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Woord vooraf 
 

Joods-religieus zijn en kritisch denken – gaat dat samen? Mijn ouders hebben vanaf dat ik 

geboren was (en daarvoor, aan mijn zussen en broers) laten zien dat deze twee absoluut 

niet tegenstrijdig zijn. Het is waar – er zijn axioma’s in het Jodendom, en veel is door de 

religieuze wet al bepaald zonder dat de huidige belijdende Jood daar invloed op heeft. 

Maar het kritische denken kan gezien worden als een verrijking van de religieuze 

beleving, en niet als een gevaar daarvoor. Zo ben ik, gelukkig, opgevoed.  

De eerste stap in een yeshiva, in december 1985, veranderde mijn leven. Ik was als 18-

jarige meegegaan naar een verkennend jaar in Israël, waar ook een periode van twee 

maanden was ingebouwd voor het traditionele "lernen". Ik betrad het Beth Midrasj van de 

yeshiva Har-Etzion, zag een zaal vol met honderden jongens die zich enthousiast en nogal 

luidruchtig bezighielden met teksten waarvan ik tot op dat moment zeker wel iets wist, 

maar me nu plotseling als bij een bliksemslag realiseerde: "het is niet genoeg! Ik wil veel 

en veel meer weten!” Het leven bracht mij daarna op verschillende plekken, maar de basis 

was gelegd: ik reken mij sindsdien tot de "yeshive-bochers" – de eeuwige leerlingen van 

de Tora-geleerden. Ook als men druk is met andere dingen in het leven, de identificatie 

blijft als een "ben-Tora", een zoon van de Tora. 

Een universitaire studie van de Talmoed bracht mij in aanraking met andere gedachten, 

richtingen en vooral methoden. Ik had geen moeite om dat te combineren, aangezien de 

studie Talmoed op de Bar Ilan juist probeert om de kritische wetenschap en de 

traditionele religieuze inzichten wederzijds vruchtbaar te maken.  

Vele jaren later, bedacht ik hoe belangrijk het zou zijn om een centraal element in de 

hedendaagse halachische (joods-juridische) praktijk uitgebreid te analyseren onder 

academische begeleiding. Daarmee zou ik het ethos waar mijn ouders mij hebben 

opgevoed, liefde voor de Tora en kritische zin, op een nieuw plan tillen. Bovendien zou ik 

met mijn yeshivishe achtergrond een eigen bijdrage kunnen leveren aan de academische 

literatuur. 

Met dit idee kwam ik bij prof. Irene Zwiep uit. Ik kan heel goed begrijpen waarom zij 

aanvankelijk gereserveerd was na mijn schrijven.... Ik woon in het buitenland en praat 

over een idee dat misschien niet direct voor een dissertatie in aanmerking komt. Tot mijn 

grote geluk stemde Irene echter in! Er was vanaf het begin aan interesse en een fijne 

sfeer. (Bij het eerste gesprek vroeg ze: "zoudt U mij alstublieft kunnen tutoyeren?" – "Jij 

mij ook alsjeblieft" was mijn antwoord.) 

En tot mijn verbazing en opgetogenheid begon ik enthousiast te schrijven. Schrijven in 

een trant die ik gewend was, voortkomend uit de denktrant van de Joodse boekenkast... 



2 
 

Maar dat was verre van toereikend! Irene heeft me gewezen op de hiaten in mijn 

redeneringen, op mijn weglaten van bewijsvoering, op mijn al te makkelijke aannames 

van onduidelijkheden, etc. Elke bespreking met haar gaf me heel veel huiswerk, maar ik 

ging het steeds zo nauwgezet als ik kon aanvullen, omdat ik kon inschatten van welk een 

grote waarde haar aanwijzingen waren. Zonder haar begeleiding had ik nooit tot de 

dissertatie gekomen die nu voor u ligt. Graag spreek ik daarom mijn grote dank aan haar 

uit.  

Na verloop van tijd nam ook dr. Bart Wallet deel aan de begeleiding van dit werk. Al bij 

het eerste gesprek werd duidelijk dat de waarde van dit onderzoek binnen de huidige 

literatuur anders lag dan ik tot nu toe had aangenomen. Ik sprak bijna uitsluitend over 

emoties en authenticiteit, en Bart wees op de uitzonderlijke positie die dit werk inneemt 

inzake de in de literatuur verwaarloosde koelot. Ik ben dankbaar voor dit voor mij geheel 

nieuwe inzicht dat mijn werk bijzonder heeft verrijkt. 

Ik dank mijn kinderen voor het aansporen vanaf de zijlijn (dit zijn dezelfde woorden die 

mijn moeder destijds in het voorwoord van haar dissertatie schreef). Mijn grote dank gaat 

uit naar mijn vrouw Monique Sachs wier steun onontbeerlijk was. Bij tegenslag en bij 

vertragingen was zij het die mij steeds geruststelde en aanmoedigde.  

Ik wil het nogmaals zeggen: het bij elkaar brengen van enerzijds de in yeshivot vergaarde 

kennis en anderzijds de academische studie, kan alleen maar leiden tot wederzijdse 

bevruchting. Ik hoop dat mijn proefschrift daar een goed specimen van is en zou de 

bachoeree yeshivot willen aanmoedigen zich te verdiepen in academisch verantwoorde 

manieren van denken en schrijven – dat resulteert zonder meer in een win-win situatie. 
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Inleiding 
 

Wat zegt de Joodse wet – de halacha1 – over het uitdelen van een pedagogische tik aan 

eigen kinderen of leerlingen? In de klassieke bronnen (de Bijbel, de Misjna en Talmoed, 

en de wetboeken, zoals de Sjoelchan Aroech) wordt de pedagogische tik aangemoedigd, 

teneinde hen “op het rechte pad te brengen”. Nog afgezien van de relevante wetgeving 

hierover, zal een moderne burger waarschijnlijk zeggen “dat dit vandaag de dag niet meer 

kan”. Maar wat zegt de contemporaine halacha over dit onderwerp? Gaat de halacha mee 

met nieuwe inzichten in deze zaak of houdt zij vast aan de aloude principes? 

