, en religieuze Joden schakelen geen 
elektriciteit in of uit op de Shabbat, en ze reizen niet. Vele andere 
Joden, die zichzelf omschrijven als traditioneel (gematigd religieus), 
proberen als het even gaat reizen te vermijden, geen elektriciteit te 
gebruiken en niet ander productief werk te verrichten. Velen van hen 
nemen op de Shabbat geen telefoon op. 
  
Voor religieuze Joden is de Shabbat een dag gevuld met gebed en 
brengen vele uren in de synagoge door. Een aspect van de Shabbat 
gebedsdienst in de synagoge is het lezen van de Thora (de eerste vijf 
boeken van de Bijbel - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 
Deuteronomium). Het hele jaar door wordt er iedere week een 
gedeelte van de Thora gelezen. De indeling van de Thora in wekelijkse 
stukken is overigens de eeuwenoude originele indeling - de indeling 
in hoofdstukken kwam pas later. In de loop van het jaar wordt zo, 
Shabbat na Shabbat, de hele Thora gelezen. De voltooiing van de 
lezing van de Thora hoeft niet per se op een Shabbat te vallen: de 
achtste dag van het feest van Soekot (de zogenaamde Sjemini Atseret) 
is ook het feest van Vreugde in de Thora (Simchat Thora). Die dag 
wordt er dan weer opnieuw begonnen met het lezen van de Thora 
vanaf het begin. 

De sjabbat (Hebreeuws: ַׁשָּבת), ook sabbat, sjabbes of sjabbos 
(Asjkenazische / Jiddische uitspraak), is de wekelijkse rustdag in het 
jodendom. Sjabbat vindt plaats op zaterdag, de zevende dag van de 
joodse week en dient volgens de voorschriften in de Tenach in de 
eerste plaats te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid. 
Volgens het eerste boek van de Tenach – Genesis – rustte God op deze 
dag uit van Zijn schepping die Hij in de zes dagen daarvoor tot stand 
had gebracht. 
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Etymologie en uitspraak 

Het Hebreeuwse woord sjabbat is afgeleid van de stam lisjbot (rusten), 
en betekent letterlijk rust. Het is op geen enkele manier verwant aan 
het cijfer zeven. 

In het jodendom worden verschillende uitspraken gebruikt. In het 
modern (Israëlisch) Hebreeuws zegt men sjabbat (klemtoon op de 
laatste lettergeep). Asjkenazische Joden, die het grootste gedeelte van 
de Nederlandse joden uitmaken, zeggen daarentegen gewoonlijk 
sjabbes (Nederlands-Jiddisch), of in Nederland in mindere mate 
sjabbos (Oost-Europees Jiddisch), met de klemtoon op de eerste 
lettergreep. 

Betekenis en duur 

De sjabbat begint op vrijdagavond met zonsondergang en eindigt 
ongeveer 25 uur later, op zaterdagavond wanneer het volledig donker 
is. Vroeger bepaalde men deze tijdstippen zodra drie sterren 
zichtbaar werden in de donker wordende lucht, of gebruikte men een 
zogenaamde Sjabbatklok. Tegenwoordig zijn hiervoor nauwkeurige 
tabellen en ook op internet kunnen voor de gehele wereld halachische 
(joods-wettelijke) tijden worden gevonden. 

De sjabbat is in de joodse religie een van de tekens van het verbond 
tussen God en het Joodse volk. De viering van de sjabbat is 
voorgeschreven in de Tien Geboden. Aan het ingrijpende voorschrift 
van Sjemot/Exodus 35:3 dat men geen vuur mag ontsteken, wordt 
strikt de hand gehouden door zowel religieuze als traditionele joden. 
Heden ten dage betekent dit bijvoorbeeld dat men geen gas aansteekt 
en ook geen elektriciteit aanzet. Tijdens de sjabbat wordt dan ook 
geen auto gereden, worden geen elektrische apparaten gebruikt, e.d.) 
Voor het aan- en uitzetten van elektrisch licht wordt soms een dienst 
verleend door een (niet joodse) buurman, die "sjabbesgoj" genoemd 
wordt; een niet-jood (goj) die op sjabbes hulp verleent als 
vriendendienst aan een joodse familie. 

De sjabbat en Rosj chodesj, het nieuwemaansfeest, behoren in de 
Tenach tot de regelmatig terugkerende feesten. De sjabbat sluit elke 
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week af, terwijl Rosj chodesj het begin van de nieuwe maanmaand 
aangeeft. 

Verloop van een traditionele sjabbat 

 
 
De mannen op sjabbat bij de synagoge, een afbeelding uit Duitsland 
in de achttiende eeuw  

Vrijdagavond 

De beschrijving hieronder is de orthodoxe manier van viering van de 
sjabbat. Rond zonsondergang steekt de vrouw in het huis de sjabbat-
kaarsen aan. Dit zijn minstens twee kaarsen; veel gezinnen hebben 
het gebruik voor ieder kind nog een kaarsje aan te lichten. Een gezin 
met vijf kinderen zou dus zeven kaarsen aansteken. 

Daarop vertrekt de man met zijn kinderen naar de synagoge, waar 
eerst het middaggebed (mincha) wordt gebeden. In het liberale 
jodendom gaat ook de vrouw des huizes naar de sjoel. Daarna volgt 
de kabbalat sjabbat-dienst, waarbij verschillende psalmen worden 
gezegd en een traditioneel lied, Lecha Dodie, wordt gezongen. Dan 
volgt soms een toespraak door een rabbijn, gevolgd door het 
avondgebed, ma'ariew. Aan het eind van de dienst wensen alle 
aanwezigen elkaar hartelijk "sjabbat sjalom. 

Als de gezinsleden weer thuiskomen, begint de sjabbatavondmaaltijd. 
Dit is, afhankelijk van het tijdstip, een lauwe of koude maaltijd, 



370 

 

omdat er geen vuur gebruikt mag worden vanaf het begin van de 
sjabbat. Voor het begin van de maaltijd worden er liederen gezongen: 
Sjalom aleechem en Eesjet Chajiel, waarna de kidoesj wordt 
gereciteerd. Bij warm weer gaan veel mensen 's avonds nog even 
wandelen; in orthodox-joodse wijken zijn de straten op sjabbat 
afgesloten voor auto's en kunnen de kinderen ongestoord op straat 
spelen. 

 
 
Challot (broden) 

Zaterdag 

's Ochtends gaan de man en de zonen, en in de meeste gezinnen 
(soms op een iets later tijdstip, in verband met jonge kinderen thuis 
die niet alleen kunnen zijn) daarna ook de vrouw naar de 
ochtenddienst. Veel synagoges beginnen om 8 uur 's ochtends met 
het sjachariet, dat op de ochtend van sjabbat twee tot drie uur duurt. 

Daarna heeft het gezin rust en volgt rond het middaguur de kidoesj 
van de ochtend en de uitgebreide sjabbatmaaltijd. Daarna neemt men 
wat rust, leert men, leest men, en in de namiddag gaan de mannelijke 
gezinsleden naar de middagdienst, mincha, waarbij op sjabbat een 
deel van de parasja (Thoralezing) voor de komende week wordt 
gelezen. 

Daarna wordt de verplichte derde maaltijd se'oedat sjliesjiet (ook 
bekend als sjalosj seoedos) gegeten. De derde maaltijd moet na 
mincha gegeten worden en men mag niet later dan een half uur voor 
het einde van de sjabbat aan deze maaltijd beginnen. 
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Vervolgens gaan de mannelijke gezinsleden weer naar de synagoge, 
waar bij het uitgaan van de sjabbat, het avondgebed ma'ariew 
gebeden wordt. 

Thuis wordt vervolgens de hawdala-ceremonie voor het vaarwel 
zeggen van de sjabbat uitgevoerd, waarbij zegeningen over (liefst) een 
glas wijn, een kaars met meerdere pitten en een potje of zakje kruiden 
worden gezegd. Hierbij is in de regel het hele gezin aanwezig. 

Werkverbod 

De huidige orthodoxe invulling van de sjabbat is gestoeld op de Thora 
en verder uitgewerkt in de Talmoed. De schrijvers van de Talmoed 
zagen een verband tussen de term 'werk' zoals de Thora die bij de 
bouw van de mishkan (het tabernakel) gebruikt, en de term 'werk' 
zoals die bij het verbod op het verrichten van werk op sjabbat 
gebruikt wordt. Dit is de term melacha. Daaruit volgt dat die 
activiteiten die voor de bouw van de tabernakel verricht moesten 
worden, op sjabbat niet zijn toegestaan. Zie voor een lijst van deze 39 
vormen van 'werk' het gelijknamig artikel. 

Enkele activiteiten die volgens de joodse wet (halacha) op sjabbat 
verboden zijn onder de noemer melacha: 

• een lichtknopje gebruiken om het licht aan of uit te doen (het 
licht mag wel uit- en aangaan met vooraf ingestelde 
tijdklokken, en ook is soms een niet-jood, shabbos goy 
genoemd, behulpzaam); 

• een auto gebruiken; 
• vuur aansteken of voedsel koken op een brandend vuur; 
• schrijven; 
• geld of waardepapieren dragen of aanraken; 
• artikelen, met uitzondering van kleding, buitenshuis dragen 

op welke manier dan ook, buiten de eroew. Een eroew is een 
speciale omheining waardoor het gebied binnen die 
omheining als gemeenschappelijke woning geldt. Rond 
Amsterdam ligt bijvoorbeeld een erouw. Overigens zijn er ook 
interpretaties van de regels waardoor men zonder eroew wel 
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bijvoorbeeld een huissleutel en een identiteitsbewijs kan 
meedragen, mits in een hoed, riem of schoen, of om de nek; 

• muziekinstrumenten bespelen; 
• elektrische apparaten van welk soort dan ook bedienen, zoals 

een computer of telefoon; er bestaan speciale sjabbatliften die 
men kan gebruiken zonder ze te bedienen. 

Het bovenstaande komt erop neer dat men geen (her)scheppende 
activiteiten mag ondernemen, zoals iets voorbereiden (ploegen), 
beginnen (zaaien), afmaken, er de vruchten van plukken (oogsten). 

Orthodoxe joden houden zich strikt aan deze regels; andere, liberale, 
joden houden zich soms aan een deel ervan, maar de meeste moderne 
joden houden zich niet meer aan al deze regels. 

Toegestane activiteiten 

De volgende activiteiten worden aangemoedigd op sjabbat: 

• De sjabbat doorbrengen met de eigen directe familie; 
• Bezoek aan 'sjoel' (synagoge) voor de vier gebedsdiensten rond 

sjabbat; 
• Familie en vrienden bezoeken (op loopafstand); 
• Gasten ontvangen (op grond van de plicht voor hachnasas 

orchim, "gastvrijheid"); 
• Zemiros (zemirot) (liederen) zingen, in het bijzonder de liederen 

voor de sjabbatmaaltijden (gewoonlijk gezongen tijdens of na 
de maaltijd); 

• Lezen, bestuderen en bediscussiëren van Thora. Daaronder 
valt ook het commentaar erop, en tevens de Misjna en 
Talmoed, Halacha en Midrasj; 

• Geslachtsgemeenschap met de eigen echtgenoot/echtgenote, 
in het bijzonder op vrijdagavond. (De Sjoelchan Aroech 
omschrijft dit als een "dubbele mitzwa," omdat het 
voortplanting combineert met het vieren van de sjabbat, welke 
beide beschouwd worden als voorgeschreven door de Thora.) 
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Overtreden van de sjabbat 

Op het overtreden van de sjabbat door middel van het doen van een 
melacha staat in de Thora de doodstraf. Het jodendom past de 
doodstraf niet meer toe sinds het grote Sanhedrin van 71 geleerden 
niet meer bestaat. Het Sanhedrin werd verboden door de Romeinen 
na het overlijden van de laatste voorzitter, Gamliel VI, rond 425 na 
Chr. Ook voor die tijd werd de doodstraf in het jodendom slechts 
sporadisch voltrokken; de term 'doodstraf' wordt voornamelijk 
gebruikt om de ernst van een verbod te benadrukken. 

In het orthodox jodendom mag het gebod om sjabbat te houden dan 
ook absoluut niet geschonden worden. Enkel een daartoe 
gekwalificeerde rabbijn mag beoordelen wanneer de sjabbat 
geschonden mag worden. De enige situatie waarin iedere jood de 
sjabbat mag en zelfs moet schenden, is wanneer het leven van een 
ander persoon in gevaar is. 

Voorbeeld sjabbatschending] 

Onderstaand voorbeeld laat zien hoe tegenwoordige orthodoxe joden 
omgaan met moderne ontwikkelingen, zoals telefonie, die in de tijd 
dat de regels werden opgesteld nog niet bestonden. De strikte 
toepassing van dit soort regels hangt af van de mate van orthodoxie. 
Een voorbeeld van de ernst van het verbod op het overtreden van de 
sjabbat is dat het verboden is om op sjabbat de brandweer te bellen 
wanneer iemands huis in brand staat. Dit is enkel toegestaan 
wanneer door het niet bellen van de brandweer levens in gevaar 
zouden kunnen komen. Een flatgebouw of rijtjeshuis wordt altijd 
gezien als plek waar levensgevaar zou kunnen ontstaan, gezien de 
vele aan elkaar gekoppelde huizen. Wie echter in een vrijstaand huis 
leeft, mag dus op sjabbat niet de brandweer bellen tenzij er werkelijk 
levensgevaar bestaat. Omdat in een orthodox joods gezin geen vuur 
aangestoken wordt tijdens de sjabbat, is de kans op brand echter 
uitermate gering. 
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Einde van de sjabbat 

 
 
De Hawdala-ceremonie, een afbeelding uit het Spanje van de 
veertiende eeuw  

Desjabbat eindigt wanneer het donker begint te worden en minimaal 
drie sterren aan de hemel zichtbaar zijn. De tijd waarop de sjabbat 
eindigt is vastgelegd in tabellen die o.a. door joodse gemeenten 
gepubliceerd worden op joodse kalenders, en tevens op internet te 
vinden zijn voor iedere locatie op de wereld. 

Er zijn twee tijden waarop de sjabbat kan eindigen. Volgens 
Maimonides, rabbijn Mosjé ben Maimon (Rambam), eindigt de 
sjabbat zodra het volledig donker is. Volgens Rabbeenoe Tam eindigt 
de sjabbat pas een stuk later. Vooral chassidische joden houden 
sjabbat tot 'Rabbeenoe Tam', zoals dit bekendstaat. 

De mannen bidden eerst ma'ariew, de avonddienst, en komen daarna 
naar huis, waar ze voor hun gezin hawdala maken. 
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Liberale visie 

In het orthodoxe jodendom is de sjabbat een van de meest 
fundamentele onderdelen van zowel het geloof als de dagelijkse 
praktijk. Veel van de procedures die voor orthodoxe joden op sjabbat 
van fundamenteel belang zijn, zoals het maken van hawdala en 
kiddoesj of het vermijden van melacha en het enkel dragen van lasten 
binnen een eroew, zijn echter voor niet-orthodoxe joden minder van 
belang. Zij gaan soepeler met deze wetten om, maar ook zij zien 
sjabbat als een feestdag en ook zij houden op sjabbat rust, hoewel 
niet zo volledig en letterlijk als de orthodoxe joden. De meeste 
liberalen gaan slechts één keer op sjabbat naar de synagoge. Maar er 
zijn ook liberalen (zgn. reform joden) die de sjabbat in praktische zin 
behandelen zoals christenen hun zondag zien. 

