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Een platform voor meer visies

jOOds nu
Joods nu moet vooral positief en enthou-

siasmerend zijn, zeggen lezers ons. Laat 

zien dat het Joodse leven bloeit, niet alleen 

in Israel, de Verenigde Staten en Canada, 

maar ook in Europa. Ja zeker, ook in Eu-

ropa. Er is de laatste jaren sprake van een 

ongekende renaissance van het Europese 

Jodendom. De Joodse buurten in Parijs 

en Londen gonzen van leven en elke week 

komen er nieuwe Joodse bewoners bij. 

De Joodse gemeenschap in Wenen groeit 

dankzij een instroom van Hongaarse 

Joden, terwijl in Boedapest in diezelfde 

tijd juist een bruisend Israelisch Cultureel 

Centrum is geopend. In Duitsland wonen 

op dit moment meer dan 200.000 Joden, 

waaronder alleen al in Berlijn 12.000 tot 

15.000 Israeli’s. In Europese hoofdsteden – 

maar ook daarbuiten – komen steeds meer 

synagoges, Joodse culturele activiteiten, 

kosjere restaurants, Talmoedscholen (jesji-

wes), Joodse historische musea, mogelijk-

heden voor Joodse Studies aan universitei-

ten en Holocaust Herinneringscentra. 

jOOds nu
Maar de redactie krijgt ook te horen dat 

Joods nu meer aandacht moet besteden 

aan het bestrijden van het weer opko-

mende antisemitisme en het groeiende 

anti-zionisme dat te vaak een verkapte 

vorm van het aloude antisemitisme is. Nog 

onlangs waren er aanslagen in Toulouse, 

Brussel, Parijs en Kopenhagen. De BDS-

beweging krijgt steeds meer aanhang 

onder studenten en intellectuelen in de 

Verenigde Staten en Groot-Brittanië. Deze 

beweging bestrijdt Israel met de wapens 

Boycot, Desinvesteren (investeringen stop-

pen) en Sancties. Het aantal landen dat 

vriendschappelijke betrekkingen met Israel 

onderhoudt, loopt zienderogen terug. Op 

de laatste Jom Hazikaron (herdenkingsdag 

slachto$ers Israel) op 22 april treurden de 

Joodse Israeli’s om 23.320 gesneuvelde 

soldaten en 2.538 vermoorde burgers 

sinds 1860, toen Joodse kolonisten (mi-

granten) voor het eerst buiten de muren 

van Jeruzalem kwamen. Kortom: nergens 

ter wereld zijn Joden hun leven zeker, ook 

niet in Israel.

jOOds nu
De opvatting van de redactie is, dat Joods 

nu aan beide visies – want dat zijn het 

– recht moet doen. Het Jodendom is 

springlevend en het antisemitisme ook; 

dit zijn de twee extremen waartussen 

het Joodse leven zich beweegt. Het is 

een vervalsing van de werkelijkheid om 

alleen maar aandacht te besteden aan 

de hoogtepunten (de eerste visie) of de 

dieptepunten (de tweede visie). Bovendien 

zijn er grote verschillen tussen de regio’s 

en de landen waar Joden wonen, zowel 

wat betreft het positieve als het negatieve. 

Het verschil tussen Amsterdam en Twente 

is aanzienlijk, de verschillen tussen Europa, 

Amerika en het Midden-Oosten zijn nog 

veel groter. Mocht u er van de zomer op 

uittrekken, dan kunt u dat merken. De re-

dactie wenst alle lezers een fijne vakantie 

toe met weinig gekibbel en stress.

Ido Abram, redacteur
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Hoe staan de Joden er in de wereld voor? Volgens 

sommigen beter dan ooit. Anderen luiden de nood-

klok. Hoe denkt de redactie daarover?