 Dit voorbeeld uit de hedendaagse praktijk is eenvoudig met tal van andere aan te 

vullen. Inzichten en overtuigingen in de halacha, gebaseerd op eeuwenoude bronnen, 

schuren regelmatig met het denken dat in de huidige westerse samenleving de boventoon 

voert. Enerzijds is de halacha zeer argwanend ten aanzien van moderne (seculiere) ideeën, 

anderzijds is het uiteraard zo dat ook poskim (halachische decisoren) in dezelfde moderne 

samenleving leven en zich daarom wel moeten verhouden tot nieuwe inzichten, die alle 

aspecten van het leven bestrijken. De moderne vragen die zich aan deze rabbijnen 

opdringen, vragen om antwoorden. Als zij daarbij andere paden inslaan dan in de richting 

die de klassieke bronnen voorstaan, of op zijn minst die richting op een andere manier 

uitleggen en/of toepassen, hoe kan die moderne halacha deze veranderingen dan 

verantwoorden? 

Het is dus de vraag of en in hoeverre er veranderingen te bespeuren zijn in de 

bepalingen van de moderne halacha, en wat daarvoor de achterliggende redenen kunnen 

zijn. Het is belangrijk hier al op te merken dat dergelijke processen langzaam gaan en zich 

geleidelijk voltrekken, zoals ik in het vervolg nog zal uitleggen. Poskim hebben historische 

aanknopingspunten nodig om via deze punten een nieuwe visie te profileren. De introductie 

van een geheel nieuw begrip of een revolutionair inzicht zal in de halachische praktijk niet 

voorkomen of tenminste moeilijk te realiseren zijn. De moderne halacha moet zich immers 

kunnen blijven verantwoorden ten opzichte van de aloude halacha en zich daartoe 

verhouden, temeer daar de poskim zich steeds op dezelfde bronnen blijven beroepen. 

 Om dit geleidelijke proces goed in kaart te brengen, zijn twee basale halachische 

begrippen van grote betekenis. Een lichtere, meer ‘toegeeflijke’ vorm van het bepalen van 

een halacha wordt een “koela” genoemd (meervoud: koelot), tegenover de zwaardere of 

strengere bepaling die “choemra” heet (meervoud: choemrot). Bij het beantwoorden van 

nieuwe, moderne vragen blinkt de moderne halacha vaak uit in het uitvaardigen van 

choemrot. Wie de huidige academische en halachische literatuur leest, zal zien dat koelot 

daarin veel minder worden belicht dan choemrot. In dit proefschrift zal ik echter laten zien 

 

1 Voor een korte lijst van enkele veelgebruikte termen, zie pagina 22. 
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dat moderne koelot wel degelijk bestaan. Het lokaliseren en analyseren van deze koelot 

vormt de kern van deze studie. Het voorbeeld waarmee we begonnen, de “pedagogische 

tik”, is een van die gevallen waarbij sprake is van een koela (zie de conclusie in paragraaf 

1.2), een ‘milde’ beslissing die je onmogelijk los kunt zien van haar moderne context. 

 

Status quaestionis 

Hoewel koelot sinds het begin van de halachische literatuur bestaan – een sprekend 

voorbeeld is natuurlijk Beth Hillel in de Misjna – is de literatuur over de moderne, 

naoorlogse ontwikkeling van de halacha eensluidend: er worden in de moderne tijd 

voornamelijk choemrot gepaskend. De meest geciteerde bron voor deze stelling is het 

artikel dat Haim Soloveitchik in 1994 wijdde aan de moderne orthodoxie: 

 

What had been a stringency peculiar to the “Right” in 1960, a “Lakewood or Bnei Brak 

humra,” as—to take an example that we shall later discuss shiurim (minimal requisite 

quantities), had become, in the 1990’s, a widespread practice in modern orthodox 

circles, and among its younger members, an axiomatic one.2 

 

Soloveitchik analyseert het verschijnsel van toenemende choemrot in de orthodox-Joodse 

wereld. Hij concludeert dat het uitvoeren van de wetten tradioneel van generatie op 

generatie via de opvoeding werd aangeleerd en in hoge mate mimetisch van aard was. In 

de Tweede Wereldoorlog werd deze continue overdracht van de traditie echter 

onderbroken. Daarna werd het halachische boek gezien als bron van kennis bij uitstek, meer 

dan de beleefde traditie, die nauw verbonden was geweest met de eigen gemeenschap en 

familie. Deze onderbroken traditie en daaropvolgende tekstualisering bood bijna iedere 

auteur een hoge mate van vrijheid voor het invoeren van nieuwe choemrot. In de nieuwe 

naoorlogse orthodoxe gemeenschappen, vaak samengesteld uit mensen met een zeer 

diverse achtergrond, werd gekozen voor het halachische tekstuele corpus als beslissende 

factor. De keuze voor choemrot was bovendien bedoeld om in deze gemeenschappen een 

norm te ontwikkelen die voor iedereen, ook de minder ‘rekkelijken’, acceptabel was. 

 Het verschijnsel dat Soloveitchik beschrijft, gaat over de brede acceptatie van 

choemrot op allerlei terreinen, ook als die niet in de praktische traditie verankerd lagen. 