Een moderne trend in het reformjodendom is om de 
zaterdagochtenddienst, traditioneel de langste en meest belangrijke 
synagogedienst die circa 2 tot 3 uur duurt, niet meer te houden en 
in plaats daarvan enkel op vrijdagavond een dienst te houden, die 
slechts een half uur duurt. In liberaal-joodse gemeenten is de 
opkomst op zaterdagochtend echter groter dan op vrijdagavond. Zij 
houden dan ook minimaal twee diensten per week. Het orthodoxe 
jodendom heeft 22 diensten per week; het aantal diensten dat 
gezamenlijk in de synagoge wordt gehouden wisselt per synagoge 
(overige gebeden worden door iedere gelovige individueel thuis of 
elders gedaan). 

Spelling: sjabbat versus sabbat 

Het woord sabbat, de voor niet-joden bekende vorm van sjabbat, is 
in allerlei varianten in diverse talen zoals het Nederlands, Engels, 
Frans en Duits terechtgekomen. Dit komt vermoedelijk doordat het 
Koinè, een vorm van het Grieks, lange tijd de gemeenschappelijke 
taal was in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. In 
deze taal schreven de joden de Septuaginta, een Griekse versie van 
de Thora voor joden die het Hebreeuws niet meer machtig waren. 
Hierin wordt het Hebreeuwse ַּׁשָּבת (sjabbat) geschreven als sabbaton 
wat werd nagevolgd in latere christelijke Griekse geschriften. De 
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meeste christelijke Bijbelvertalingen baseren zich op de Septuaginta. 
De latere Latijnse Vulgaat, waarop ook veel Bijbelvertalingen zijn 
gebaseerd, gebruikt ook een vorm zonder 'sj': sabbatum. Er zijn in 
het Hebreeuws verschillende letters die een s-klank hebben. Zie het 
Hebreeuws alfabet voor de juiste transliteratie. De letter sjien (ש) kan 
zowel voor sj (ׁש) als s (ׂש) staan; In de Hebreeuwse versie van de 
Tenach staat ַּׁשָּבת, hetgeen met de sj-klank begint. In Nederlandse 
transcriptie levert dat de spelling sjabbat op. Omdat in de 
Nederlandse Bijbelvertalingen sabbat is gebruikt, is dit woord breder 
onder de Nederlandse bevolking verspreid dan sjabbat. Joden 
gebruiken sjabbat, dat zo gespeld wordt in de Thora en later ook in 
de Tenach. Joden zien het gebruik en de uitspraak sabbat als typisch 
christelijk. Zo doet zich het merkwaardige feit voor dat een woord dat 
door niet-Joodse Nederlanders als typisch Joods wordt beoordeeld 
door de joden zelf als typisch christelijk wordt gezien. Sinds eind 
2005 staat de spellingswijze sjabbat in het Groene Boekje. 
Nederlandse joden spreken het woord uit als sjabbat of sjabbes. De 
uitspraak sjabbes (Engels: Shabbos) heeft als oorsprong de 
Asjkenazische uitspraak van het (klassiek) Hebreeuws. Hierin wordt 
de letter ת (T) wanneer daar geen stipje (dagesj) in staat uitgesproken 
als een s in plaats van als een t. Sefardische joden spreken een  ת 
altijd als een t uit, ook wanneer de ת zonder dagesh geschreven is. De 
Sefardische uitspraak is de voornaamste bron van het hedendaags 
modern Hebreeuws. 

Met name orthodoxe joden van Asjkenazische achtergrond gebruiken 
echter veelal de term shabbes. De Engelse schrijfwijze hiervan 
(shabbos) ligt in het feit dat de hedendaagse Asjkenazische orthodox-
joodse cultuur vrijwel volledig geconcentreerd is op de Verenigde 
Staten en dat Engels in deze gemeenschap tegenwoordig als 
omgangstaal populairder lijkt te zijn dan Jiddisch en/of modern 
Hebreeuws. 
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Spijswet 
 
 
Joden hebben veel regels en wetten, de meest opmerkelijke zijn wel 
de regels en wetten over eten. Deze wetten gaan over wat wel en niet 
mogen eten. De wetten zijn strenge regels voor het eten en 
voorbereiden van bepaalde voeding. Als joden iets mogen eten dan is 
het eten kosjer. Dat betekent in het hebreeuws geoorloofd, oftewel 
geoorloofd om te eten of te drinken. Om zeker te weten of een product 
kosjer is, worden ze in de fabriek bekeken en beoordeeld door een 
Rabbijn. Een Rabbijn is iemand die verder heeft gestudeerd in de 
joodse theologie en bevoegd is om diensten te leiden en als ze 
gespecialiseerd zijn op het onderwerp eten mogen ze ook eten keuren. 
In de winkel kun je producten die gekeurd zijn herkennen aan de 
afkorting O.R.T. Dat betekent: onder rabbinaal toezicht. In joodse 
delen op de wereld liggen deze producten sinds de laatste 20 jaar 
gewoon in de supermarkt. In Nederland, en het grootst deel van de 
rest van de wereld zijn hier speciale winkels voor. Als een rabbijn eten 
keurt houdt hij rekening met drie regels; 
 
1. Er mogen alleen reine dieren gegeten worden. Het woord “reine” 
splitst dieren op in twee groepen, dieren die wel gegeten mogen 
worden, en dieren die niet gegeten mogen worden. Dit betekent dat 
dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben, ( dus allebei en 
niet één), gegeten mogen worden. Schappen en koeien bijvoorbeeld 
mogen wel gegeten worden, omdat zij herkauwen en volledig 
gespleten hoeven hebben. Mensen denken bij de spijswetten meestal 
meteen aan het niet mogen eten van een varken, dit is ook te 
verklaren, varkens herkauwen niet. Deze regels zijn volledig 
gebaseerd op de bijbel. Naast vlees regels voor landdierenbestaan er 
ook regels voor het eten van vissen en andere water dieren. Joden 
mogen vissen opzicht wel eten, tenzij ze geen vinnen of schubben 
hebben, Het eten van haaienvinnensoep is dus verboden, want 
haaien hebben geen schubben. Als laatste groep zijn er de vogels. 
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Vogels mogen volgens de joodse spijs wetten alleen gegeten worden 
als ze granen of planten eten, als ze vegetarisch zijn dus. Roofvogels 
zijn niet Kosjer. Ook weekdieren en insecten woorden ook als niet 
kosjer beschouwd. Producten van dieren, zoals melk en eieren, 
mogen alleen gegeten worden als het dier waarvan ze afkomstig zijn 
kosjer is.  
 
2. Joden mogen geen vlees met bloed er in eten. Om aan deze regel te 
voldoen moet het vlees op de juiste manier geslacht worden. Dit wordt 
gedaan door de zogenaamde sjocheet, die slacht het vlees op een 
rituele manier. Dit is een heel belangrijke taak, want door dit rituele 
slachten moet het bloed uit het vlees verwijderd worden. Als er per 
ongelijk toch bloedresten achter blijven worden deze door een 
daarvoor bevoegde kosjere slager weggehaald. Maar daarmee is de 
behandeling van het vlees nog niet klaar, thuis moeten de joden ook 
nog bepaalde dingen met het vlees uitvoeren. Ze moeten het vlees 
enkele uren in water laten weken, waarna het met zout wordt 
besprenkeld en met een doek of een vergiet worden de laatste restjes 
bloed uit het vlees gehaald. Een heel werk.  
 
3. Producten met melkbestanddelen mogen niet in aanraking komen 
met vlees producten. Dit leiden de joden uit één zinnetje uit de in de 
Tora: “Kookt een geitenbokje niet in de melk van zijn moeder” Dat is 
waarom de meeste joden, de orthodoxe joden een gedeelde keuken 
hebben, één voor het vlees en één voor de melkproducten. Alles is 
gescheiden want niks mag met elkaar in aanraking komen dus ook 
niet bestek borden en gaspit. 

De spijswetten zijn richtlijnen in de Hebreeuwse Bijbel. Deze 
richtlijnen bepalen bijvoorbeeld dat men geen varkensvlees, oesters 
en bepaald gevogelte mag eten en welke dieren rein of onrein zijn om 
te eten. De spijswetten zijn onder meer te vinden in het Bijbelboek 
Leviticus, in het Hebreeuws ook wel bekend als Wajikra. De joodse 
versie van de spijswetten heten Kasjroet. 

Orthodoxe joden hanteren deze spijswetten nog steeds. Gelovige 
joden, of joden die de traditie respecteren, eten daarom ook geen 
varkensvlees. De meeste christenen beschouwen de spijswetten op 
hen echter niet van toepassing. Ze beschouwen de spijswetten als 
ingevoerd ten tijde van onhygiënische leefomstandigheden in de 
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woestijn, waar weinig reinigingsmiddelen zoals schoon water 
aanwezig waren en voedsel moeilijker gedurende langere tijd goed te 
houden was. Enkele religieuze groeperingen, zoals de 
Zevendedagsadventisten en de Russische Oudgelovigen, houden zich 
ook aan de spijswetten. Bron: scholieren.com 

Religieuze joden eten voedsel dat koosjer (spreek uit: kosjer) is. 
Letterlijk betekent koosjer ‘geschikt’. Daarmee wordt bedoeld dat het 
voedsel afkomstig is van planten of geoorloofde dieren en is bereid 
volgens de regels van het Jodendom. 

Het Jodendom kent aparte regels omtrent eten en drinken. Die regels 
zijn vastgelegd in de kasjroet, het systeem van spijswetten dat 
bepaalt of voedsel wel of niet door joden gegeten mag worden. Deze 
spijswetten zijn grotendeels gebaseerd op de hoofdstukken Leviticus 
11 en Deuteronomium 14 van de Thora, het heilige boek van de 
joden. Koosjer voedsel is voedsel dat in overeenstemming is met de 
kasjroet. Als voedsel niet in overeenstemming is met de kasjroet, 
wordt het trefah genoemd. 

Groente, fruit en noten 
Alle planten en zuiver plantaardige producten zijn koosjer. 

Vlees en vis  
• Alleen zoogdieren die gespleten hoeven hebben en herkauwen, zijn 
geschikt voor consumptie, mits zij op rituele wijze geslacht zijn. Dus 
wel: rund, schaap, geit en hert. Maar niet: kameel, varken, paard of 
haas.  
• Een vis moet schubben en vinnen hebben, maar hoeven niet 
ritueel te zijn geslacht.  
• Schelp- en schaaldieren, aas en insecten met vleugels zijn 
verboden.  
• Vogels als kip, kalkoen en gans mogen wel, roofvogels niet. 

Melkproducten en eieren 

Melkproducten en eieren zijn toegestaan als ze van geoorloofde dieren 
afkomstig zijn. Dus wel geitenmelk of ganzeneieren, maar geen 



380 

 

ezelinnenmelk of kievitseieren. Ook worden melkproducten strikt 
gescheiden gegeten van vleesproducten. Kaas is een moeilijk geval, 
omdat het gemaakt wordt door melk te laten stremmen met een 
dierlijk enzym. Koosjere kaas wordt daarom op een speciale manier 
bereid en is herkenbaar aan een stempel of zegel. 

In voedsel verwerkte ingrediënten   

 Gelatine is een dierlijk product en wordt normaal gesproken niet 
gemaakt van geoorloofde en koosjer geslachte dieren. Producten 
waarin gelatine is verwerkt, zoals drop, toffees, spekkies, gomballen 
en pudding, zijn dus niet koosjer. 

• Agar-agar en gemodificeerd zetmeel zijn plantaardig en dus wel oké. 
Ze worden soms gebruikt in plaats van gelatine. • Emulgatoren in 
bijvoorbeeld margarines, vetten en sauzen zijn vaak van dierlijke 
oorsprong en dus niet toegestaan. • Bijenhoning mag. Het wordt 
immers niet gemaakt, maar alleen verzameld door de bij (die zelf niet 
koosjer is). 

Het is logisch dat je in het begin niet precies weet welk voedsel koosjer 
is. Daarom bestaat er een kasjroetlijst, die jaarlijks wordt 
samengesteld door het rabbinaat (zij die de religieuze belangen van 
de joodse gemeenschap behartigen -vergelijkbaar met dominees en 
priesters). Alle producten die koosjer zijn, onder rabbinaal toezicht 
zijn vervaardigd én zijn verkocht in een winkel met een speciaal 
koosjercertificaat staan op deze lijst vermeld. Deze lijsten worden per 
land samengesteld. Een actuele Nederlandse kasjroetlijst vind je op 
de website van de NIK - Organisatie van Joodse Gemeenten.  

Er bestaat geen keurmerk voor producten die koosjer zijn, maar er is 
wel een certificaat, de hechsjer. Om het certificaat te behalen, moeten 
producten onder andere voldoen aan de eisen van de kasjroet en er 
moet een certificeringtraject worden doorlopen. Ook restaurants en 
winkels die koosjere producten verkopen, hebben een hechsjer nodig. 
Daarvoor moet een Rabbi op controle komen. Producten met een 
zogenaamde ORT-stempel (Onder Rabbinaal Toezicht,) zijn ook 
koosjer. 
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De belangrijkste regel bij het koken van koosjer voedsel is het 
gescheiden houden van melk en vlees. Deze regel geldt zowel voor de 
maaltijd zelf als voor de manier waarop het voedsel wordt 
geconsumeerd. Zo vind je in de keuken van een koosjere huishouding 
dubbel servies, bestek en keukengerei; van alles is een set voor 
vleesproducten en een set voor melkproducten. Ook wat betreft het 
samenstellen van de maaltijden moet je rekening houden met deze 
regel. Na een vleesmaaltijd drink je geen koffie met melk en bij een 
stokbroodje met roomboter of kaas serveer je geen soep op basis van 
vleesbouillon. De combinatie zalm met zure room kan wel. Na het 
eten van vlees wordt minimaal een uur gewacht met het eten of 
drinken van melkproducten. Breng een toost uit op je eerste joodse 
maaltijd, maar denk eraan dat wijn alleen geoorloofd is als het hele 
productieproces door joden is gedaan. Koop dus wijn waarop staat 
vermeld dat hij koosjer is! Bron: Het voedselcentrum. 

Weinig activiteiten zijn zo instinctief als eten. Bovendien zijn er maar 
weinig activiteiten die zo'n fysiologische, psychologische en spirituele 
impact op de mens hebben als eten. Veel mensen besteden 
nauwelijks aandacht aan vragen als wat en hoeveel ze precies eten. 
Dit in tegenstelling tot het joodse volk, dat dagelijks wordt 
geconfronteerd met de vraag wat ze kunnen eten, en hoe ze dit 
volgens de rituelen kosher moeten bereiden.  

Nog niet zo lang geleden werd het meeste voedsel thuis op traditionele 
wijze, of in een kleine fabriek in de gemeenschap bereid. Het was 
hierdoor voor de Joodse bevolking makkelijk verifieerbaar of een 
product daadwerkelijk kosher was of niet. In geval van twijfel werd 
de Rabbi, die iedereen kende uit de gemeenschap, geraadpleegd. Deze 
gaf vervolgens uitsluitsel, en aan zijn oordeel werd verder niet 
getwijfeld.  

