De Joodse identiteit is geen vast gegeven 1
In Joodse kring is de ‘schijf van vijf’ een bekend model om de eigen identiteit te
bespreken en vorm te geven. Maar het kan daarbij ook verkeerd gaan.
IDO ABRAM
Joods Nu vroeg mij als de bedenker van de schijf van vijf twee vragen te beantwoorden. Heeft
het model de potentie om meer mensen bij het Jodendom te betrekken? Wat is het risico als
deze schijf het uitgangspunt vormt van de Joodse identiteit? Voordat ik daar antwoord op
geef, eerst een korte samenvatting van die identiteitscirkel en zijn populariteit.

Schijf van vijf
Vijf ervaringsgebieden – zaken en gevoeligheden die er voor iemand toe doen – vormen de
identiteit van de in Nederland wonende Jood: de Joodse cultuur, Israël, de Sjoa, iemands
persoonlijke levensgeschiedenis en de Nederlandse cultuur. De gekozen volgorde van de
trefwoorden is willekeurig; de eerdere trefwoorden zijn niet belangrijker dan de latere.
Dit is in een formule weer te geven en uit te schrijven:
Joodse identiteit = I + II + III + IV + V, waarin
I
=
Joodse religie, cultuur en traditie,
II
=
Israël, eeuwenoud religieus zionsverlangen en politieke zionisme,
III
=
Sjoa en antisemitisme, vervolging en overleving,
IV
=
Persoonlijk levensverhaal en eigen beleving,
V
=
Nederlandse cultuur en omgeving.
Met een schijf van vijf is de formule voor de Joodse identiteit ook schematisch te illustreren.

Enkele opmerkingen:
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- De Joodse identiteit zoals hier bedoeld, heeft zowel een unieke (IV) als een Nederlandse
(V) component.
- De vijf ervaringsgebieden, ook wel waarden genoemd, hoeven niet alle een even grote
invloed op de Joodse identiteit te hebben. De segmenten in de schijf hoeven met andere
woorden niet alle even groot, dat wil zeggen belangrijk te zijn. Zelfs is het mogelijk dat
de invloed van één of meer segmenten te verwaarlozen is. Zulke segmenten zijn dan zo
smal, dat zij een streep vormen. De schijf van vijf wordt dan een schijf van vier of
minder.
- Het kan ook de andere kant opgaan en de aanzet daartoe is hierboven al gegeven: I telt
drie deelsegmenten (Joodse religie, cultuur en traditie), II ook drie (Israël,
zionsverlangen en zionisme), III vier (Sjoa, antisemitisme, vervolging en overleving),
IV twee (levensverhaal en eigen beleving) en V ook twee (Nederlandse cultuur en
omgeving). De schijf van vijf verandert daarmee in een schijf van veertien.
- Een segmentencirkel is een model, een schematische voorstelling van de werkelijkheid.
Een cirkel die uit te veel segmenten bestaat, blijkt voor een willekeurige persoon te
ingewikkeld te zijn. Het ideale aantal ligt tussen de drie en de zeven. Omdat een schijf
van vijf al bekend was als leidraad voor gezond eten, is hier ook gekozen voor dat getal.
- De Joodse identiteit is geen vast gegeven, maar iets dat zich in de persoon permanent
ontwikkelt. De segmentindeling van vandaag kan verschillen van die van een jaar later.
Om dit aanschouwelijk te maken is er daarom niet één, maar zijn er twee cirkels
getekend. Ze maken ook meteen duidelijk, dat er meerdere manieren zijn om de Joodse
identiteit in te vullen.
De formule en de schijf hebben betrekking op de Joodse identiteit van het individu en niet op
die van de groep, tenzij IV zoiets gaat betekenen als ‘de persoonlijke levensgeschiedenissen
van de Joden in Nederland’. We kunnen dit model veralgemenen door ‘Nederland’ te
vervangen door een willekeurig ander land of gebied.
De moraal van dit verhaal is dit. Ten onrechte denken velen dat alleen segment I (Joodse
cultuur) de Joodse identiteit bepaalt en dat alleen een religieuze Jood een Joodse identiteit
heeft. Ook niet-religieuze Joden (segment I smal), geassimileerde Joden (segment V groot),
kosmopolitische Joden (segment II smal), antiracistische Joden (segment III groot) en andere
Joden hebben een Joodse identiteit die in de ervaringsgebieden I tot en met V geworteld is.