Bovenstaand citaat betreft bijvoorbeeld de “shi’oerim”, de halachische “maat” van allerlei 

 

2  Haim Soloveitchik, “Rupture and reconstruction: The transformation of contemporary 

orthodox,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought 28, nr. 4 (1994). Hetzelfde 

verschijnsel beschrijft Soloveitchik ook elders, bijvoorbeeld in idem, “Migration, acculturation, 

and the new role of texts in the Haredi world,” in Accounting for fundamentalisms: The dynamic 

character of movements, ed. Martin E. Marty en R. Scott Appleby (Chicago: University of Chicago 

Press, 2004), 197-235, aldaar 216. 
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zaken, bijvoorbeeld de hoeveelheid matsa er op de eerste Pesach-avond genuttigd dient te 

worden. Hoewel daarover een eeuwenoude traditie bestaat, zijn in de moderne tijd andere 

berekeningen geboekstaafd, die de maten groter maakten en dus een choemra inhielden, 

waarbij de als algemeen geldende tradities overboord gezet werden. Deze “boekenwet” 

heeft daarmee de overhand genomen boven de “geleefde wet”. 

 Judy Baumel-Schwarts noemt de tendens tot choemrot in de hedendaagse halacha 

“part of a trend in the Orthodox Jewish and particularly Haredi world during the past decade 

or more, regarding the zeal in searching for humrot.”3 De achtergrond die zij geeft voor 

deze trend, is de niet aflatende religieuze ijver in die “Haredi world”, de constante poging 

zo goed mogelijk de religie te belijden. Ook Chaim Waxman signaleert een “tendens naar 

choemrot” en spreekt van een “charedisering” van de orthodoxe gemeenschap in Amerika, 

die zich vertaalt in choemrot.4 Waxman voert daarvoor een andere reden aan dan Baumel-

Schwarts: hij lokaliseert de trend vooral in het groeiend aandeel van de Joodse mystiek in 

de religieuze beleving, hoewel zijn argumentatielijn wel aan de verklaring van Baumel-

Schwarts is gerelateerd. De grondgedachte is namelijk dat de Joden de taak hebben de 

wereld tot het Messiaanse Tijdperk te brengen; het zo strikt mogelijk houden van de halacha 

zou de sleutel daartoe zijn. 

 Uit de Hebreeuwse literatuur komt eenzelfde beeld naar voren. Wanneer Binyamin 

Brown in zijn artikel over moderne choemrot de stand van het onderzoek tot dat moment 

bespreekt, 5  verwijst hij onder meer naar de constatering van Moshe Samet dat “alle 

vernieuwingen slechts één kant op gaan, namelijk die van de choemrot.” 6  Hij geeft 

daarvoor een antropologische verklaring: slechts door choemrot is de charedische 

gemeenschap in staat zich tot een hoger religieus niveau te verheffen dan andere religieuze 

stromingen binnen het Jodendom, en daarmee het “ware” Jodendom te onderscheiden van 

andere nieuwe denominaties. Menachem Friedman meent zelfs dat hij de charedische 

wereld van Bne Brak – de grootste charedische stad in Israël – in een enkel woord kan 

definiëren: “de wereld der choemrot”.7 David Landes bespeurt dat de trend van choemrot 

zelfs een manier van (zelf)identificatie geworden is, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een 

 

3 Judy Tydor Baumel-Schwartz, “Frum surfing: Orthodox Jewish women’s internet forums as a 

historical and cultural phenomenon,” Journal of Jewish Identities 2, nr. 1 (2009), 1-30. 
4 Chaim I. Waxman, “Toward a sociology of ‘psak’,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish 

Thought, 25, nr. 3 (1991), 12-25, m.n. noot 22; Chaim I. Waxman, “The haredization of American 

orthodox Jewry,” Jerusalem Letter/Viewpoints 376 (1998), 1-2. 
5 Binyamin Brown, “Hachmara – chamisha tipoesim min ha’eet hachadasha,” Dine Jisra’eel 20-

21 (2001), 123-137. 
6 Zie Moshe Samet, “Teĝhoevat hahalacha al hamodernizatsia,” De’ot 36 (1969), 26-30. 
7  Menachem Friedman, Hachevra hacharedit, mekorot, meĝamot vetahalichim (Jeruzalem: 

Jerusalem Institute for Policy Research, 1991), 80-87. 



11 
 

partner op datingsites.8 

 De trend van een ontwikkeling naar allengs meer choemrot die deze literatuur 

suggereert, is zonder meer overtuigend aangetoond. Toch rijst de vraag of daarbij niet een 

ander belangrijk aspect over het hoofd wordt gezien. Want is er in dezelfde periode niet 

ook sprake van trends richting koelot, en dat binnen dezelfde religieuze gemeenschappen? 

Hoe vallen die dan te verklaren en wat betekenen ze voor ons beeld van de ontwikkeling 

van charedische gemeenschappen in de naoorlogse periode? Dit onderzoek zal in de eerste 

plaats proberen aan te tonen dat er in de naoorlogse halacha wel degelijk koelot gepaskend 

zijn. Daarnaast hoopt dit onderzoek deze verlichtende halachische uitspraken te verklaren 

vanuit een toegenomen nadruk op een concept van authenticiteit, dat is gevoed door 

moderne visies op het autonome zelfbeeld van de mens. Dat zal het doen door het primaire, 

halachische materiaal systematisch te verbinden met de bredere academische literatuur. 

Door de lens ditmaal op de koelot te richten, hoopt het onderzoek bij te dragen aan een 

beter evenwicht in die literatuur. Daarnaast sluit aan bij een relatief nieuwe trend in het 

wetenschappelijk onderzoek naar halacha, die kijkt naar de praktijk van het paskenen en 

zijn – uitgesproken en onuitgesproken — principes en achtergronden. Zo signaleerde Adiël 

Schremer recent: “ondanks de veelheid van literatuur wordt één essentiële vraag niet 

systematisch behandeld: hoe wordt halacha gepaskend?”9 Dit onderzoek probeert op deze 

vraag het begin van een antwoord te formuleren, aan de hand van primair materiaal dat 

getuigt van de spanning tussen de collectieve praktijk van de halacha en de individuele 

wens van de moderne, ‘authentieke’ en autonome, religieuze mens. 