Heden ten dage creëren onder andere de vergaande industrialisatie, 
de massaproductie en het opkomend gebruik van biotechnologie een 
situatie waarin het meeste voedsel dat we eten op grote schaal 
geproduceerd wordt in een grote fabriek, vaak ook nog honderden tot 
duizenden kilometers van huis. Hierdoor hebben mensen geen 
rechtstreeks zicht meer op wat er met het voedsel gebeurd. Hier komt 
nog bij dat er vaak ook niet volledig op het etiket vermeld staat welke 
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ingrediënten het product bevat en welke specifieke behandelingen het 
heeft ondergaan.  

Bovengenoemde twee redenen zorgen ervoor dat het voor de Joodse 
bevolking, die nauwlettend de regels van kashruth, de traditionele 
Joodse voedsel- en voedselbereidingsgewoonten, naleven, steeds 
moeilijker word producten te krijgen die gegarandeerd 100% kosher 
zijn. 

Daar de vraag naar producten met een kosher certificaat de laatste 
jaren toch aanzienlijk toeneemt, probeert een aantal fabrikanten 
hierop in te spelen door over te gaan op de productie van kosher 
producten. Dit is geen gemakkelijke opgave, daar er aan de kashruth 
nogal wat regels zijn verbonden.  

In deze scriptie zal worden beschreven waar een fabrikant zich aan 
moet houden wil hij een product op de markt brengen dat een kosher-
certificaat verdient. Verder zal er enige algemene informatie worden 
gegeven omtrent kashruth.  

Wat is kashrut? 

Kashrut is het deel van de joodse wet dat betrekking heeft op welk 
voedsel wel (kosher) en niet (trefah) gegeten mag worden, hoe dit 
voedsel moet worden bereid en hoe het moet worden gegeten. Het 
woord kashrut komt van het Hebreeuwse woord Kaf-Shin-Resh, wat 
fit, proper en correct betekent. Ook het woord kosher is hiervan 
afgeleid. Kosher beschrijft de producten die voldoen aan de wetten 
van kashrut. Het woord kosher kan, en wordt ook vaak gebruikt om 
rituele objecten te beschrijven die zijn gemaakt in overeenstemming 
met de joodse wet en die voor ritueel gebruik zijn gemaakt.  

De reden die de bijbel, de Torah genoemd (deze is gelijk aan de vijf 
boeken van Moses), voor de joodse spijswetten geeft, is dat het joodse 
volk daarmee heilig wordt, dat wil zeggen: dat ze zich door hun gehele 
levenswijze van anderen in positieve zin onderscheiden. Daarmee is 
echter nog niet verklaard waarom sommige producten wel en andere 
niet zijn toegestaan. 
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Een groot aantal joodse wetten heeft een sociale en ethische 
betekenis, maar voor een ander deel is het moeilijk een rationele 
verklaring te geven, zo ook voor de voedselvoorschriften. In de loop 
der tijd is een vijftal redenen voor deze voorschriften gesuggereerd 
(Exodus, 22:31); ze dienden om de joden van hun heidense buren te 
onderscheiden, ze vormen een (zelf)controle en discipline, waarmee 
joden zich heiligen voor hun God, 
de kashrut bevordert de hygiëne, de kashrut spoort aan tot een grote 
terughoudendheid in de vleesconsumptie, (in de spijswetten wordt 
ervan uitgegaan dat de mens oorspronkelijk vegetariër was) de 
spijswetten maken deel uit van een veel groter geheel van 
voorschriften, die in de joodse visie bedoeld zijn om de mens te 
verbeteren en uiteindelijk een betere wereld tot stand te brengen. Het 
uitvoerige stelsel van joodse voedselvoorschriften is evenwel alleen al 
vanwege de omvang ervan vrijwel uniek ten opzichte van andere 
religies. De regels van kashrut waren in beginsel hoofdzakelijk 
gebaseerd op voorschriften uit Leviticus 11 en Deuteroniom 14, en 
later verder uitgebreid tot vier concepten, vlees, zuivel, neutrale en 
niet-koshere producten (fleishig, milchig, pareve en traif), die 
voornamelijk gebaseerd zijn op het derde en vijfde boek van Moses. 
(Chaundry en Regenstein, 1994) 

De concepten van kashrut 

Vlees en gevogelte 

Vlees van herkauwende zoogdieren met gespleten hoeven is 
toegestaan. Van de geoorloofde dieren mag het achterdeel met de 
zogenaamde verwrongen spier niet worden gegeten (Genesis 32:33) 
Voor gevogelte geldt dat alleen roofvogels in de bijbel tot verboden zijn 
verklaard. Verder mogen de vogels geen voorteen hebben, moeten ze 
een krop hebben en hun voedsel in de lucht vangen en dit vervolgens 
naar de grond brengen om het hier kapot te scheuren en op te eten 
(Ockerman en Nxumalo, 1998). 

De productie van kosher vlees en gevogelte moet plaatsvinden volgens 
de slachtmanieren zoals deze beschreven is in de Torah (Sechita); 
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Shechita 

Slechts een getrainde slager (shochet), wiens kundigheid van tevoren 
is beoordeeld door een Rabbi, is gekwalificeerd om een dier te 
slachten. De luchtpijp, slokdarm en slagaders van het dier moeten 
door middel van een halssnede met een speciaal vlijmscherp mes in 
een snelle beweging worden doorgesneden, zodat het dier een 
langzame en pijnloze dood sterft.  

Bedika 

Nadat het dier is geslacht dient het te worden gecontroleerd door een 
getrainde inspecteur (bodek). Deze kijkt of er zich enige 
abnormaalheden te zien zijn aan de organen en ingewanden, wat het 
dier al snel tot niet-kosher kan maken. Vooral de longen worden goed 
in de gaten gehouden, omdat aan de hand hiervan snel is vast te 
stellen of het dier gezond is geweest. 

Glatt Kosher 

Ondanks dat niet alle gevonden abnormaalheden hoeven te lijden tot 
een niet-kosher status, zijn er sommige joden die alleen dieren eten 
die helemaal vrij van abnormaalheden zijn bevonden.  

Nikkur 

Er zijn een aantal snijmethodes voor rundvlees, kalfsvlees en lam, die 
in het Hebreeuw Nikkur worden genoemd. Deze methodes houden in 
dat de bloedvaten, zenuwen, en alle andere niet-koshere ingewanden 
op een koshere manier worden verwijderd. 

Het kosher maken. 

De Torah verbiedt het consumeren van bloed, afkomstig van dieren. 
(Leviticus 3:17) Twee methoden om het bloed te extraheren zijn 
zouten en braden. Vlees mag niet worden gegeten of worden verwerkt, 
voordat het een van deze twee processen heeft ondergaan. 
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Zouten 

Volgens de kashrut dient het vlees binnen 72 uur na de slachting te 
worden gezouten, dit om te voorkomen dat het bloed gaat stollen, en 
moeilijk of niet meer te verwijderen is. 

Het vlees moet eerste een half uur in lauwwarm water worden 
geweekt. Nadat het hierna heeft uitgelekt, wordt het helemaal bedekt 
met zout. Bij gevogelte dient zowel de buiten -als de binnenklant te 
worden ingewreven met zout (de ingewanden zijn reeds verwijdert). 
Mocht het vlees tijdens het zouten in stukken zijn gesneden, dan 
dienen ook alle snijvlakken inwreven te worden. Hierna wordt het 
vlees een uur op een geperforeerd blad gelegd, zodat het bloed vrij 
kan afvloeien. Is al het bloed eruit, dan wordt het vlees nogmaals 
gweekt, en wordt al het zout er met koud water afgespoeld.  

Braden 

Doordat een deel van het bloed zich ook na het zouten nog in de levert 
bevindt, kan het alleen maar worden verwijderd door braden. Eerst 
wordt de lever zorgvuldig gewassen om het bloed van de buitenkant 
te verwijderen. Vervolgens wordt het licht gezouten en gebraden op 
een rooster op een open vuur, zodat ook hier al het bloed eruit kan 
druipen. is al het bloed eruit, dan wordt de lever vanzelf droog en 
bruin. 

Eieren 

Eieren of andere bijproducten van koshere dieren en vissen zijn over 
het algemeen ook kosher. een uitzondering hierop zijn eieren die een 
zogenaamde bloedvlekje bevatten. Deze worden niet-kosher 
bevonden. Voor eieren afkomstig uit een legbatterij zijn nog geen 
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exacte regels. Bij de consumptie hiervan dient van tevoren de Rabbi 
worden geraadpleegd. 

Zuivelproducten  

Kaas gemaakt van melk van een niet-kosher zoogdier of van reuzel 
(varkensvet) zijn niet toegestaan. Idealiter dienen dus ook melk en 
karnemelk onder rabbinaal toezicht te staan.  

Combinaties 

De bijbelse bepaling om 'het bokje niet te koken in de melk van zijn 
moeder' (Exodus 23:19 en 34:36) wordt traditioneel opgevat als een 
verbod om melk en melkproducten samen met vlees en 
vleesproducten te vermengen, te koken of te eten. Onder vlees wordt 
hier dat van zoogdieren, maar niet van vissen verstaan. Na het eten 
van vlees moet men minstens een uur wachten voordat men een 
melkproduct mag consumeren. 

Pareve, of neutraal voedsel kan mag wel worden genuttigd in 
combinatie met vlees of melk 

Dit onderscheid maakt de aanwezigheid van twee serviezen en 
bestekken noodzakelijk, evenals een dubbel stel potten en pannen.  

Pesach  

Bijzondere en nog veel strengere spijswetten gelden tijdens het joods 
Pasen (Pesach). Dan zijn namelijk het nuttigen en het in het bezit 
hebben van al het gedesemde of gegist voedsel ook verboden. Niets 
dat gedesemd is en gemaakt van vijf graansoorten of ermee in 
aanraking is geweest, mag zich meer in het huis bevinden. Dit heeft 
ook tot gevolg dat alle bestek en pannen voor Pesach opnieuw kosher 
moet worden gemaakt.  

Pareve (neutrale) producten 

Plantaardige producten 
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Alcohol 

Alcohol is een vaak belangrijke ingrediënt van levensmiddelen. Het 
wordt vaak gebruikt als drager van geur- en smaakstoffen. De 
grootste hoeveelheid alcohol wordt echter gebruikt bij de productie 
van azijn. Daar de alcohol van verschillende bronnen (granen, 
suikers, etc.) kan komen, moet er goed op de kosher status worden 
gelet, aangezien niet al deze bronnen kosher zijn.  

Alcohol als drank is een moeilijk geval. Daar de meeste alcoholische 
dranken een mix zijn van allerhande ingrediënten, is het vaak 
moeilijk te zeggen of het al dan niet kosher is. Bovendien is ook de 
manier van bottelen een proces wat strikt kosher moet zijn. Een 
bijkomend probleem is dat dranken vaak in bulk per schip uit een 
ander land komen, en pas in het land van verbruik worden gebotteld. 
Geurstoffen, enzymen. kleurstoffen etc. moeten in het land van 
verbruik eerst zorgvuldig worden onderzocht. Ook al deze processen 
moeten kosher zijn, wil de drank een kosher-certificaat krijgen. De 
Union of Orthodox Jewish Congregations of America (UOJCA) heeft 
enige tijd geleden een lijst opgesteld waarin de kosher status van 
verschillende ingrediënten is weergegeven. (Leff, 1988) 

Brood 

Het bakken van brood moet officieel gebeuren door een religieuze jood 
onder toezicht van de Rabbi. Vaak vinder er een aantal traditionele 
rituelen plaats tijdens het bakken, waardoor het een soort van 
symbolische betekenis krijgt. Verder mag het brood geen 
melkproducten bevatten aangezien het de consument anders in 
verwarring brengt over de dairy of pareve status. 

Gefrituurde producten 

Het frituren van levensmiddelen, vooral groenten, is toegestaan, mits 
de olie of het vet waarin gefrituurd wordt ook kosher is. Verder is het 
van belang te weten of de olie of het vet hiervoor ook voor koshere 



388 

 

producten uit dezelfde categorie is gebruikt. Is dit niet het geval, dan 
vervalt de kosher status. 

Druiven 

Druiven zijn een apart geaccepteerde groep van producten voor het 
joodse volk. Bij de fermentatie van druiven vindt er namelijk 
verschuiving van het product van de ene categorie naar de andere 
plaats, iets wat bij andere producten uit den boze is. 

Dierlijke producten 

Insecten 

Over het algemeen mogen joden geen insecten eten. een uitzondering 
is een zeer klein aantal insecten van de grashopper familie (Leviticus 
11:22). Het probleem bij het vermijden van insecten is dat ze vaak 
moeilijk zichtbaar zijn wanneer ze zich bevinden in groenten en 
fruitsoorten. Om dit probleem op te lossen schrijft de kashrut voor 
dat elk product dat 'kruipend en wemelend gedierte' zou kunnen 
bevatten uitvoerig wordt onderzocht. Tegenwoordig wordt hier minder 
streng aan vast gehouden, daar men ervan uitgaat dat door het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen de kans op het aantreffen van een 
insect bijzonder klein is. Wel wordt verwacht de joodse bevolking dat, 
met het uit milieu oogpunt verminderen van bestrijdingsmiddelen, de 
controle weer strenger zal moeten verlopen. 

Vis 

Koshere vissen moeten een vin of een schubben hebben, die 
verwijdert kan worden zonder beschadiging van de huid. Verboden 
zijn dus schaaldieren en paling.  

Typisch hier is dat het niet uitmaakt of een koshere vis is gevangen 
in een net waarin zich ook niet-koshere vissen bevinden, terwijl bij 
de bereiding van de vis gereedschappen moeten worden gebruikt die 
absoluut niet in aanraking mogen zijn geweest met niet-koshere vis. 
Het gebruik van hetzelfde gereedschap voor koshere en niet-koshere 
vis aan boord van een vissersboot is niet erg, daar men ervan uitgaat 
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dat hier alleen de delen van de vis mee worden bewerkt die niet voor 
consumptie geschikt zijn.  

Tegenwoordig wordt er veel imitatie krab en andere imitatie 
vissoorten op de markt gebracht, gemaakt van koshere vis. Helaas 
worden hieraan vaak nog smaakstoffen toegevoegd die de kosher-
status van deze producten weer teniet doen. Verder moet nog vermeld 
worden dat het consumeren van koshere vis niet in combinatie mag 
met vlees of gevogelte. 