Populariteit van identiteitscirkels
Het begon allemaal zo’n vijfendertig jaar geleden. Ik werkte toen voor het APS, een instituut
voor onderwijsvernieuwing dat nu niet meer bestaat. In Nederland kwam de discussie op gang
over de integratie van allochtonen, die niet zouden terugkeren naar hun land van herkomst. De
regering formuleerde voor het eerst een minderhedennota voor de multiculturele samenleving
met als ideaal ‘integratie met behoud van eigen identiteit’. Van meet af aan spraken critici
spottend over een contradictio in terminus, een innerlijke tegenspraak, zoiets als een klein
reusje, vierkante cirkel of humorloze komiek. Volgens hen was het óf integratie óf behoud
van eigen identiteit, het één of het ander. Dat verbaasde mij, want ik dacht: ‘En de Joden dan?
Die zijn toch geïntegreerd en hebben hun eigen identiteit behouden’. Joden waren dan wel
geen allochtonen, maar uiteraard wel een minderheid. In 1982 schreef ik daarover een kort
stuk: ‘Een joodse visie op culturele identiteit’. Dat was de eerste versie van de schijf van vijf
en vond al gauw veel weerklank.
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Het model ontstond eigenlijk spelenderwijs. Mijn enige bedoeling ermee was geen van mijn
Joodse vrienden en kennissen buiten te sluiten. Meer niet. Groot was dan ook mijn verbazing,
dat al gauw hele andere groepen in Nederland identiteitscirkels (of ID-cirkels), gebaseerd op
het hier beschreven model, gingen gebruiken om hun eigen identiteit te onderzoeken, zoals
vrouwen, homoseksuelen, Surinamers, Marokkanen en Indo’s (mensen met een NederlandsIndische achtergrond). Uiteraard met de noodzakelijke aanpassingen: I werd ‘eigen cultuur’,
II ‘land van herkomst of thuisgevoel’ en III ‘discriminatie’. De segmenten IV en V bleven
onveranderd.
Jenny Wesly (1948-2016), fotografe en daarnaast ook nog lerares en Joodse Boeddhiste
gebruikte het model in haar fotoboek Joods (1987) om uit leggen wat ‘Joods’ was. Zij was
bovendien de eerste die identiteitscirkels ook buiten Joodse kring propageerde. Zo werd het
tot uitgangspunt bij lessen en workshops, aan jong en oud, over allerlei algemene
identiteitsgevoelige thema’s, zoals familie, vriendschap, humor, feest, kleding, hobby, beroep,
narigheid en lievelingsplek.
In datzelfde jaar verhuisde het Joods Historisch Museum van de Waag naar de huidige
locatie. De vaste opstelling van het museum ging van de schijf van vijf uit om de bezoekers
uit binnen- en buitenland, Joden en anderen, te laten kennismaken met de veelzijdigheid van
het Jodendom. Ook Joods Maatschappelijk Werk liet zich erdoor inspireren bij de opzet van
haar activiteiten en een aantal media en educatieve uitgeverijen maakten er gebruik van.

Antwoord op de twee beginvragen
Heeft de schijf van vijf de potentie om meer mensen bij het Jodendom te betrekken? Dat lijkt
me wel. Als het model, zoals we zagen, zoveel niet-Joodse groepen weet te inspireren,
waarom zou dat dan niet ook voor Joden gelden? Ik denk dan aan Joden van elke mogelijke
levensovertuiging en achtergrond. Daarom heb ik ervan afgezien definities van ‘Jood’ of
‘Joods’ te geven, omdat dat op vele manieren kan en ook wordt gedaan, zowel in Nederland
als elders. Geen enkele daarvan is algemeen aanvaard. Datzelfde geldt trouwens voor het
woord ‘minderheid’ en alle andere betekenisvolle begrippen. Het voert nu te ver daarop in te
gaan.
Wat is het risico als we deze schijf als uitgangspunt nemen voor de Joodse identiteit?. Ik geef
daar twee voorbeelden van. Joden die met aspect III (Sjoa en antisemitisme) beginnen én
eindigen, ontwikkelen een Joodse identiteit, die ik zou willen kenschetsen als eenzijdig
pathologisch. Ook zij die blijven hangen in aspect V (Nederlandse cultuur), denken ten
onrechte dat hoe meer zij assimileren, hoe enthousiaster de Nederlandse samenleving hen
omarmt. In beide gevallen is sprake van een verkeerde toepassing van het model. Het moet
anders. Bij het ontdekken van jouw eigen Joodse identiteit doet het er enerzijds niet toe bij
welk segment je begint, als je er anderzijds maar voor zorgt, dat je ook aan de andere vier
aspecten toekomt. Op die manier gebruikt is de schijf van vijf risicoloos.
Relevante publicaties van Ido Abram:
- ‘Een joodse visie op culturele identiteit’ (1982). Samenwijs. Informatieblad opleiding, onderwijs
en vorming minderheden, jg. 2, nr. 7.
- ‘Het raadsel van de Joodse identiteit – De schijf van vijf’ (2006).
http://www.stichtingleren.nl/download/
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Voorbeelden van ID-cirkels
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Zie voor meer identiteitscirkels bijvoorbeeld:
https://www.google.nl/search?q=identiteitscirkels&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgke
mrhKPXAhXG2RoKHSSSAtMQ_AUICygC&biw=998&bih=710.
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