 

Methodologie en corpus 

De kern van onderzoek wordt gevormd door een analyse van de zogenaamde “responsa-

literatuur”. Dit omvangrijke genre is nauwkeurige gedefinieerd in talrijke publicaties.10 Ik 

 

8  David Landes, “Ideologia pan-hilchtit,” in Halakha: Explicit and implied theoretical en 

ideological aspects, ed. Avinoam Rosenak (Jeruzalem: Magnes Press, 2012). 
9 Adiel Schremer, Ma'ase Rav: Halakhic decision-making and the shaping of Jewish identity 

(Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2019). 
10  Een vroege beschrijving biedt Judah D. Eisenstein, “The development of Jewish casuistic 

literature in America,” Publications of the American Jewish Historical Society 12 (1904). Een 

encyclopedische inleiding op de vele aspecten van deze literatuur bieden de hoofdstukken 39 en 40 

van Menachem Elon, Jewish law: History, sources, principles III (Hebreeuwse uitgave) 

(Jeruzalem: Magnes Press, 1973). Elons werk wordt in nagenoeg elke publicatie over verwante 

zaken geciteerd. Zie ook Shmuel Glick, Kuntres hateshuvot hachadash, 4 delen (Jeruzalem / Ramat 

Gan: Shechter Institute for Jewish Studies / The JTS-Schocken Institute for Jewish Research, 2006) 

en zijn Ashnav leSifrut haTeshuvot (Jeruzalem/New York: The Jewish Theological Seminary of 

America, 2012). Een korte Nederlandse bespreking van dit genre is te vinden in Leo Mock, “Het 

begrip ‘Ruach Ra’a’ in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945” (proefschrift Universiteit 

 

https://www.academia.edu/39487070/Maase_Rav_Halakhic_Decision-Making_and_the_Shaping_of_Jewish_Identity
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volg hier de definitie van Menachem Elon, die responsa definieert als “alle geschreven 

beslissingen en conclusies van de hand van halacha-geleerden of decisoren, als antwoord 

op vragen die hen schriftelijk zijn voorgelegd”.11 Elon laat alle facetten van deze literatuur 

voorbijkomen, van het ontstaan van het genre, tot een indeling van verschillende werken 

naar plaats, tijd en gewicht. Hij legt daarbij veel nadruk op het historische en culturele 

belang van de responsa. Samen vormen ze een spiegel van de Joodse geschiedenis; overal 

ter wereld en in alle tijden hebben Joden hun geestelijk leiders halachische vragen gesteld 

die voortkwamen uit hun onmiddellijke context en leefsituatie. Hoewel in deze literatuur 

ook abstracte vragen voorkomen, is het gros van de behandelde casus uit het dagelijkse 

leven gegrepen. Uit deze literatuur kan dus een breed scala aan historische inzichten, 

sociaal, economisch, cultureel en religieus, materieel en immaterieel, worden gedestilleerd. 

Dat maakt een uitermate geschikte bron voor dit onderzoek.12 

 In deze context past wellicht een caveat over de nieuwste ontwikkelingen binnen het 

responsa-genre, met name de opkomst van responsa via sms en via speciale “ask the rabbi”-

websites. De halachische waarde van deze vorm van responsa is minimaal. De antwoorden, 

die met honderden per dag worden geproduceerd, zijn oppervlakkig en halachisch weinig 

representatief. De manier van vraagstelling, namelijk in enkele korte bewoordingen, leent 

zich niet voor een gedegen begrip van de gesteldheid van de vraagsteller en zijn situatie. 

De poseek antwoordt doorgaans in een enkele zin, meestal zonder bronvermelding, en 

citeert geen andere meningen dan de zijne, zelfs geen meningen die de zijne onderschrijven. 

Deze nieuwe manier van responsa-schrijven is wellicht handig voor het snel verkrijgen van 

korte, directe halachische aanwijzingen, maar leent zich niet voor een analyse van 

inhoudelijke halachische trends en hun achtergronden.13 Om die reden is deze nieuwe tak 

van de halachische literatuur bewust buiten het corpus van dit proefschrift gehouden. 

 Deze studie naar veranderingen in de moderne halacha, die het resultaat zijn van de 

poging om recht te doen aan de persoonlijke ervaring van authenticiteit van de vraagsteller, 

beperkt zich tot responsa die geschreven zijn door zogenaamde “charedi”14 rabbijnen. 

 

Tilburg, 2015), 1-4. 
11 Elon, Jewish law, 1213. 
12 Zie pagina 58 voor enkele specifieke opmerkingen over dit genre die voor dit onderzoek van 

belang zijn. 
13 Zie bijvoorbeeld de conclusie van Oren Z. Steinitz, “Responsa 2.0. are Q&A websites creating 

a new type of halachic discourse?,” Modern Judaism 31, nr. 1 (2011), 98: “Unfortunately, the cases 

reviewed in this article demonstrate that so far, this new medium has failed to produce serious, 

challenging discussion, and instead promotes superficial answers from the scholars’ side.” 
14 Voor het gebruik van de term, zie Soloveitchik, “Rupture and reconstruction”. Ook hij is niet 

geheel tevreden met deze benaming, maar gebruikt deze “for lack of a better term”. De duiding is 

conform die van Binyamin Brown, “Orthodox Judaism,” in The Blackwell companion to Judaism, 

ed. Jacob Neusner en Alan J. Avery-Peck (Oxford: Blackwell, 2000), 321 e.v. 
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Auteurs van andere stromingen binnen het Jodendom laat ik hier buiten beschouwing, 

omdat die denominaties de halacha niet op dezelfde fundamentele wijze als algemeen 

bindend ervaren. Zo schrijft Dana Evan Kaplan inzake het Reform-Jodendom: 

 

The halacha is not accepted as binding and no alternative “Reform halacha” has ever 

been broadly accepted.15 

 

De beweging van het zogenaamde Conservative Judaism hanteert wel een eigen halacha, 

maar kent bij de interpretatie ervan een veel grotere rol toe aan de historische context van 

het ontstaan van de halacha en aan de impact van moderne ethische opvattingen. Halacha 

functioneert daardoor theologisch gezien niet op dezelfde wijze als leidraad als bij de 

orthodoxie. Abraham J. Karp beschrijft de ontwikkeling van het Conservative Judaism met 

betrekking tot de halacha alsvolgt. Hij citeert Siegel – door hem geïntroduceerd als: 