Gelatine 

Gelatine is een bijzonder geval, daar dit voornamelijk gemaakt is van 
botten en huid van runderen en varkens. Alleen gelatine gemaakt van 
op koshere wijze geslachte runderen zijn in principe kosher. Daar dit 
echter te duur is om te produceren, wordt alleen vis-gelatine kosher 
beschouwd. (Blenford, 1994) 

Productbewerkingen 

Fermentatie 

Zoals bekend moeten bij een kosher eindproduct ook alle 
ingrediënten kosher zijn. Dit houdt in dat onder andere ook 
bewerkingen als fermentaties en microbiële omzettingen volledig 
kosher moeten zijn. De joodse bevolking gaat hier echter vanuit en 
houdt vast aan het idee dat als alle ingrediënten kosher zijn, het 
eindproduct automatisch ook kosher is. Hierbij gaat men er verder 
vanuit dat als de grondstoffen melkproducten zijn, het product na 
bijvoorbeeld fermentatie ook een melkproduct is. Dit geldt eveneens 
voor vlees- en plantaardige producten. Verder mag het fermentatie 
vat slecht producten uit een categorie bevatten, en mag ook bij een 
volgende gebruik slechts producten uit deze categorie bevatten. 
(Chaundry en Regenstein, 1994)  
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Genetisch gemanipuleerde producten. Bij genetische manipulatie 
worden drie soorten onderscheiden, te weten; 

- het overbrengen van genen van plant naar plant  
- het overbrengen van dierlijke genen naar een plant  
- het overbrengen van dierlijke genen naar een ander 

dier 

Volgens de kashrut is het toegestaan producten uit een categorie te 
'mixen', dus bijvoorbeeld plantaardig materiaal met plantaardig 
materiaal. Deze vallen beiden onder de categorie neutral producten. 
Daarentegen is het 'mixen' van plantaardig materiaal van twee 
verschillende families of twee verschillende dieren streng verboden. 
Dit wordt ook wel "kilayim" genoemd. 'Thou shalt not let thy cattle 
gender with diverse kind; thou shalt not sow thy field with two kinds 
of seed.' (Leviticus 19). Het overbrengen van dierlijke genen naar 
planten mag in sommige gevallen wel, maar moet per geval vast 
worden gesteld door de rabbi. Dit komt doordat over het algemeen de 
overgebrachte genen worden gekweekt in een speciaal 
kweekmedium, waarna het product hiervan pas gebruikt wordt voor 
de productie van levensmiddelen zelf. De overgebrachte genen zelf 
zijn dus niet terug te vinden in het uiteindelijke levensmiddel en deze 
kan in dit geval wel kosher worden verklaard.  

Ondanks dat de productie met behulp van genen in sommige gevallen 
is geaccepteerd, moeten ook alle andere processen bij de productie 
van de betreffende levensmiddelen op gepaste koshere wijze verlopen, 
wat over het algemeen tot meer problemen leidt. 

Kosherisatie 

Kosherisatie van gebruikt (huishoudelijk)gereedschap en apparatuur 
is altijd nodig indien hiermee achtereenvolgens producten uit de ene 
en vervolgens een andere categorie worden bereid. 

De belangrijkste factor hierin is de temperatuur. Deze geeft aan of 
het proces een 'kook' of een 'koud' proces is geweest. Een andere 
factor is het materiaal van de gebruikte gereedschappen. Poreus 
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materiaal zal niet meer kosher gemaakt kunnen worden, terwijl dit 
bij bijvoorbeeld glas geen problemen oplevert.  

In het algemeen zal de kosherisatie van gereedschap gebruikt bij een 
'koud' proces variëren van een grondige reiniging (standard industrial 
cleaning) tot een reiniging met een wachttijd van 24 uur. Betreft het 
een 'kook' proces, dan zal het gereedschap grondig worden gereinigd, 
minimaal 24 uur drogen en daarna worden gespoeld met heet water. 
(Chaundry en Regenstein, 1994) 

Ook het transport van levensmiddelen van de producent naar de 
consument moet kosher zijn. Hiertoe worden steekproeven genomen 
in de vrachtwagens. Blijkt een van deze steekproeven een negatieve 
uitslag te hebben, dan dient het hele voertuig opnieuw kosher 
gemaakt te worden. (Regenstein en Regenstein 1990)  

 Kosher-certificatie 

De vraag of een levensmiddel, ingrediënt of kruid wel of niet kosher 
is, is sterk vereenvoudigd door de invoering van een kashrut/kosher 
certificaat, dat wordt afgegeven door elke daartoe geautoriseerde 
rabbi. Deze rabbi's zijn allen aangesloten bij een overkoepelend 
orgaan, zoals bijvoorbeeld The Union of Orthodox Jewish 
Congregations in New York, die alle afgegeven certificaten verwerkt 
en hier een uitgebreide lijst van maakt. Producten die op deze lijst 
staan, zijn allen gemerkt met het OU logo. Toch blijft de certificering 
van koshere producten een zeer complex gebeuren. (Pollak, 1997) 

Ongeveer drievierde van alle voorverpakte levensmiddelen heeft 
tegenwoordig al een of ander kosher-certificaat. Meestal is dit 
certificaat te vinden op het etiket naast de ingrediëntlijst. Er zijn tot 
nu toe ruim 95 certificaten bekend, met elk hun eigen begrenzingen. 
Voor het verkrijgen van een certificaat wordt een zorgvuldig 
onderzoek ingesteld naar de ingrediënten, grondstoffen waaruit het 
product is gemaakt, de gebruikte materialen waar het product mee 
in aanraking is geweest en de processen welke het product heeft 
ondergaan. Verder moet de garantie worden gegeven dat het 
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betreffende product gedurende zijn hele weg in de productieketen 
onder rabbinale controle staat. 

Het meest controversiële certificaat is de K, die op alle koshere 
producten te vinden is. Alle andere koshere certificaten zijn 
handelsmerken en kunnen niet zonder toestemming van de 
producent worden gebruikt. Op deze manier blijft de producent 
verantwoordelijk voor het kosher zijn van het product. 

Het wordt tegenwoordig steeds gebruikelijke voor kosher 
certificerende organisaties om aan te geven of een product fleishig, 
milchig of pareve is. Als het bijvoorbeeld een zuivelproduct betreft, 
zal er meestal een D of het woord Dairy naast het kosher-symbool te 
vinden zijn. Is dit niet het geval, dan dient er zorgvuldig op de 
ingrediëntlijst te worden gekeken om te bepalen of een product 
fleishig, milchig of pareve is. Bron: Kirsty Schwencke 
 
Iemand mag namelijk alleen vlees van herkauwende dieren eten, met 
volledig gespleten hoeven. Schelp-en schaaldieren mogen niet en vis 
mag alleen gegeten worden als ze minstens één vin hebben, die in het 
water te zien is. Vlees mag niet samen met zuivel genuttigd worden. 
Waarom doet men dit? En klopt het dat dit in het Oude Testament 
staat? Er is een redenatie die zegt dat door deze strikte regels, wordt 
voorkomen dat de joden sociale banden aanknopen met niet joden 
waardoor de kans op een huwelijken met nietjoden kleiner worden en 
het volk blijft voortbestaan. Door de eeuwen heen zijn de spijswetten 
uitgebreid, geduid en gehouden. Dikwijls kregen ze daarbij een extra 
betekenis door de  aatschappelijke woelingen van een bepaald 
tijdperk waar de Joden in leefden. Men nam aan dat als Joden aparte 
regels hadden voor eten dat hen zou verhinderen met hun niet-joodse 
buren de maaltijd te gebruiken. Daardoor zouden zij ook niet met hen 
sociaal omgaan en dus zou de kans op gemengd huwen verminderen 
en zou het overleven van het joodse volk verzekerd worden. 
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De jodenhaas wordt zo genoemd omdat, volgens de Joodse 
spijswetten, Joden geen vlees uit het achterdeel van de koe mogen 
eten. 
 

God wilde Zijn volk Israël hiermee leren om zich te onderscheiden 
van andere volken, niet slechts in religieuze plechtigheden, maar ook 
in het gewone dagelijkse leven. Hij wilde hen tonen dat zij door Hem 
apart gezet zijn en niet onder de andere volken geteld moeten worden. 
Inachtneming van de spijswetten beperkt de kans op assimilatie en 
daarom voedt het Kashrut ons in eerste instantie op tot heiligheid in 
de zin van anders zijn en anders durven zijn dan de omgeving. Adonai 
heeft de Israëlieten de assimilatie met de volken die de afgoden 
dienden nadrukkelijk verboden: "Sluit toch geen verbond met de 
inwoners van het land; wanneer zij hun goden overspelig nalopen en 
aan hun goden offeren, dan zouden zij u uitnodigen en gij zoudt van 
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hun slachtoffer eten. Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen 
neemt en zij haar goden overspelig nalopen, dan zouden zij tevens uw 
zonen tot overspelig nalopen van haar goden verleiden." (tvm> 
Shemot [Exodus] 34:15-16). Daardoor kregen de spijswetten een 
extra betekenis, omdat deze specifieke regels voor het eten de 
Israëlieten daaraan hinderen om samen met hun heidense buren de 
maaltijd te gebruiken zouden zij ook niet met hen sociaal omgaan en 
dus zou de kans op gemengd huwen verminderen en zou het 
overleven van het volk Israël verzekerd worden. Zo dienen de 
spijswetten tevens om een Jood eraan te helpen herinneren dat hij 
Jood is, een apart en heilig deel van een heilig volk. De Tora biedt ons 
vele manieren om ons te helpen herinneren, dat wij joods zijn, maar 
volgens de rabbijnen is één van de meest dwingende dat wij letten op 
wat wij eten.  
 
Een joodse student sprak zijn rabbijn aan en bekende dat hij had 
"gezondigd". 
Student: "Rabbi, ik heb op Yom Kipur [Grote Verzoendag] een broodje 
ham gegeten."  
Rabbi: "Weet je dan niet dat het überhaupt verboden is om op Yom 
Kipur te eten?" 
Student: "Ik weet het, maar het was me ontschoten." 
Rabbi: "En weet je niet dat ham treife [onrein] is?" 
Student: "Dat weet ik, maar ik had er niet aan gedacht."  
Rabbi: "Waarom heb je het dan gedaan?" 
Student: "Ik was even vergeten dat ik Jood ben!" 
 
Iemand heeft eens gezegd: Als de joodse identiteit bepaald zou zijn 
door de voorschriften, die betrekking hebben op het 
synagogenbezoek, zouden veel mensen er buiten vallen, want dat is 
niet verplicht. Maar iedereen eet! Iedereen passeert als het ware de 
keuken. Daar valt dus de beslissing, de keuze!!! G’d wilde Zijn volk 
met de spijswetten leren om zich ook in het gewone dagelijkse leven 
te onderscheiden van andere volken. De Tora leert ons, dat ook al 
lang voordat de Eeuwige de spijswetten officieel aan Moshe [Mozes] 
en Aharon [Aäron] heeft meegedeeld, het verschil reeds bestond 
tussen de Hebreeën en andere volken ten opzichte van hun voedsel, 
en bij overlevering door hen in acht werd genomen, want in het 
verhaal van Yosef [Jozef] mochten de Egyptenaren met hem en zijn 
broers niet samen eten. Yosef zeide: “Dient het maal op. Toen dienden 
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zij het op voor hem afzonderlijk en voor hen afzonderlijk en voor de 
Egyptenaren die met hem aten, afzonderlijk; de Egyptenaren toch 
mogen geen maaltijd gebruiken met de Hebreeën, want dat is voor de 
Egyptenaren een gruwel.” (ty>arb Bereshit [Genesis] 43:32).  
 
Het grappige in dit verhaal is, dat het hier net andersom is: het was 
juist voor de Egyptenaren een gruwel om samen met de Hebreeën aan 
één tafel te eten omdat zij het vlees van dieren aten die door de 
Egyptenaren als heilige dieren werden vereerd, zoals heden ten dage 
nog steeds het geval is met de heilige koe bij de Hindoes. Bij de 
spijswetten van de Israëlieten daarentegen gaat het niet om een 
vermeende heiligheid van het dier, maar juist om de heiligheid van 
de persoon die het eet! De heiliging separeert de gelovige van dat, wat 
hij, door zijn natuurlijke neiging zou doen. Het dwingt hem dus tot 
beheersing van een natuurlijke drift en door zich te onttrekken aan 
de ongeremde invloed van die natuurlijke neigingen komt hij apart te 
staan, of beter gezegd erboven te staan. Moshe Ben Maimon, 
genaamd Maimonides (1135-1204), de schrijver van de uit veertien 
boeken bestaande hrvt hn>m Mishne Tora, stelt dat het stipt 
naleven van de spijswetten ons leert "onze lusten te beheersen en 
eraan te wennen onze begeerten in te tomen. We moeten het genoegen 
van eten en drinken niet beschouwen als het eindpunt van ons 
bestaan." (,ykvbn hrvm More Nevuchim [Gids der Dolenden] 3:35). 
Maar daar staat echter weer tegenover: "Er kan geen vreugde zijn 
zonder eten en drinken." (Talmud, ]uq divm Mo’ed Qatan 20a). Ook 
zegt een Jiddisch spreekwoord: “As men lejgt sich nit gegessn, stejht 
men oif nit geschlofn - Wie gaat slapen zonder te hebben gegeten, 
staat op zonder te hebben geslapen.” U ziet het: de spijswetten zijn 
dus niet bedoeld om onze eetlust te bederven of af te remmen, maar 
om ons te helpen leren een bewuste keuze te maken wat wij eten, 
welke vleessoorten wij wel en welke wij niet eten. Daarom is het maar 
al te waar wat Sh’lomo Ben Yitzchaq, genaamd Rashi (1040-1105) 
reeds in de elfde eeuw schreef: “Zeg niet, ik wil geen varkensvlees 
eten, omdat ik het niet lust, maar zeg: ik lust het wel, maar ik eet het 
niet want mijn Vader in de hemel verbood het mij!” (Sifra op arqyv 
Vayigra [Leviticus] 20:26). Ook alle andere rabbijnse verklaarders 
gaven als voornaamste reden voor het houden van de spijswetten 
uitsluitend G’ds opdracht aan omdat er over ogenschijnlijk 
onbegrijpelijke wetten en inzettingen zoals de spijswetten (door onze 
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wijzen Chuqim genoemd, d.w.z. wetten zonder rationele uitleg), de 
Talmud een duidelijke hint geeft: “Ik ben de Eeuwige, uw G’d. Mijn 
verordeningen zult gij volbrengen en Mijn inzettingen in acht nemen en 
daarnaar wandelen en gij zijt niet bevoegd om dezen in twijfel te 
trekken of te beredeneren.” (amvy Yoma 67b). Het volstaat in principe 
als reden, dat Adonai het zo wilde en daar Zijn wil ons tot wet moet 
zijn, behoeven wij dus eigenlijk naar geen andere reden te zoeken, 
want Zijn wil is Zijn wijsheid! Hij heeft het goed met ons bedoeld om 
de gehoorzaamheid van Zijn kinderen te beproeven en te oefenen, niet 
slechts in de plechtigheden van Zijn xbzm Mizbeach [altaar], maar 
ook aan onze eigen tafel opdat wij ook daar zouden gedenken dat wij 
onder Zijn gezag en toezicht zijn. Zo had de Eeuwige reeds in het 
Paradijs de gehoorzaamheid van de mens in zijn staat van onschuld 
op de proef gesteld, door hem te verbieden van een zekere boom te 
eten. 
 
