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Redactioneel

‘Dat is geen grap,
m’n jongen.
Dat is Talmoed’
Voor elk wat wils
Het liberale jodendom in Nederland is
landelijk verspreid over tien gemeentes
en telt zo’n vierduizend gezichten, kinderen en jong volwassenen meegerekend.
Allen ontvangen Joods nu en daarnaast
zijn er ook nog andere geïnteresseerden.
Naar schatting telt het blad drieduizend
lezers. Als redactie proberen we in ieder
nummer voor elk wat wils te bieden en
streven we ernaar ook lastige onderwerpen begrijpelijk te maken. Een voorbeeld.
Hoe leg je uit wat de Talmoed is aan een
lezer die nog nooit een bladzijde ervan
heeft gezien? Bijvoorbeeld zo.
Een jonge man is in gesprek met zijn rabbijn.
‘Rabbijn’, zegt de man, ‘Leg mij uit wat de
Talmoed is.’
‘Uitstekend. Laat me je allereerst een
vraag stellen. Indien twee mannen
omhoog klauteren in een schoorsteen
en een van hen komt er vies uit en de
andere schoon, wie van hen zal zich dan
gaan wassen?’
‘Degene die vies is geworden’, antwoordt
de man.
‘Nee. Ze kijken naar elkaar en de vieze
man denkt dat hij schoon is, terwijl de
schone man denkt dat hij vies is geworden. Degene die zich zal wassen, is dus
de schone man.
Goed, een andere vraag. Indien twee
mannen omhoog klauteren in een
schoorsteen en een van hen komt er vies
uit en de andere schoon, wie van hen zal
zich dan gaan wassen?’
De man glimlacht en zegt: ‘Dat hebt u
mij zojuist verteld. De man die schoon is,

wast zich, omdat hij denkt dat hij vies is
geworden.’
‘Nee’, zegt de rabbijn. ‘Indien zij naar
zichzelf kijken, weet de schone man dat
hij zich niet hoeft te wassen; de vieze
man zal zich dus wassen.
Goed, nog één vraag. Indien twee mannen omhoog klauteren in een schoorsteen en een van hen komt er vies uit en
de andere schoon, wie van hen zal zich
dan gaan wassen?’
‘Rabbijn, ik weet het niet. Dat hangt af
van je gezichtspunt; het kan de een of de
ander zijn.’
Weer zegt de rabbijn: ‘Nee. Als twee
mannen omhoog klauteren in een
schoorsteen, hoe kan één man dan
schoon blijven? Zij zijn allebei vies geworden, en beiden wassen zich.’
De man, die totaal van zijn stuk is gebracht, zegt: ‘Rabbijn, drie keer heeft u
mij precies dezelfde vraag gesteld en drie
keer gaf u mij een ander antwoord. Moet
dit een grap voorstellen?’
‘Dat is geen grap, m’n jongen. Dat is
Talmoed.’
Als dit naar meer smaakt, zijn er in Nederland tal van mogelijkheden om met
de Talmoed of andere aspecten van het
jodendom nader kennis te maken. De
dichtstbijzijnde Joodse gemeentes kunnen u de weg wijzen.
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