“professor of theology and ethics at the Seminary, chairman of the Committee on Jewish 

Law and Standards, and the movement’s most widely respected ideologist on halakhic 

matters” – die stelt: 

 

I am convinced that strict adherence to the demands of halacha would not permit the 

important changes in synagogue life which the past period has brought about. I am not 

bothered by that now. For it is clear in my mind, at least, that if strict halachic 

conformance frustrates our highest and best human instinct, then the halachic 

considerations should be secondary and yield to ethics and menschlichkeit […].16 

 

De beweging die “modern orthodox” wordt genoemd, ziet de halacha in grote lijnen als 

bindend, zoals ook de charedische overtuiging dat doet, 17  en wil het moderne leven 

uitsluitend binnen de grenzen van de halacha vormgeven.18 In mijn onderzoek zal ik, 

geïnspireerd door Soloveitchik, de termen “charedi” en “(modern) orthodox” als 

pragmatische synoniemen gebruiken. Reform en Conservative halacha en hun afsplitsingen 

vallen, zoals gezegd, op grond van respectievelijk hun voluntarisme en historisch 

relativisme buiten de scope van deze studie. Dit onderzoek is juist geïnteresseerd op de 

werkwijze van auteurs die vooropstellen geen enkele variatie op de bestaande halacha aan 

 

15 Dana Evan Kaplan, The new reform Judaism: Challenges and reflections (Lincoln: University 

of Nebraska Press, 2013), 234. 
16 Abraham J. Karp, “A century of conservative Judaism in the United States,” The American 

Jewish Year Book 86 (1986), 3-61, citaat op 59. 
17 Chaim I. Waxman, “Dilemmas of modern orthodoxy: Sociological and philosophical,” Judaism 

42, nr. 1 (1993), 59. 
18 William B. Helmreich en Reuel Shinnar, “Modern orthodoxy in America: Possibilities for a 

movement under siege,” Jerusalem Letter/Viewpoints 383 (1998). 
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te willen brengen. De selectie van het corpus is op deze premisse geënt. 

 Het basiscorpus van dit proefschrift wordt gevormd door responsa die geschreven 

zijn na 1945. Mede op grond van praktische overwegingen heb ik ervoor gekozen slechts 

die responsa te onderzoeken die in het digitale “Responsa-project” van Bar-Ilan University 

(versie 23) zijn opgenomen. Een academische commissie onder leiding van Ja’akov Spiegel 

adviseert dit instituut op bindende wijze welke teksten in de database moeten worden 

opgenomen en welke daarbuiten zouden moeten vallen. De besluiten van deze commissie 

zijn gebaseerd op diepgaande kennis van de orthodoxe wereld en het rabbinale bedrijf. 

Slechts die werken worden opgenomen die de commissie als representatief beschouwt. De 

criteria zijn van velerlei aard. Zo neemt men bijvoorbeeld alleen teksten op uit gedrukte 

publicaties en geen teksten die uitsluitend digitaal zijn verschenen. Enkele uitzonderingen 

daargelaten neemt men geen boeken op van in leven zijnde auteurs, vanwege het 

dynamische karakter van het genre, en omdat bij het leven van de auteur het gezag van zijn 

werk in de orthodoxe wereld vaak nog niet geheel uitgekristalliseerd is.19 Daarnaast kijkt 

men ook naar het bereik en het aantal aanhangers van de poseek in kwestie. 

 De selectiecriteria van de Bar-Ilan-database zijn verder uitgesproken pluralistisch. 

Van alle soorten orthodoxe gemeenten binnen het Jodendom zijn er poskim in de database 

opgenomen: Sefardisch (o.a. de nummers 3, 26 en 53 in de hiernavolgende lijst), 

Asjkenazisch (o.a. nummers 24, 41 en 59), Litouws (o.a. 43 en 56), chassidisch (o.a. 12 en 

52), Zionistisch (o.a. 3 en 20) en aĝoedistisch (d.w.z. gekant tegen het seculiere Zionisme, 

bijvoordeeld de nummers 33 en 42). De verzameling biedt zo een representatief beeld van 

de voornaamste stromingen binnen de hedendaagse orthodoxie. Een tweede overweging 

voor het kiezen van deze database als corpus van het onderzoek, is het feit dat het 

digitaliseren van de teksten met academisch verantwoorde precisie heeft plaatsgevonden. 

 De verzameling responsa in de Bar-Ilan-database is ingedeeld in chronologische 

perioden. Ik heb mij in deze inleiding beperkt tot een opsomming van de categorie “poskim 

van onze tijd”, van wie hieronder een uitputtende lijst volgt, alfabetisch geordend op de 

naam van het werk (deze volgorde is hier aangehouden omdat dit genre in de regel naar een 

auteur verwijst via de titel van zijn boek). Een asterisk achter de titel geeft aan dat ik in dit 

onderzoek inhoudelijk op het werk inga. 

 

1. Rabbi Chaim Ozeer Grodzinsky, Achi’ezer, Litouwen (1863-1940). 

2. Rabbi David Sperber, Afarkasta deAnja*, Transylvanië en Israël (1875-1962). 

3. Rabbi Chaim David HaLevi, Asee Lecha Rav*, Israël (1924-1998). 

4. Rabbi Pinchas Zvichi, Ateret Paz*, Israël (1960-). 

5. Rabbi David Shlomo Frenkel, Be’er David, Hongarije (1903-1945). 

 

19  Omdat de werken van de meeste nog in leven zijnde poskim niet in deze database zijn 

opgenomen, zal ik hun besluiten zo nodig uit andere bronnen citeren. 
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6. Rabbi Moshe Chaim Jerushalmsky, Be’er Moshe*, Rusland (1855-1916). 