Nadat Aharon [Aäron] tot Kohen haGadol [hogepriester] was gewijd 
over de Mish’kan [tabernakel], heeft de Eeuwige met hem evenals met 
zijn broer Moshe [Mozes] gesproken, en hen beiden aangesteld als 
Zijn gemachtigden om Zijn wil aan het volk Israël en allen die zich bij 
hen aansloten, bekend te maken en om hen te leren onderscheid te 
maken tussen hetgeen rein is en hetgeen onrein is in elk opzicht, dus 
ook in de voeding. G’d heeft bepaald welke dieren ons als voedsel 
mogen dienen en welke niet, Hij bepaalde welke dieren rein zijn en 
welke niet. Toch zelfs vóór de zondvloed was dit verschil reeds 
aanwezig, want in het eerste bijbelboek lezen wij dat al bij Noach een 
onderscheid wordt gemaakt tussen reine en onreine dieren, wanneer 
de Eeuwige de zondvloed heeft voorzegd en Noach de ark aan het 
bouwen is: “Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het 
mannetje en zijn wijfje, maar van de dieren, die niet rein zijn, één paar, 
het mannetje en zijn wijfje” (ty>arb Bereshit [Genesis] 7:2) - “Van de 
reine dieren en van de dieren, die niet rein waren, van het gevogelte 
en van alles wat op de aarde kruipt, kwamen er twee aan twee tot 
Noach in de ark, mannetje en wijfje, zoals G’d Noach geboden had.” 
(ty>arb Bereshit [Genesis] 7:8-9). Na de zondvloed heeft Adonai een 
verbond gesloten met Noach en zijn zonen. Hij gaf hen toestemming 
om voortaan vlees te mogen eten: “Alles wat zich roert, wat leeft, zal 
u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid.” 
(ty>arb Bereshit [Genesis] 9:3). Maar zoals gezegd was reeds toen al 
bij Noach het onderscheid tussen reine en onreine dieren bekend, 
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wat blijkt uit het feit dat hij uitsluitend reine dieren offerde: “Al het 
wild gedierte, al het kruipend gedierte en al het gevogelte, alles wat 
zich op de aarde roert, naar hun geslachten, ging uit de ark. En Noach 
bouwde een altaar voor de Eeuwige, en hij nam van al het reine vee 
en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar.” 
(ty>arb Bereshit [Genesis] 8:19-20). Treffend is overigens ook dat 
Noach, vóór de zondvloed, van de reine dieren die later geofferd of 
gegeten zouden worden zeven paar in de ark nam; maar van de 
onreine dieren, waarvan hij gedurende de zondvloed niet zou eten, 
nam hij één paar – slechts voldoende om ze te laten voortbestaan. De 
gevolgtrekking ligt dus voor de hand dat er meer reine dieren aan 
boord werden genomen om later als voedsel te dienen!  
 
Uit hoofdstuk 9, vers 3 zou men echter de conclusie kunnen trekken, 
dat aan Noach en zijn zonen alle dieren, vogels, kruipende dieren en 
vissen - zowel rein als onrein - gegeven zouden zijn als voedsel, maar 
als men deze tekst nader bestudeert dan blijkt al gauw dat dit niet zo 
is en dat er slechts mee wordt bedoeld dat men behalve groenten, 
fruit en kruiden nu ook vlees mag eten. Ja, het is inderdaad waar dat 
haShem in vers 3 tegen Noach zegt: “Alles wat zich roert, wat leeft, 
zal u tot spijze zijn”, maar het is daarentegen ook zo, dat Hij in 
hoofdstuk 1, vers 29 tegen Adam zei: “Zie, Ik geef u al het 
zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan 
zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen!” - Wat wil ik 
daarmee zeggen? Heel eenvoudig: de Eeuwige gaf weliswaar al het 
zaaddragend gewas en alle boomvruchten als voedsel aan Adam, 
maar dat wil nog niet zeggen dat Adam ook daadwerkelijk alles at! U 
weet net zo goed als ik dat niet alles wat uit de aarde voortkomt of 
wat aan een boom hangt voor menselijke consumptie geschikt is. 
Evenals niet iedere plant die de Schepper laat groeien voor voeding 
geschapen is, zo is het ook met de dieren. In discussies over de 
spijswetten krijg ik vaak het volgende argument te horen: "Als 
varkensvlees, paling of garnalen niet als voedsel bestemd zijn, 
waarom heeft G’d ze dan geschapen?" Ik geef dan meestal als 
antwoord: “Dan zou u ook net zo goed kunnen vragen waarom G’d 
dan onkruid en vergiftige paddestoelen heeft geschapen. Alles heeft 
Hij wel met een bepaald doel geschapen, maar niet alles met het doel 
om te worden gegeten!” Eigenlijk komt het op hetzelfde neer als wat 
Sha’ul [Paulus] in een vergelijkbare situatie schreef: “Alles is mij 
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geoorloofd, maar niet alles is nuttig!” (1 Korinthiërs 6:12). Als men A 
zegt moet men ook B zeggen. Als men zich in zijn eetgewoonten erop 
beroept dat men alles mag eten wat G’d geschapen heeft dan moet 
men dat vooral gaan doen, maar dan weet ik niet hoe lang het duurt 
voordat men over z’n nek gaat (tenzij men een sterke maag heeft). Er 
zijn tegenwoordig ook hier in Nederland talrijke delicatessenzaken, 
die gespecialiseerd zijn in geroosterde maden en schorpioenen of 
heerlijke ingeblikte slangen. Voor muizen, katten en honden 
daarentegen moet u echter helaas toch nog steeds in Azië wezen 
omdat die nog niet ter consumptie zijn toegestaan door de 
Nederlandse wetgeving. By the way: heeft u wel eens een stel 
pasgevangen levende palingen gezien, die zich in een bak zout 
kronkelen? U heeft weinig fantasie voor nodig om de gelijkenis met 
slangen te zien. Begrijp me goed: ik wil hier niemand de eetlust 
bederven, maar juist met deze voorbeelden verduidelijken dat G’ds 
kinderen, die gehoorzaam willen zijn aan de Schepper van alle 
voedsel, geen varkensvlees, konijn, paling of garnalen willen eten om 
dezelfde reden waarom zij ook geen slakken, wurmen en vergiftige 
paddestoelen eten. En nu gaan we weer terug naar ty>arb Bereshit 
[Genesis] 9:3 en vergelijken enkele commentaren over deze tekst. 
Commentaar Dächsel: “Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. 
Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid, dat eertijds wellicht de 
enige spijze was, maar nu voor een zo veel zwakker geslacht, dat 
krachtiger voedsel, dat vleesspijs behoeft, slechts als toespijs dienen 
zal”. In tegenstelling tot ty>arb Bereshit [Genesis] 1:29, waarin de 
Eeuwige tegen Adam zeide dat slechts het zaadgevende gewas van de 
aarde en het geboomte de mens tot voedsel mocht dienen, gaf G’d aan 
Noach nu de toestemming om voortaan ook het vlees van dieren als 
voedsel te mogen nuttigen. 
 
Kanttekeningen: 
 
“Al wat zich roert, dat is, allerlei eetbaar gedierte, op de aarde, in de 
lucht en in de wateren; dat levend is… en het groene kruid. Dus: 
“boven het groene kruid en de vruchten, die Ik u tevoren tot spijs had 
verordend, geef Ik u nu ook allerlei levend, eetbaar gedierte.” –  
 
Talmud-traktaat ]yrdhnc Sanhedrin 59b:  
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“Rav Yehuda zeide: Rav heeft gezegd: aan de eerste mensen was geen 
vlees tot voedsel toegestaan, zoals geschreven staat: het groene kruid 
en de vruchten zullen u tot spijze dienen en voor alle dieren der aarde, 
maar niet: de dieren der aarde voor u. Toen echter de nakomelingen 
van Noach kwamen, stond Hij het hen toe, want er is gezegd: Gelijk 
het groene kruid vroeger, geef Ik u thans alles.”  
 
Conclusie: ty>arb Bereshit [Genesis] 9:3 wil dus niet zeggen dat het 
voortaan geoorloofd is om maar alles te eten wat leeft (dus ook 
varkens, palingen, mosselen, slakken, maden, wurmen, slangen en 
noem maar op), maar het gaat er in feite om dat de mens nu naast 
het vegetarische voedsel ook het vlees van eetbaar gedierte mag eten.  
 
Dat niet alle dieren eetbaar zijn blijkt zoals ik heb aangetoond uit het 
feit dat reeds door Noach een onderscheid gemaakt werd tussen reine 
en onreine dieren, ook al werd pas aan Moshe en Aharon vele eeuwen 
later duidelijk uitgelegd wat dat precies inhoudt, toen G’d aan Zijn 
volk Israël de regels gaf met betrekking tot rein en onrein voedsel. De 
heiligheid van G’d is in het geding als deze bepalingen niet worden 
nageleefd. De Eeuwige zet niet alleen Zijn volk Israël en allen die zich 
bij Hem aansluiten apart van alle andere volken (zie vhyi>y 
Yeshayahu [Jesaja] 56:1-8), maar zet ook de reine dieren apart voor 
Zijn uitverkorenen: “Maakt dan scheiding tussen rein en onrein vee 
en tussen onreine en reine vogels, opdat gij uzelf niet verfoeilijk maakt 
door vee en vogels en alles wat op de aarde kruipt, dat Ik u ontzegd 
heb door het onrein te verklaren. Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, 
de Euwige, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt 
toebehoren.” (arqyv Vayiq’ra [Leviticus] 20:25-26). Wij willen hierin 
G’ds wil nauwkeurig onderzoeken en elk misverstand hieromtrent uit 
ons leven verwijderen en daarom is het noodzakelijk om deze 
bijbelstudie over de voedselwetten op te splitsen. In deel 1 zullen wij 
de Tora over dit onderwerp bestuderen en vanaf deel 2 gaan wij kijken 
wat B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] hierover te zeggen 
heeft. Laten wij dus beginnen met de eerste schriftelijke openbaring 
die door Adonai via Moshe aan de mensheid is gegeven, waarin Hij 
duidelijke instructies gaf welke soorten vlees wel en welke niet 
gegeten mogen worden en waarin wij een lange lijst met dieren krijgen 
en de kenmerken ervan om te beoordelen of zij wel of niet als rein 
voedsel kunnen dienen. 
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In de openingsverzen van arqyv Vayiq’ra [Leviticus], hoofdstuk 11 
somt de Tora een aantal dieren op, die slechts één van de reine 
kenmerken hebben: herkauwen of gespleten hoeven. Elders worden 
de overige kenmerken bekendgemaakt. Het feit dat hier een 
opsomming van dieren met al deze kenmerken wordt gegeven, heeft 
ongeveer 2000 jaar geleden Rabbi Aqiva verwonderd doen uitroepen: 
“Was Moshe dan een jager, een kenner van de fauna, dat hij in staat 
was een volledige lijst van deze diersoorten te geven?”. Rabbi Aqiva 
wilde met deze vraag aantonen dat hij hierin een bewijs zag dat de 
Tora door G'd zelf gegeven is, want de lijst werd samengesteld in een 
tijd waarin vele continenten nog niet waren ontdekt en Moshe 
onmogelijk alle door hem genoemde dieren kon kennen. Maar de 
Kashrut is niet één of andere rituele regeling enkel voor de tijd van 
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Moshe en beperkt tot het Joodse volk. Ook wij, zowel Joden alsook 
gelovigen uit de volken, kunnen tweeduizend jaar na Rabbi Aqiva de 
conclusie van deze grote geleerde slechts bevestigen. Maar waarom 
hebben zoveel mensen toch het verkeerde idee dat G’d Zijn volk met 
de spijswetten ongemakken oplegt? Waarom zien velen deze 
beperkingen op de menukaart toch als ongemakken? Laten wij toch 
uitgaan van dit éne principe: G’d heeft ons lief en wat Hij ons ook 
instrueert, is voor ons welzijn, niet een of andere onzinnige beperking 
voor een bepaalde periode die weer helemaal wordt veranderd voor de 
mensen van een andere periode.  
 
Toch dat brengt ons weer bij de vraag naar de diepere motieven van 
Adonai waarom Hij ons wil weghouden van onreine dieren. In de loop 
der eeuwen hebben verschillende commentatoren zich over deze 
vraag gebogen. Nachmanides (12e eeuw) acht de verboden 
diersoorten schadelijk voor ons lichamelijk welzijn. Hij wijst op het 
feit, dat de meeste van de diersoorten, die G’d als voedsel verboden 
heeft, van zodanige aard zijn, dat zij werkelijk ongezond zijn en niet 
geschikt om te worden gegeten. In de spijswetten heeft de Eeuwige 
slechts met Zijn volk gehandeld zoals een liefhebbende vader met zijn 
kinderen doet, die hij weerhoudt iets te eten waarvan hij weet dat het 
schadelijk voor hen is en hen ziek zal maken. Paardenvlees is niet 
geschikt voor mensen, omdat paarden geen gespleten hoeven hebben 
en ook niet herkauwen. Hetzelfde geldt voor varkensvlees: ham, spek, 
worst, maar ook konijnenvlees etc.; het is eenvoudig niet geschikt 
voor menselijke consumptie. Zo ook inktvissen, oesters, kreeften, 
mosselen, krabben en garnalen. Het enige zeevoedsel dat geschikt is 
om te eten is vis die zowel vinnen als schubben heeft. Heilbot heeft 
beide en is rein; zeewolf is gladde vis, dus onrein. Wij moeten ons 
realiseren dat fysieke wetten ons lichaam en onze gezondheid regelen. 
Ook Maimonides wijst op het feit, dat het Joodse volk verschillende 
ziekten die voorkomen bij mensen die varkensvlees eten, bespaard 
zijn gebleven. Het is inderdaad algemeen bekend dat de hygiëne die 
de Joodse wet voorschrijft in de Middeleeuwen zijn vruchten heeft 
afgeworpen. De hygiënische gevolgen van de spijswetten zijn namelijk 
duidelijk: zij maakten in de duistere Middeleeuwen de Joden met hun 
bijzondere reinheidsbepalingen, levend in afgesloten gebieden, tot 
een bevolkingsgroep, die beter tegen epidemieën zoals de pest 
beschermd was. Maar deze bescherming leidde helaas weer tot een 
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wrede vervolging omdat de Joden doorgaans de schuld kregen van 
alle ellende. Er valt dus in elk geval heel wat te zeggen voor het 
medisch aspect van de spijswetten, maar Abarbanel (15de eeuw) is 
het daar duidelijk niet mee eens: “G'd verhoede ons - zo stelt hij 
scherp - voor een uitleg in de sfeer van de bevordering van de 
volksgezondheid. Een dergelijke interpretatie zou de Tora reduceren 
tot een medisch handboek. Bovendien - gaat hij verder - zien wij dat 
velen de verboden diersoorten consumeren zonder dat hun 
lichamelijke gezondheid daaronder lijdt.” Ook daar valt wat voor te 
zeggen, want in dit opzicht heeft hij helemaal gelijk: omdat het varken 
al sinds de grote dagen van Griekenland als volksvoedsel werd 
gebruikt, viel het verbod daarvan binnen de Joodse gemeenschap 
naar buiten toe het meest op! Van alle dieren, die in de spijswetten 
als onrein verboden zijn, is er echter geen meer gevreesd en 
verafschuwd door de vrome Joden dan varkensvlees! Antiochus heeft 
er velen ter dood gebracht, omdat zij het niet wilden eten. Maar de 
bewering dat het gebruik van varkensvlees bijzonder onhygiënisch en 
schadelijk voor de gezondheid zou zijn in warme landen zoals het 
Midden-Oosten en dat dus de voornaamste reden voor het verbod 
ervan zou zijn, klinkt op het eerste gezicht wel aannemelijk, maar dat 
is met zekerheid niet de achtergrond geweest van deze bepaling, 
hooguit een heilzaam gevolg. De Grieken gebruikten immers zoals 
gezegd in een vergelijkbaar klimaat (Griekenland en Klein-Azië) wel 
varkensvlees zonder dat ze er op grote schaal ziek van werden. 
Abarbanel komt tot de conclusie dat het eten van onreine dieren 
voornamelijk de zuiverheid van onze geest aantast. Dit sluit ook aan 
bij wat de Tora zelf stelt: “Heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; 
verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond 
krioelt” (arqyv Vayiq’ra [Leviticus] 11:44). Sommigen opperen het 
denkbeeld, dat het verbod van deze dieren als onrein bedoeld was als 
een waarschuwing aan het volk tegen de slechte eigenschappen van 
deze dieren. Wij moeten niet vuil wezen of ons, als zwijnen, in het 
slijk rondwentelen, niet schuw en laf zijn zoals hazen, noch in de 
aarde wroeten als konijnen; laat niet de mens, die naar G’ds beeld 
geschapen is, zich gelijk maken aan deze beesten! 
 
De Tora verbied niet slechts om er van te eten, maar zelfs om ze aan 
te raken, want wie zich voor zonde wil bewaren, moet zeer zorgvuldig 
de verzoeking er toe mijden, en alles wat er naar toe leidt. De 
geleerden merken ook nog op, dat de meeste dieren, die door deze wet 
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onrein en tot een gruwel werden verklaard, in hoge achting stonden 
bij de heidenen, niet alleen als voedsel, maar ook omdat ze er gebruik 
van maakten voor waarzeggerij en om aan hun goden te offeren of 
zelfs te aanbidden! Zo was het varken bijvoorbeeld aan Venus, de uil 
aan Minerva, de arend aan Jupiter, de hond aan Hecate en de konijn 
als symbool van vruchtbaarheid aan de lentegodin Ostara (paashaas 
= Osterhase!) gewijd, en die allen worden in de Kashrut onrein 
verklaard. Daarom kan er geen betere verklaring voor de spijswetten 
worden gegeven dan de reeds geciteerde omschrijving die Rashi 
hieraan gaf in zijn Sifra: “Niet omdat ik het niet lust, maar omdat het 
mij verboden is!” G’d verbiedt ook het eten van dierlijk vet of bloed 
(arqyv Vayiq’ra [Leviticus] 3:17; 7:23-27). Dierlijk vet behoort van 
het vlees te worden afgesneden alvorens dit wordt gegeten en bloed 
dient geheel verwijderd te worden na het slachten. Daarom verboden 
ook de Sh’lichim [apostelen] die te Jeruzalem vergaderden de 
consumptie van het vlees van dieren, die door verstikking of wurging 
gedood zijn of vlees waar het bloed er nog in zit (tvlipm Mif’alot 
[Handelingen] 15:20). Dit behoort ook voor de gelovigen uit de volken 
nog tot de nieuwtestamentische leer voor vandaag! Maar op deze 
laatstgenoemde bepalingen ga ik in een aparte bijbelstudie nog nader 
in! 
 
De heiligheid en soevereiniteit van G’d is in het geding als deze 
bepalingen niet worden nageleefd, want als wij zelf bepalen wat wij 
zullen eten, stelen we gezag van G’d! Wij stelen gezag wat ons niet 
toekomt. Daarom zegt Hij: “Gij zult!” in de gebiedende wijze, maar ook 
al zou de Eeuwige zeggen: "Zou u alstublieft zo vriendelijk willen zijn 
geen varkensvlees te eten", maar u slaat dat in de wind en eet toch 
een broodje ham, dan is dat zonde en kan niet zonder gevolgen 
blijven. Maar de Eeuwige als allerhoogste autoriteit richt natuurlijk 
geen vrijblijvend verzoek aan ons. Hij zegt derhalve niet: "Zou u 
misschien zo vriendelijk willen zijn…", maar: “Gij zult niets eten, dat 
een gruwel is!!!” (,yrbd Devarim [Deuteronomium] 14:3). Geen 
vrijblijvend verzoek of advies, maar een nadrukkelijke opdracht, een 
keihard verbod! Duidelijke instructies: “Dit zijn de dieren die gij eten 
moogt: rund, schaap en geit.” - Duidelijk wat wel en niet mag: “Elk 
dier, dat gespleten hoeven heeft, namelijk de beide hoeven geheel 
gekloofd en herkauwt onder de dieren, moogt gij eten. De volgende 
echter zult gij niet eten......” - “Zult gij niet eten!” Duidelijke taal! Dan 
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vers 8: “Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven heeft, maar 
niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees zult gij niet 
eten.” - "Zult gij niet eten!" staat er. Wie deze woorden van zijn eigen 
Schepper aan zijn laars lapt of zich door anderen laat wijsmaken dat 
men alles eten mag en dat dus ook doet, is een zondaar, omdat hij of 
zij niet de wil van zijn hemelse Vader doet! Dat kan niet zonder 
gevolgen blijven, want Yeshua heeft zelf gezegd: “Niet een ieder, die 
tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 
maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is!” (vhyttm 
Matityahu [Matthéüs] 7:21). Wat kunnen wij dus leren van deze wet 
op de dieren die we wel en niet mogen eten? Sla nog eens arqyv 
Vayiq’ra [Leviticus] 11:47 op! Waarom deze wet? 
 
 

 
 
 
Om scheiding te maken tussen het onreine en het reine, tussen de 
dieren die gegeten mogen worden, en de dieren die niet gegeten 
mogen worden. Deze wet is bedoeld om scheiding te maken in ons 
leven tussen het reine en onreine, als een schaduw of tegenhanger 
van het geestelijke voedsel - geestelijk onderwijs. Heeft u er in de 
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afgelopen dagen, maanden en jaren goed op toegezien dat u rein 
geestelijk voedsel nuttigde? Voedsel dat gebaseerd is op en niet in 
strijd met de Tora? Heeft u ook uw kinderen het juiste geestelijke 
onderwijs gegeven en een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
onrein geestelijk voedsel en rein geestelijk voedsel? Heeft u leren 
onderscheiden wat we als geestelijk rein kunnen consumeren? Heeft 
u Ruach haQodesh [de Heilige Geest] uitgenodigd om u hierin te 
leiden en te onderwijzen? Vind u dat ook u de spijswetten zou moeten 
houden? Ik vind eigenlijk meer dat wij ons allen eerder moeten 
afvragen of de Eeuwige ons waardig vindt om Zijn spijswetten te 
mogen houden, want als hemelse Geneesheer is Hij het namelijk die 
de keuze maakt wie van Zijn patiënten een dieet mag volgen en wie 
niet, zoals onze wijzen hebben geschreven: "Alleen die patiënten 
waarvan hij verwacht dat zij zullen herstellen legt de arts beperkingen 
in de voeding op. Dus heeft G’d de spijswetten gegeven voor hen waar 
Hij nog toekomst in ziet. De anderen mogen eten wat ze willen..." 
(Tanchum Ben Hanilai, hbr arqyv Vayiq’ra Raba 13:2). Bron: 
Werner Stauder. 
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Yom Kipoer, de grote 
verzoendag 
 
Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag (Hebreeuws: כיפור יום), voluit Jom 
ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als 
de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom. Het 
was de ene dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats 
in de tempel te Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk. 

Jom Kipoer wordt beschreven in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel), in 
het boek Bemidbar (Numeri) 29:7. 

De dag valt op 10 Tisjrie op de joodse kalender. Doordat dit een 
maankalender is, vallen joodse feestdagen zoals Jom Kipoer steeds 
op verschillende data van de gregoriaanse kalender. Het joodse 
etmaal en dus iedere feest- en gedenkdag loopt van zonsondergang 
tot zonsondergang, dus heeft de dag achtereenvolgens een avond, 
nacht, morgen, middag en namiddag. Men houdt zich aan 
beperkingen zoals vasten en niet-werken van begin zonsondergang 
tot einde zonsondergang - zodra er drie sterren aan de hemel 
waarneembaar zijn - op de volgende dag. 

Op de avond van Jom Kipoer is er de Kol Nidré-dienst waarop het Kol 
Nidré-gebed wordt uitgesproken. In het gebed wordt spijt betuigd over 
de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben 
gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Het Aramese Kol 
Nidré betekent letterlijk: alle eden: men bezint zich ook over alle eden 
en beloftes waarin men tekortgeschoten is, en spreekt de wens uit in 
het gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Dit 
betreft nooit geloften die tussen mensen gedaan zijn, zoals zaken die 
contractueel zijn vastgelegd, enkel zaken tussen de mens en de 
Schepper. Het besef en bekennen van het eigen falen staan tijdens 
Jom Kipoer centraal. De volgende foto: Jom Kipoer, 1878 
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In de Tenach staat beschreven, dat op Jom Kipoer twee geitenbokken 
als zondoffer en een ram als brandoffer voor het hele volk Israël 
werden geofferd. Daarnaast werd een stier geofferd voor de zonden 
van de hogepriester en zijn familie. Allereerst werd het lot gebruikt 
om te bepalen welk geitje geslacht zou worden als zondoffer en welke 
als "zondebok" zou fungeren. De zondebok werd de stad uitgeleid om 
in de woestijn te worden vrijgelaten om zodoende (symbolisch) de 
zonden van het volk weg te dragen. Het begrip zondebok dat de 
Nederlandse taal kent, en scapegoat in het Engels, is afkomstig van 
dit ritueel. 

Diensten of onderdelen van de dienst op de dag zelf zijn: Sjachariet, 
Moesaf, Mincha en de slotdienst, Ne'ila. Onderdeel van de dienst is 
de lezing van het boek Jona: de profeet Jona probeerde onder zijn 
verplichtingen ten aanzien van God uit te komen, wat hem niet lukte. 
Tevens wordt het prachtige gebed Avinoe Malkenoe aan de liturgie 
toegevoegd, alsmede de Widoej, de zondenbelijdenis. 

Op Jom Kipoer wordt niet gewerkt. Verder wordt er door iedereen 
boven de 12/13 jaar oud gedurende meer dan een etmaal gevast, 
zowel wat eten als wat drinken betreft. Er worden niet-leren schoenen 
gedragen. Men onthoudt zich van seksuele omgang. Men gaat 's 
avonds en overdag naar de synagoge, waar de dienst de hele dag 
voortduurt. Verder wordt veel witte kleding gedragen als symbool 
voor onschuld of zuiverheid. Mannen die voorgaan in de gebeden 
dragen witte doodskleding (genaamd: kittel of sargenes). Aan het 
einde van de Sjachariet-dienst, nadat de voorlezing uit de Tora is 
afgerond, worden de doden herdacht. Vaak worden hierbij ook de 
slachtoffers van de sho'ah herdacht. Die worden ook herdacht in een 
speciaal gebed dat kort na het begin van de Jom Kipoer-dag, tijdens 
de avonddienst Kol Nidré, wordt uitgesproken bij geopende Arke (kast 
waarin de Torarollen zich bevinden). 

Helemaal aan het einde van de Jom Kipoer-dag, bij zonsondergang 
aan het einde van de Ne'ila-dienst wordt in de synagoge de lang 
aangehouden tekia op de sjofar geblazen. Hiermee wordt de dag 
besloten, en een soort nieuw begin ingeluid. 

Jom Kipoer (Grote Verzoendag) is de heiligste dag van het joodse jaar 
en daarmee de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag beslist God 
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over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn eigen 
en gemeenschappelijke zonden. 
 
Op Jom Kipoer is het verboden om te eten en te drinken, zich te 
wassen en seksuele omgang te hebben. Ook mag de orthodoxe jood 
geen leren schoenen dragen. Zo laat hij zien dat hij de heiligheid van 
de aarde respecteert.  
 
De viering van Jom Kipoer is plechtig maar niet sober, want het 
nieuwe jaar geeft kansen om alles beter te doen. Er wordt gedurende 
meer dan een etmaal gevast, zowel wat eten als wat drinken betreft. 
Het is gebruikelijk op deze dag naar de synagoge te gaan 
 
Jom Kipoer of Grote Verzoendag wordt als de belangrijkste feestdag 
beschouwd in het jodendom. Het was de ene dag in het jaar, dat de 
hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te Jeruzalem betrad. 
Het feest wordt beschreven in Tenach en dus de Bijbel, in het boek 
Numeri (Bamidbar) 29:7. 
 
De dag valt op de tiende van de maand Tisjri uit de joodse kalender. 
Doordat dit een maankalender is, vallen joodse feestdagen zoals Jom 
Kippoer steeds op verschillende data van de Gregoriaanse kalender. 
In de lijst hieronder staat een aantal data aangegeven waarop Jom 
Kippoer valt. Het joodse etmaal en dus iedere feest- en gedenkdag 
loopt van zonsondergang tot zonsondergang, dus heeft de dag 
achtereenvolgens een avond, nacht, morgen, middag en namiddag. 
Men houdt zich aan beperkingen zoals vasten en niet-werken van 
begin zonsondergang tot einde zonsondergang - drie sterren in de 
hemel - op de volgende dag. 
 
Op de avond van Jom Kipoer is er de Kol Nidree-dienst waarop het 
Kol Nidree-gebed wordt uitgesproken. In het gebed wordt spijt 
betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar 
hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Het 
Aramese Kol Nidree betekent letterlijk: alle eden: men bezint zich ook 
over alle eden en beloftes waaraan men tekortgeschoten is, en spreekt 
de wens uit in het gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan 
mag worden. Dit betreft nooit geloften die tussen mensen gedaan zijn, 
zoals zaken die contractueel zijn vastgelegd, enkel zaken tussen de 
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mens en de Schepper. Het besef en bekennen van het eigen falen 
staat tijdens Jom Kippoer centraal. 
 
In de Tenach staat beschreven, dat de hogepriester op deze dag een 
geitje offerde, en dat het lot een geitje koos om (symbolisch) de zonden 
te dragen van het volk, dat vervolgens de stad uit werd geleid en daar 
in de woestijn vrijgelaten werd. Het begrip zondebok dat de 
Nederlandse taal kent, en scape goat in het Engels, is afkomstig van 
dit ritueel. 
 
Diensten of onderdelen van de dienst op de dag zelf zijn de Sjachariet, 
de Moesaf, de Mincha en de slotdienst, de Ne'ila. Onderdeel van de 
dienst is de lezing van het boek Jona: de profeet Jona probeerde 
onder zijn verplichtingen ten aanzien van God uit te komen, wat hem 
niet lukte.  
 
Op Jom Kipoer wordt niet gewerkt. Verder wordt er gedurende meer 
dan een etmaal gevast, zowel wat eten als wat drinken betreft, en 
sober geleefd, men onthoudt zich ook van seksuele omgang. Het is 
gebruikelijk op de dag naar de synagoge te gaan, waar een lange 
dienst wordt gehouden die een groot deel van de dag duurt. Verder 
wordt veel witte kleding gedragen als symbool voor onschuld of 
zuiverheid. Ergens aan het einde van de dag is er een 
dodenherdenking. Vaak worden hierbij ook de slachtoffers van de 
sho'ah herdacht. 
 