7. Rabbi Mordechai Fogelman, Beth Mordechai, Rusland en Israël (1898-1984). 

8. Rabbi Betsal’el Stern, B’tseel Hachochma*, Europa, Australië en Israël (1911-1989). 

9. Rabbi Jitschak Zilberstein, Chashoekee Chemed*, Israël (1934-).20 

10. Rabbi Nachoem Wiedenfeld, Chazon Nachoem, Polen (1875-1939). 

11. Rabbi Ja’akov Ades, Chedvat Ja’akov, Israël (1989-1963). 

12. Rabbi Mordechai Ja’akov Breisch, Chelkat Ja’akov*, Polen en Zwitserland (1895-

1977). 

13. Rabbi Avraham Jitschak HaCohen Kook, Da’at Coheen, Rusland en Israël (1865-

1935). 

14. Rabbi Shalom Jitschak HaLevi, Divree Chachamim, Jemen en Israël (1891-1973). 

15. Rabbi Jekoeti’eel Jehoeda Halberstam, Divree Jatsiv*, Polen en Israël (1904-1994). 

16. Rabbi Moshe Ezra Mizrachi, Divree Moshe, Syrië (1863-1955). 

17. Rabbi Shalom Jitschak Mizrachi, Divree Shalom, Israël (1923-1995). 

18. Rabbi Dov Berish Weidenfeld, Dovev Mesharim*, Polen en Israël (1881-1965). 

19. Rabbi Jehoshoe’a Boimel, Emek Halacha, Polen en V.S. (1880-1948). 

20. Rabbi Avraham Jitschak HaCohen Kook, Ezrat Coheen*, Rusland en Israël (1865-

1935). 

21. Rabbi Sha’ul Ibn Dnan, Hagam Sha’ul, Marokko en Israël (1882-1971). 

22. Rabbi Zvi Pesach Frank, Har Zvi*, Israël (1876-1960). 

23. Rabbi Jitschak Isaac Herzog, Hechal Jitschak*, Polen en Israël (1887-1957). 

24. Rabbi Moshe Feinstein, Iĝrot Moshe*, Litouwen en V.S (1895-1985). 

25. Rabbi Matsliach Mazuz, Ish Matsliach, Tunesië (1912-1971). 

26. Rabbi Ovadia Joseef, Jabia Omer*, Egypte en Israël (1920-2013). 

27. Rabbi Jisra’eel Meïr Lau, Jacheel Jisra’eel, Israël (1937-). 

28. Rabbi Chanoch Henich Teitelbaum, Jad Chanoch, Polen (1884-1943). 

29. Rabbi Efraïm Weinberger, Jad Efraïm, Polen en Israël (1912-1964). 

30. Rabbi Ovadia Hadaja, Jaskil Avdi*, Israël (1890-1969). 

31. Rabbi Ovadia Joseef, Jechavè Da’at*, Egypte en Israël (1920-2013). 

32. Rabbi Jismach Ovadia, Jismach Levav, Marokko (1872-1952). 

33. Rabbi Meshoelam Rath, Kol Mevaseer*, Roemenië en Israël (1875-1963). 

34. Rabbi Natan Gestetner, Lehorot Natan*, Hongarije en Israël (1932-2010). 

35. Rabbi David Feldman, Lev David, Rusland en Engeland (1885-1955). 

36. Rabbi Elijahoe David Rabinovitz, Ma’ane Elijahoe, Litouwen en Israël (1843-1905). 

37. Rabbi Chaim David HaLevi, Maim Chaim, Israël (1924-1998). 

38. Rabbi Chanoch Henich Teitelbaum, Mefa’aneach Ne’elamim, Polen (1884-1943). 

39. Rabbi Alter Elijahoe Rubinstein, Miĝdanot Elijahoe, Israël en België (1947-2005). 

40. Rabbi Chaim Elazar Shapira, Minchat Elazar, Hongarije en Polen (1871-1937). 

 

20 Hoewel dit werk niet voorkomt in de lijst met responsa, maar in de lijst met verklaringen op de 

Talmoed, komen hierin wel tal van responsa voor. 
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41. Rabbi Jitschak Ja’akov Weiss, Minchat Jitschak*, Munkatsh, Engeland en Israël 

(1902-1989). 

42. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Minchat Shlomo*, Israël (1910-1994). 

43. Rabbi Menashe Klein, Mishne Halachot*, Slowakije en V.S. (1925-2011). 

44. Rabbi Avraham Jitschak HaCohen Kook, Mishpat Cohen, Rusland en Israël (1865-

1935). 

45. Rabbi BenTsion Meïr Chai Oeziël, Mishp’tee Oezi’eel*, Israël (1880-1953). 

46. Rabbi Tzion Abba Sha’ul, Or LeTsion, Israël (1924-1988). 

47. Rabbi Avraham Jitschak HaCohen Kook, Orach Mishpat, Rusland en Israël (1865-

1935). 

48. Rabbi Aharon Presburger, Pe’er Aharon, Hongarije (1876-1944). 

49. Rabbi Mas’oed HaCohen, Pirchee Kehoena, Marokko (1893-1950). 

50. Rabbi BenTsion Meïr Chai Oeziël, Piskee Oezi’eel, Israël (1880-1953). 

51. Rabbi Joseef Chaim Sonnenfeld, Salmat Chaim, Hongarije en Israël (1848-1932). 

52. Rabbi Shmuel HaLevi Wozner, Shevet HaLevi*, Oostenrijk en Israël (1914-2015). 

53. Rabbi Kalfon Moshe HaCohen, Sho’el Ve-Nishal*, Tunesië (1874-1950). 

54. Rabbi B’tsaleel Ze’ev Shafran, Shut Ravaz, Polen en Roemenië (1867-1929) 

55. Rabbi Rachamim Chai Chvitah HaCohen, Simchat Cohen, Djerba en Israël (1901-

1959). 