Aan het eind van de dienst in de synagoge bij zonsondergang, de 
Ne'ila, wordt na het ne'ilagebed de lang aangehouden tekia op de 
sjofar geblazen. Hiermee wordt het feest besloten, en een soort nieuw 
begin ingeluid.  
 
In 1973 maakte het Egyptische leger gebruik van deze feestdag om 
Israël te overvallen (Jom Kipoeroorlog). Van zonsondergang 8 tot 
zonsondergang 9 oktober 2008. Van zonsondergang 27 tot 
zonsondergang 28 september 2009. Van zonsondergang 17 tot 
zonsondergang 18 september 2010. 
 

Het verhaal van Jona wordt bij de joodse religie vaak verteld op of 
rond Grote verzoendag Jom Kippoer. 
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Jona was met zijn dagelijks werk bezig, toen God tot hem sprak. 
"Jona," zei hij. "Ik wil dat je naar Ninivé gaat. De mensen daar zijn 
slecht. Vertel ze dat hun stad, en alles wat daarin is, binnen veertig 
dagen verwoest zal worden." Waarom hebt u mij daarvoor uitgekozen, 
God?" antwoordde Jona ontsteld. "Waarom zou ik, een doodgewone 
Jood in Israël, over God gaan prediken tegen mensen die ik niet eens 
ken, die ver weg wonen, die niet eens Joden zijn en niet in u geloven? 
Bovendien bent u een vriendelijke God en barmhartig. U zou nooit 
zo'n hele stad vernietigen."  
 
Hij besloot niet te gaan. Maar hij was bang dat God boos op hem zou 
zijn en probeerde te ontsnappen door aan boord te gaan van een 
schip dat naar Tarsis ging, wat precies de andere kant uit was. Het 
schip vertrok en Jona viel in slaap in het ruim. Plotseling stak er een 
hevige storm op en de kapitein schudde Jona wakker. "Kom," zei hij. 
"Misschien is het uw God wel die boos is op ons." Jona bad, maar de 
storm werd erger. "Luister eens," zei hij tegen de zeelui. "Ik weet dat 
het mijn fout is. U kunt me het beste overboord gooien." Dat wilden 
de zeelieden niet, daarom roeiden zij hard om te proberen weer bij 
land te komen.  
 
Maar de orkaan woei heviger dan ooit en daarom gooiden zij Jona 
toch maar overboord. Direct ging de storm liggen. Eerst dreef Jona 
op de baren, maar dat duurde niet lang. Er kwam een grote vis, zoiets 
als een walvis, en die slikte hem in. Drie dagen en drie nachten zat 
Jona in de buik. Jona bad in de buik van de grote walvis tot zijn god. 
 
"In mijn nood roep ik God aan 
en hij antwoordt mij. 
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp - 
u hoort mijn stem! 
 
Hij slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 
Door kolkend water ben ik omgeven, 
zwaar slaan zijn golven over mij heen. 
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 
Maar eens zal ik opnieuw 
uw heilige tempel aanschouwen. 
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Het water stijgt tot aan mijn lippen, 
muren van water storten op mij neer, 
zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 
 
Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. 
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, 
o HEER, mijn God! 
Nu mijn levensadem mij verlaat 
roep ik u aan, God, 
en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. 
 
Zij die armzalige afgoden vereren, 
verlaten u, trouwe God. 
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; 
mijn geloften los ik in." 

 

Toen spuugde de vis hem ongedeerd uit op het strand. Weer beval de 
god van Jona naar Ninivé te gaan en dit keer luisterde Jona meteen. 
Hij kwam bij de grote stad aan en liep door de straten te roepen: "Nog 
veertig dagen en dan zal Ninivé worden verwoest!".  De mensen die 
hem hoorden, werden bang, want ze geloofden in de macht van God. 
Ze brachten Jona bij de koning en die zei dat iedereen in de stad 
moest bidden om vergeving voor zijn zonden en een nieuw leven 
beginnen. God was blij met hun gebeden en spaarde Ninivé. Maar 
Jona was boos op God. Hij voelde, dat hij voor gek stond. "Ik wist al 
die tijd al dat u ze niet zou doden," mopperde hij. Hij ging weg naar 
de woestijn en ging daar zitten. De zon werd heet en onplezierig, 
daarom liet God een boom boven hem groeien, zodat die hem 
schaduw kon geven. De volgende dag ging de boom dood, hij 
verdorde. De zon stak Jona en hij begon zich heel ziek te voelen. "Wat 
erg van die boom. Hij heeft maar zo kort geleefd!" zei Jona tot zichzelf. 
"Ik wou dat ik ook dood was." Toen zei God vriendelijk tegen hem: 
"Als jij het nu al erg vindt van die boom, die je nog niet eens zelf hebt 
geplant of water gegeven, wat zou ïk dan wel niet moeten voelen als 
ik Ninivé had verwoest? Mijn liefde is groter dan de jouwe. Ik vergeef 
degenen die spijt hebben en ik breng troost aan alle mensen." Bron: 
Bijbel voor kinderen. 
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Jom Kippoer is de Grote Verzoendag. Het is de belangrijkste en 
heiligste dag van het volk Israël. Een Joods Nieuwjaar begint met 
Rosh HaShanah en op de tiende dag komt de meest ernstige dag van 
het Joodse jaar, de Grote Verzoendag, de dag van het verkrijgen van 
verzoening met de medemens en met God. De term Jom Kippoer is 
eigenlijk geschreven in de meervoud in de Thora, Jom HaKippoerim 
ofwel de Dag van de Vergevingen, omdat het een reinigingsproces van 
veelheid van zonden en overtredingen is. Jom Kippoer behoort ook 
tot de feestdagen van de Eeuwige, omdat God deze verzoendag ook 
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Zelf heeft ingesteld, zoals Hij tegen Mozes zei:"Spreek tot de kinderen 
Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij 
lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn 
gezette hoogtijden. "  (Leviticus (Hebreeuws: Wajikra) 23:1. 
Statenvertaling) Het Hebreeuwse woord moadiem betekent 
'aangewezen tijden', 'gezette tijden' of 'hoogtijden'. Hele bijzondere 
feesten die God aan Zijn volk Israël gaf om te vieren en tot een 
getuigenis, bevatten het verlossingsplan van God voor de wereld, 
zoals u zult ontdekken. Nergens staat in de Bijbel te vinden dat we 
Kerst, Pasen en Hemelvaartsdag moeten vieren, zoals de Kerk 
beweert. Nog nooit heeft Yeshua (Jezus), Kefa (Petrus), Sjaoel (Paulus) 
of een ander in de Bijbel opgeroepen tot het gedenken van de 
geboortedag, de sterfdag, de dag van de opstanding of de hemelvaart 
van Yeshua op een speciale dag. Terwijl de Eeuwige, de God van 
Israël, Zelf heeft ingesteld wanneer Zijn feesten moeten worden 
gevierd, heeft Hij deze Joodse feesten NOOIT afgeschaft of van hun 
waarde ontdaan, zoals de Kerk wel beweert. Integendeel, Yeshua 
vierde ook de feesten van de Eeuwige! Als u wist dat de zogenaamde 
christelijke feesten, zoals de Kerst, Pasen en Hemelvaartsdag, van 
oorsprong heidens zijn, zult u ongetwijfeld hen niet vieren! Het is 
belangrijk om te weten dat de Joodse feestdag Jom Kippoer als een 
EEUWIGE feestdag door God Zelf is ingesteld, zoals in het Bijbelboek 
Leviticus staat beschreven:  
 
"Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op 
de eerste der maand, zult gij een rust hebben; een gedachtenis des 
geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen; 
maar gij zult de HEERE vuuroffer offeren. Verder sprak de HEERE tot 
Mozes, zeggende: Doch op de tiende dezer zevende maand zal de 
verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij 
uw zielen verootmoedigen, en zult de HEERE een vuuroffer offeren. En 
op diezelfde dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, 
om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws 
God. Want alle ziel, welke op diezelfdedag niet zal verootmoedigd zijn 
geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel, die 
enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het 
midden haars volks verderven. Gij zult geen werk doen; het is een 
EEUWIGE INZETTING voor uw geslachten, in al uw woningen." 
Leviticus 23:24-31 (Statenvertaling). 
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De Grote Verzoendag is niet alleen het bijzondere karakter van zowel 
het rabbinale Jodendom als het Joodse volk, maar staat ook in het 
teken van onze Verlosser, de Messias Yeshua! De centrale thema's 
van Jom Kippoer zijn verzoening en bekering. Vanaf de uittocht uit 
Egypte hebben de Joden eeuwenlang Jom Kippoer gevierd als 25 
uurse periode van vasten en intensieve gebed. Ze brengen vaak het 
grootste deel van de dag in de synagogediensten. 
 
Jom Kippoer voltooit de jaarlijkse periode, die in het Jodendom 
bekend staat als Yamim Nora'im (Dag van ontzag) Hoge Heilige dagen. 
Jom Kippoer is de tiende dag van de maand Tishrei. Voorafgaand aan 
Jom Kippoer is Erev Jom Hakippoerim de dag wat overeenkomt met 
de negende dag van de Hebreeuwse maand Tishrei. Deze dag wordt 
herdacht met twee feestelijke maaltijden, het geven van liefdadigheid 
en anderen vragen om vergeving. In Leviticus 16:29 wordt door God 
bepaald dat tiende dag van de zevende maand als de dag van 
verzoening moet worden gevierd. Er staat ook geschreven dat Jom 
Kippoer een eeuwige inzetting is en niet afgeschaft mag worden! Op 
Jom Kippoer mag er niet gewerkt worden, omdat de Grote Verzoendag 
een strikte rustdag is. Deze dag wordt in de Thora 'Sabbat van de 
Sabbatten' genoemd. In tegenstelling tot gewone dagen, waarvan drie 
gebedsdiensten gehouden worden, heeft Jom Kippoer vijf 
gebedsdiensten dat we de rabbinale uitleg straks zullen gaan lezen. 
Overeenkomstig met de voorschriften vanuit Leviticus 23:27 dienen 
de Joden zich onthouden van vijf vormen van genot: traditioneel 
mogen ze op de Grote Verzoendag niet eten en drinken, geen leren 
schoenen dragen, niet baden of wassen, geen parfums en lotions 
gebruiken en geen seksuele omgang of echtelijke relatie hebben. 
Totale onthouding van eten en drinken begint meestal 20 minuten 
voor zonsondergang; de zogenaamde tosefet Jom kippoer en eindigt 
na zonsondergang de volgende dag. Alle gezonde volwassenen die 
ouder dan 12 of 13 jaar zijn, voldoen aan de eisen voor het vasten, 
behalve mensen met bepaalde medische aandoeningen. Vrijwel alle 
Joodse feestdagen zijn ritueel, maar Jom Kippoer is de dag dat men 
gaat vasten en overpeinzingen doen. Immers, het is de dag van 
verzoenen, bekering en vergeven.  Op de volgende foto: De Joden 
bidden in de synagoge op Jom Kippoer.  
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Grote Verzoendag begint met Kol-Nidré, de avond waarop in de 
synagoge onder meer het prachtige Kol-Nidré-lied wordt gezongen. 
Daarin wordt op indringende wijze de zin van de Grote Verzoendag 
tot uitdrukking gebracht. De gehele volgende dag wordt niet gegeten 
en gedronken.  Men brengt deze dag voor een belangrijk deel in gebed 
in de synagoge door, zoals we straks de rabbinale uitleg lezen. Men 
draagt veel witte kleding als symbool van onschuld en reinheid, zoals 
de Bijbel duidelijk aangeeft. In de Bijbelse dagen dat de Tempel nog 
bestond, was dit de enige dag in het jaar dat de Hogepriester 
(Hebreeuws: Cohen Gadol) door het Voorhangsel ging, dat het Heilige 
scheidde van Kadosh HaKadshim (Het Heilige der Heiligen), en daar 
gebeden uitsprak voor zichzelf, zijn gezin en het gehele volk Israël en 
het bloed op het verzoendeksel van de Ark van het Verbond 
besprenkelde voor verzoening van zonden en overtredingen van het 
volk Israël. In de Tenach staat bechreven dat op Jim Kippoer twee 
bokken als zondoffer en een ram als brandoffer voor het gehele volk 
Israël werden geofferd. Op de Grote Verzoendag werd er ook loting 
gedaan over twee bokken: een lot voor de HEERE en een voor Azazel. 
Als het lot op de bok voor de HEERE gevallen is, dan wordt het als 
zondoffer geslacht voor verzoening. Maar als de bok, waarop het lot 
voor Azazel gevallen is, zal men hem levend voor het Aangezicht des 
HEEREN stellen om daarmee de zonden en overtredingen van het 
volk op de bok laden. Dan wordt de levende bok naar de woestijn, 
waar Azazel woont, weggezonden om zodoende symbolisch de zonden 
van het volk weg te dragen. De voorschriften van de Grote Verzoendag 
staan in Wajikra (Leviticus) 16:1-34 te lezen. 
 
De Grote Verzoendag krijgt nog een extra dimensie, wanneer de 
Messias Yeshua als Cohen Gadol niet door het bloed der bokken en 
kalveren, maar door Zijn eigen Bloed eenmaal voor het Aangezicht 
van de Eeuwige in het Heilige der Heiligen binnengegaan is om een 
eeuwige verlossing voor de hele mensheid te bewerkstelligen, zoals in 
Hebreeën 9:1-27 staat geschreven. Jom Kippoer is ook profetisch wat 
niet alleen betreft het verlossingswerk van de Messias Yeshua, maar 
ook betrekking heeft op het nationale herstel van Israël en de 
wederkomst van de Messias! De ware betekenis van Jom Kippoer 
begrijpen we pas, als we een tekst uit het Bijbelboek Jesaja lezen: 
 



418 

 

"Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij 
rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." Jesaja 1:18 
(Statenvertaling) 
 
De Nederlandse rabbijn Simon de Vries (1870-1944) heeft in zijn boek 
"Joodse riten en symbolen" uitgelegd wat de grote betekenis van de 
Grote Verzoendag is. Zijn boek is een verhandeling over Joodse 
feestdagen en hun diepere betekenis. Tevens herinnert het ons ook 
er aan dat de Grote Verzoendag en andere Joodse feestdagen door de 
Eeuwige Zelf gegeven zijn. De rabbijn schreef: 
 
Vroeg begint de ochtenddienst. Het is vaak buiten nog niet helder licht, 
wanneer in de synagoge het gebed geopend wordt met het Adon Olam, 
waarmede Kol-Nidré-avond werd besloten. Niet waar? 'Abraham stond 
vroeg op in de morgen' - toen hij geroepen was tot een 
onvoorwaardelijke, ontzettende gehoorzaamheid in zich gereed moest 
maken, om zijn enige zoon aan God te geven. Hij had alle reden om te 
talmen en had, zelfs voor uitstel, gemakkelijk voorwendsels kunnen 
vinden. Maar hij stond vroeg op en ging. Hij gehoorzaamde. Zonder 
meer. En deed terstond, zo snel hij kon, wat hem bevolen was. Zo wil 
dit, in het vroege morgenuur zich stellen voor God, die deze dag 
bijzonder dringend roept, gaarne een bescheiden volgen uit de verte 
aanduiden van het zo ontzagwekkende voorbeeld, dat de eerste der 
aartsvaderen heeft gegeven: bereidwiligheid, onderwerping, overgave. 
 
Al begint de dienst nu reeds vroeg, hij duurt de hele dag en wordt 
niet onderbroken. Maar met de gewone gebeden van de ochtend - 
Sjacharieth - het daar aansluitende specifieke gebed van de dag - 
Moesaf -, het middaggebed - Minchàch -, en het ook weer het speciale 
slotgebed - Ne'ielàh -, van de Verzoendag, met de vaste hoofdgebeden 
alleen van deze bidstonden, ware de ganse dag niet te vullen. En toch 
had en heeft men behoefte om heel de Grote Dag met 
godsdienstoefeningen in het bedehuis door te brengen, sinds na de 
Tempel te Jeruzalem, het huis des gebeds de verzamelplaats werd 
voor alle godsdienstig samenzijn en het centrum voor de 
gemeenschappelijke godsdienstige levensuitingen. Er werd in 
voorzien. Reeds de eerste dichters, de Paitaniem - dat zijn de poëten 
uit de vroegste periode der ontluikende Nieuwhebreeuwse poëzie in 
de negende a tiende eeuw - begonnen het gebedenboek met Pijoetim, 
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dat zijn gedichten, liturgische stukken in dichtvorm, aan te vullen. 
En vele volgende geslachten leverden nieuwe bijdragen. Zo volgt er 
nu zang na zang, gedicht op gedicht. Het zijn niet allemaal liederen, 
niet allemaal gedichten, die in het Machzor - dat is de cyclus der 
feestgebeden - zijn opgenomen en er nu een vaste plaats verkregen 
hebben, waarvan zij niet meer te verdringen zijn. Maar er zijn ook 
vele zangen bij van grote dichtervorsten. En ook al wat er aan ware 
poëzie te kort komt, wat dichterlijke waarde mist en soms niet boven 
het peil stijgt van gewone rijmelarij, is toch nog hoog van religieuze 
verheffing en warm van heilige godsdienstgloed. En bijna al deze 
stukken hebben door de eeuwen heen ieder een eigen melodie 
aangenomen, of ten minste wel een eigen recitatief. Er zijn er ook 
onder, die de voorzanger geheel of gedeeltelijk de vrijheid laten, om 
bestaande zangwijzen te variëren of geheel nieuwe samen te stellen, 
of ook om als het hart hem dringt, uit zijn gevoel en zijn muzikale 
ingeving te fantaseren. Zo reciteert en zingt men onder de leiding der 
voorzangeers door de dag heen. 
 
Elk der afzonderlijke bidstonden: het ochtendgebed, het Moesaf-
gebed, het middag- en het slotgebed, wordt met Seliechoth of 
boetgebeden besloten. Verscheiden stukken uit de seliechoth der 
werkdagen van voor Nieuwjaar uit de tien bekeringsdagen worden 
dan nog eens plechtig herhaald en de belijdenis van zonden wordt 
telkens weer, stil door ieder voor zichzelf in de hoofdgebeden en luid 
te zamen aan het slot der seliechoth met de voorzanger uitgesproken. 
Tweemaal deze dag wordt de heilige Wetsrol uit de Ark (kast waarin 
de Thorarollen bewaard worden) naar de biema gedragen en een stuk 
eruit voorgelezen. 's Ochtends, als het ochtendgebed in omstreeks 
vier ruime uren is verricht, dan wordt de Wetsrol op Wajikra 16:1-
34 opengerold en dit hele hoofdstuk voorgedragen in de alleen voor 
de Ontzagwekkende Dagen - de Jamien Noraïem - gebruikelijke 
spraakmelodie, onderverdeeld, als Jom Kippoer op een werkdag valt 
in zes en op sabbat in zeven stukken, waarbij dus zes of zeven 
personen voor de Thora worden 'opgeroepen'. In dit hoofdstuk staat 
de tempeldienst voor de Grote Verzoendag. Uit een tweede Wetsrol 
wordt Bemidbar (Numeri) 29:7-11, dat voorschriften voor de viering 
van de dag en voor de offerdienst bevat, met een zevende, 
respectievelijk achtste opgeroepene voorgelezen. En deze leest daarna 
uit een boek, niet uit een geschreven rol, aan de gemeente de 
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Haftaràh, de profetische voordracht voor: Jesaja 57:14 en met 58 , 
waarin vasten voor de vorm zo fel gegeseld en menselijkheid zo 
heerlijk bezongen en ieder aan het hart wordt gelegd. 
 
Later, op de dag, bij de aanvang van het middaggebed, wordt ten 
tweede male de Thora opengerold. Nu worden er drie personen 
'opgeroepen' met wie het 18e hoofdstuk van Leviticus wordt 
voorgelezen, dat waarschuwt tegen de onkuisheid en de uitspattingen 
van een verderfelijk heidendom en tot levensheiliging vermaant. De 
derde der opgeroepenen leest nu, weer uit een boek, heel het boek 
Jona voor. Leest voor van Jona, die God en zijn plicht niet kon 
ontlopen, van het grote Ninevé dat luisterde naar de Godsgezant en 
vastte, dat terugkeerde van de weg van slechtheid en onrecht en 
geweld en dat vergeving en genade vond. 
 
De tempeldienst, zoals die is omschreven in het stuk van de Thora, 
dat 's morgens wordt voorgelezen en dat in de Talmoed (traktaat 
Joma) in bijzonderheden is uitgewerkt, vormt de stof, die een Paitan 
in een liturgisch dichtstuk heeft neergelegd, dat in het Moesaf-gebed 
is ingelast en daarvan het hoofdbestanddeel uitmaakt. De hele dienst 
in de Tempel van weleer gaat dan aan ons oog voorbij. Wij leven alles 
mede. Wij doen zelfs alles mede, wat mede is te doen.  
 
Nooit wordt er in de synagoge geknield dan alleen op Nieuwjaar en op 
Grote Verzoendag. Op Nieuwjaar in het stuk 'Alenoe', een deel van 
het Moesaf-gebed, waar het heet:'..en wij knielen en werpen ons ter 
neder voor de Koning aller koningen, de Heilige, geloofd zij Hij.' Dat 
geschiedt bij geopende Ark, eerst door de gemeente, dan door de 
voorzanger, onder de zang der betreffende Hebreeuwse woorden. Zo 
gebeurt het eveneens op de middag van Jom Kippoer bij datzelfde 
deel van het Moesaf-gebed. En dan volgt het verhaal en het zien en 
het meeleven van de tempeldienst van weleer. 
 

Zo wordt daar ook verhaald: dat de Hogepriester voor het verrichten 
van offerhandelingen binnen ging in het Allerheiligste, hetwelk hij 
nooit anders dan op de Grote Verzoendag mocht betreden en dat hij 
bij het verlaten van het Allerheiligste, als hij weer voor het oog der in 
spanning wachtende menigte verscheen, haar het Bijbelwoord 
toeriep:"Want op deze dag zal Hij u verzoening schenken om u te 
reinigen; voor de Eeuwige zult gij rein zijn." (Leviticus 16:30) 
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En dat hij dan de vierletterige Naam van God niet met de aanduiding 
Adonai is Heer uitsprak, maar voluit zoals het woord in werkelijkheid 
luidde. En dan:"de priesters en het volk, die in de tempelhal stonden, 
als zij hoorden de Naam, de geëerbiedigde en ontzagwekkende, voluit 
te voorschijn komen uit de mond van de Hogepriester in heiligheid en 
reinheid...dan knielden zij en wierpen zij zich neder en vielen op hun 
aangezichten en riepen: Geloofd zij de Naam van de heerlijkheid van 
Zijn Koningschap, immer en eeuwig!" 
 

En nu doet het de schare in de synagoge al de drie malen, dat het 
verhaal ervan voorkomt in deze herdenking. En de voorzanger doet 
het telkens daarna onder plechtige zang van oude melodieën. In 
aandoenlijke zuchten klinkt dra dit eigenaardige epos uit:"Zó was het 
eens! En nu...?" Waarop in bittere klachten het leed der ballingschap 
wordt uitgezongen. In roerend, eenvoudig, haast klassiek poëtisch 
proza. Zo wisselen elkander de momenten af, die altijd weer opnieuw 
de aandacht vermogen te boeien. De voorzangers worden niet moe en 
vergezellen de woorden met oude en nieuwe, maar immer frisse zang. 
Wie zich trouw door hen laat leiden, vergeet vanzelf naar de tijd te 
vragen. En zo nadert snel het einde van de grote dag. "Als de 
schaduwen buiten langer en langer worden en de zon over de toppen 
der bomen heen begint weg te gaan,"dan is het tijd om in de synagoge 
het slotgebed - Ne'ielah - te beginnen. Een groot uur, voordat de 
sterren in het uitspansel staan. Dan komt nog eenmaal de 
aanvangsstemming van Kol-Nidré-avond binnen. Straks zullen de 
hemelpoorten achter het licht van de dag gesloten worden. De 
poorten des gebeden staan nu nog open! En met vernieuwde 
innigheid stijgen nu de roerende smekingen op, die de inhoud van 
ne'ielàh vormen. Alle lichten gaan weer aan. Een oude wellicht in 
gans de Joodse wereld inheemse melodie gaat, gezongen door de 
voorganger, door de ruimte en vult de sfeer. En zodra hierop in stilte 
door allen staande het hoofdgebed is uitgesproken, worden de deuren 
der heilige Ark geopend. Nu voor het laatst. Zij blijven thans open tot 
het einde van de dienst, dat onder mooie liturgie en afwisselende zang 
ongemerkt heel spoedig nadert.  
 
Het is 'nacht'. De schare hult de hoofden in de gebedsmantels. Er 
wordt Sjémoth gezegd: Hoor Israël! Adonai is onze God. Adonai is 
één!" Devariem (Deuteronomium) 6:4, Markus 12:49 "Geloofd zij de 
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Naam van de heerlijkheid van Zijn Koningschap immer en eeuwig!" "De 
Eeuwige, Hij is God! De Eeuwige, Hij is God!" 
 
Ziedaar, hetgeen aan de sponde van een stervende broeder of een 
zieltogende zuster door allen, die bij het verscheiden van een kind 
van de Joodse stam aanwezig zijn, tezamen wordt uitgesproken. Nu, 
bij het einde van de Jom-Hakkipoerim, stroomt het uit alle monden 
en harten. Wie gaat er de eeuwigheid in? Ieder onzer kan het zijn. 
Welnu, wij zijn bereid! Bereid voor alles, in de Naam van de Eeuwige, 
de God van Israël! De voorzanger ontboezemt weer het eerst deze 
geloofsbelijdenis. De gemeente zegt hem iedere zin afzonderlijk na. 
De eerste zin eenmaal, de tweemaal driemaal en de derde zevenmaal. 
En als de laatste geluiden van het Sjémoth zijn weggestorven en het 
snikken, dat er soms door allerlei herinneringen bij is opgewekt, niet 
meer vernomen wordt, dan gaat er een langgerekt bazuingeschal, één 
sjofartoon slechts, over de hoofden. De deuren der heilige Ark worden 
gesloten. De dag zweeft weg.  
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Nawoord 
 
 
 
Op 26 februari 1814 begon dankzij koning Willem I de emancipatie 
van Joden in Nederland. Daar zit een parallel met het heden, vindt 
arabist Jan-Jaap de Ruiter. Nederland herdacht afgelopen jaar 
uitgebreid de 200ste verjaardag van het koninkrijk. Volstrekt 
onbekend is dat ook een ander memorabele gebeurtenis te herdenken 
valt, die zoveel jaar geleden plaatsvond. Op 26 februari 1814 - 
vandaag precies twee eeuwen geleden - stelde de teruggekeerde 
koning Willem I bij Koninklijk Besluit een commissie in die de 
onomkeerbare emancipatie van de Joden ter hand moest nemen en 
uitvoeren. Een doel dat sterk geïnspireerd was door het ideaal van de 
Verlichting en de Franse Revolutie van gelijkheid der burgers. 
 
Deze zogeheten 'Commissie tot Zaken der Israëlieten', later 
omgedoopt in de 'Hoofdcommissie tot Zaken der Israëlieten' zou tot 
1870 functioneren. De commissie stond onder het gezag van het 
ministerie van erediensten. De leden kwamen uit beide joodse 
gemeenschappen, de Sefardische en de Ashkenazische. Rabbijnen 
waren de commissie onderhorig, terwijl de commissie zelf onder strak 
toezicht van het ministerie stond. Deze geschiedenis van de Joden in 
Nederland kwam mij in de herinnering nu de islamitische 
gemeenschappen in Nederland hun officiële contacten met de 
overheid willen intensiveren. Aanleiding is de radicalisering onder 
moslimjongeren en de gang van jonge djihadisten naar Syrië. Al 
spelen er ook kwesties rond het toezicht op Turkse internaten en de 
komst van de radicale prediker Al Haddad naar Nederland. Ook 
PvdA-minister Asscher wil gemeenten stimuleren om 'samenwerking 
tot stand te brengen'. Turkse en Marokkaanse organisaties als het 
Contactorgaan Moslims en Overheid, Milli Görüs en het 
Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders willen zelf 
ook met gemeenten overleggen over radicaliseringskwesties. Deze 
nieuwe roep om samenwerking van overheid en moslims doet de 
vraag rijzen of er een hedendaagse versie van een 'Hoofdcommissie 
tot Zaken der Moslims' moet komen. Onder toezicht van het 
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ministerie van sociale zaken, met vertegenwoordigers van alle 
islamitische geledingen. 
 
Zo'n commissie zou zich kunnen buigen over de opleiding en 
benoeming van imams, net als indertijd de Hoofdcommissie deed over 
rabbijnen. Een Koninklijk Besluit van 1822 bepaalde dat geen 
vreemdeling als (opper-)rabbijn mocht worden toegelaten zonder dat 
de Hoofdcommissie toestemming gaf, en dat die rabbijnen in 
Nederland opgeleid moesten zijn. De Hoofdcommissie tot Zaken der 
Israëlieten hield indertijd ook toezicht op joodse scholen. De aanpak 
was politiek succesvol. Leefden de Joden in Nederland tot het begin 
van de Franse tijd, 1795, als tweederangsburgers en dicht op elkaar, 
aan het einde van de negentiende eeuw waren de meesten 
'geïntegreerd', en spraken Nederlands. Om historische redenen en 
vanwege het maatschappelijke debat over en mét moslims is het 
wellicht een goed idee om nu een 'Hoofdcommissie tot Zaken der 
Moslims' in te stellen, die juridische autoriteit heeft over alles wat de 
islam betreft en die zelf weer onder toezicht staat van het ministerie 
van sociale zaken. Het dwingt de tot nu toe vaak hopeloos verdeelde 
moslims de rijen te sluiten en legt de verantwoordelijkheid tot 
integratie bij beide partijen. Belangrijker: het kan de beeldvorming 
van moslims in Nederland, die eendrachtig met de overheid 
samenwerken, alleen maar verbeteren. 
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