56. Rabbi Jechieel Ja’akov Weinberg, Sridee Esh*, Polen en Zwitserland (1884-1966). 

57. Rabbi Moshe Shternbuch, Teshoevot Vehanhaĝot*, Engeland, Zuid-Afrika en Israël 

(1926-). 

58. Rabbi Joseef Chaim Sonnenfeld, Torat Chaim, Hongarije en Israël (1848-1932). 

59. Rabbi Eliëzer Waldenberg, Tzitz Eliëzer*, Israël (1916-2007). 

60. Rabbi Joseef Greenwald, Vaja’an Joseef, Hongarije en V.S. (1905-1984). 

61. Rabbi David Vaknin, Vaj’dabeer David, Marokko en Israël (1840-1897). 

62. Rabbi Ja’akov Moshe Hilel, Vajeeshev Hajam, Israël (1945-). 

63. Rabbi Avraham Luftbir, Zèra Avraham, Polen (1860-1918). 

64. Rabbi Moshe Jehoeda Ja’akobovitz, Zichron Moshe, Oostenrijk en V.S. (1889-

1950). 

 

In bovenstaande lijst is niet te zien hoeveel delen elk werk omvat. Sommige auteurs 

schreven een enkel boek, terwijl andere publicaties wel twintig of meer delen beslaan. Het 

is onvermijdelijk dat ik vaker aan auteurs van zulke uitgebreide series refereer dan aan hun 

collega’s, aangezien ze een breder terrein bestrijken. Daarnaast zal ik auteurs soms niet uit 

hun responsa citeren, maar uit artikelen die door hen of over hen zijn gepubliceerd. Ook 

dat resulteert in een zekere ‘bias’ voor grote, gezaghebbende namen in deze studie. 

 

De vier poskim die ik in dit onderzoek het meest citeer, wil ik hier bij wijze van introductie 

kort uitlichten: 

 Rabbi Chaim David HaLevi (Israël, 1924-1998), auteur van nummer 3 en 37, 
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fungeerde vanaf 1951 tot zijn overlijden als Sefardische opperrabbijn van de steden Rishon 

Lezion (1951-1973) en Tel Aviv (1973-1998). In zijn responsa reflecteert hij op zijn eigen 

houding ten opzichte van de halacha en haar werking. Hij onderstreept in zijn psakim onder 

meer het belang van de traditie, van openheid, oog voor de huidige situatie en de rol van de 

staat Israël. 

 Rabbi Moshe Feinstein (Litouwen en de V.S, 1895-1985), auteur van nummer 24 in 

de lijst. Deze Asjkenazische rabbijn wordt als de belangrijkste moderne poseek buiten 

Israël beschouwd. In zijn omvangrijke reeks responsa bespreekt hij vrijwel alle halachische 

thema’s en bij bijna elke halachische vraag is zijn standpunt van doorslaggevend belang.21 

 Rabbi Ovadia Joseef (Egypte en Israël, 1920-2013), auteur van nummer 26 en 31, 

bekleedde als leidend poseek tal van functies. Zo was hij Sefardisch opperrabbijn van Tel 

Aviv (1968-1972) en van de staat Israël (1972-1982). Zijn encyclopedische kennis van de 

halachische bronnen, zijn openbare lezingen en vele publicaties maakten hem, mede door 

zijn persoonlijke charisma, gedurende vele decennia tot onbetwiste leider van het 

Sefardisch Jodendom.22 

 Rabbi Eliëzer Waldenberg (Israël, 1916-2007), auteur van nummer 59 in de lijst. 

Deze Asjkenazische poseek schreef de meest omvangrijke reeks responsa van het corpus. 

Alleen al de serie Tzitz Eliëzer beslaat 22 delen. In zijn duizenden responsa behandelde 

Waldenberg uit hoofde van zijn functie van dajan in het hoogste Beth Din in Jeruzalem 

vooral halachische vragen inzake huwelijk en scheiding. Als poseek van het Sha’aree 

Tsedek ziekenhuis aldaar sprak hij zich uit over tal van contemporaine medische kwesties.23 

 

Structuur 

Deze studie is alsvolgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 beschrijf ik de intern-halachische 

principes en mechanismen die de (intrinstiek conservatieve) halacha in staat stellen om 

verandering (in de zin van vernieuwing, en meer specifiek van koela) te accommoderen en 

faciliteren. Vervolgens geef ik in hoofdstuk 2 mijn visie op persoonlijke authenticiteit 

(geënt op Charles Taylor’s “age of authenticity”), en bespreek ik de wisselwerking tussen 

dit fenomeen en de seculiere rechtspraak cq de halacha. Uit de veelheid van voorbeelden 

uit de responsaliteratuur maak ik in de hoofdstukken 3 en 4 een selectie, die ik analyseer 

als bewijs van mijn stelling dat koelot wel degelijk een plaats hebben in de naoorlogse 

 

21 Recent is er zelfs een monografie over zijn rol in de halacha verschenen: Harel Gordin, Rav 

Moshe Feinstein: Halachic leadership in a changing world (in het Hebreeuws) (Alon Svut: Herzog 

Institute – Tenuvot, 2017). 
22 Zie ook noot 248. 
23  Over zijn leven en werk verscheen een dissertatie: Yeshushua Zakbach, “The Halakhic 

Approach of Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg: Sources, Exegesis, and Halakhic 

Decisionmaking” (PhD dissertatie Bar-Ilan University, Ramat Gan, 2016). 
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psika. Daarbij betoog ik dat in de besproken gevallen een zekere consideratie met 

“persoonlijke authenticiteit” het uitvaardigen van deze koelot zou kunnen verklaren. De 

gevallen die worden besproken in hoofdstuk 3 belichten drie verschillende manifestaties 

van authenticiteit: in de persoonlijke sfeer, in de intieme sfeer en in de sociale sfeer. In 

hoofdstuk 4 bespreek ik voorbeelden van de confrontatie tussen de halacha en verschillende 

aspecten van gezinsvorming. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het heel direct raakt aan 

onze persoonlijke beleving en ons welzijn, alsook omdat het onderwerp meer of minder 

direct met seksualiteit te maken heeft. Juist op dat terrein kent de halacha een grote 

terughoudendheid in het aanbrengingen van verandering. Koelot in deze materie zullen dus 

significanter zijn dan die op de meeste andere terreinen. 

 Ten slotte bespreek ik in hoofdstuk 5 twee voorbeelden uit domeinen waar een pril 

begin van zo’n halachische verschuiving valt waar te nemen, die de potentie heeft op 

termijn algemeen aanvaard te worden. 

 In de recapitulatie vat ik ten slotte nogmaals samen hoe het halachisch apparaat zoals 

besproken in hoofdstuk 1, samen met de maatschappelijke context zoals geschetst in 

hoofdstuk 2, de basis en inspiratie vormt voor de koelot zoals gesignaleerd en geanalyseerd 

in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Dit leidt tot de stelling dat voor een goed begrip van de 

hedendaagse halacha kennis van de bredere maatschappelijke context (het gehele 

“polysysteem”) onontbeerlijk is. 

 Het behoeft geen betoog dat er in de loop der eeuwen altijd koelot zijn gepaskend. In 

mijn bewijsvoering bespreek ik daarom uitsluitend zaken die eeuwenlang op een bepaalde 

manier zijn gepaskend en pas in de moderne tijd een verandering in de richting van een 

koela hebben ondergaan. Deze vorm van bewijsvoering valt te prefereren boven (1) het 

bespreken van koelot uit het verleden over situaties die nu niet langer relevant zijn en (2) 

het bespreken van koelot in moderne situaties die in het verleden niet bestonden. 24 

Dergelijke situaties zeggen immers niets een mogelijke verandering in de overwegingen 

van een poseek. Om die diepere consideraties in beeld te krijgen, kies ik ervoor in mijn 

bewijsvoering vooral te citeren uit moderne psikot die gevallen behandelen die al 

eeuwenlang bestaan, maar waarbij pas in de responsa die zijn verschenen na de Tweede 

Wereldoorlog tendensen richting koelot zijn waar te nemen. 

  

 

24 Voor enkele voorbeelden daarvan, zie pagina 203. 
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Veelgebruikte termen 
 

Acharon. Een acharon (meervoud: acharoniem) is de benaming voor een Talmoed-

commentator of poseek (decisor) werkzaam vanaf de 16e eeuw (d.w.z. na rabbi Joseef 

Karo). 

 

Choemra (Engels: stringency). Een choemra (meervoud: choemrot) is een strengere, 

beperkender uitvoering van de halacha dan de letter van de wet voorschrijft. Dezelfde term 

wordt ook gebruikt voor de uitspraak van een poseek die strenger of beperkender is dan de 

letter van de wet voorschrijft. 

 

Halacha. De Joodse religieuze wet. Hoewel de term halacha algemeen wordt gebruikt om 

de verzameling normatieve aanwijzingen voor het orthodox-Joodse leven aan te duiden, is 

het systeem niet te vangen in een eenvoudige definitie. Dit onderzoek belicht slechts een 

klein deelgebied. Voor de leesbaarheid gebruik ik hierna de term “halacha” zonder telkens 

de enorme complexiteit ervan te benoemen.25 

 

Heteer. Een heteer (meervoud: heterim) is een verzachtende uitspraak van een poseek, die 

tot een koela leidt. Letterlijk betekent het: “een (juridisch) geoorloofde zaak”. Een goed 

Nederlands equivalent ontbreekt. In het Engels gebruikt men wel de term “leniency”, die 

de lading voor een groot deel dekt (maar zie hieronder, de term koela). Nederlandse 

equivalenten als “inschikkelijk”, “meegaand” of “mild”, betekenen niet hetzelfde als 

“heteer”. Het begrip “permissive” dat in de Engelstalige literatuur ook wel wordt gebruikt, 

komt in de Nederlandse vertaling (“toegeeflijk”) evenmin in de buurt. Mogelijke 

alternatieven zijn: “verlichtend”, “soepelheid” of “toegestane handeling”. 

 

Koela (Engels: leniency). Een koela (meervoud: koelot) is de tegenpool van de choemra. 

Het gaat hier om een “verzachtende” manier van het uitvoeren van de halacha, of om een 

verzachtende uitspraak van een poseek. Een koela is uitdrukkelijk geen overtreding van de 

vigerende halacha; het is een manier van paskenen die binnen de halacha valt en volledig 

halachisch te verantwoorden is. In de praktijk worden heteer en koela nog wel eens door 

elkaar gebruikt, omdat ze uiteindelijk tot hetzelfde praktische resultaat leiden. 

 

Orthodox, belijdend, gelovig, religieus. Onderwerp van deze studie is de halacha zoals die 

wordt voorgeschreven in de orthodoxe responsa. Zoals ik in het eerste hoofdstuk zal 

 

25  Vgl. Nathan Cardozo, “The chaos theory of Halacha,” bezocht op 11 februari 2019, 

https://www.cardozoacademy.org/thoughts-to-ponder/chaos-theory-halacha-part-1-3. 
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uitleggen, bestaat het primaire publiek van elk responsum uit ten eerste de vraagsteller zelf 

en ten tweede uit de geestverwanten van de auteur. In de moderne literatuur bestaat er nogal 

wat discussie over de uiteenlopende termen die ingezet worden om verschillende groepen 

Joden aan te duiden. In dit onderzoek duid ik, in navolging van Haim Soloveitchik, met 

termen als “orthodox”, “belijdend”, “gelovig”, “religieus” op de groep Joden die in de 

volksmond “charedi” wordt genoemd, zoals hierboven reeds kort vermeld. 

 

Pasoek. Een pasoek (meervoud: psoekim) is een vers uit Tenach (en moet niet verward 

worden met de volgende termen, afgeleid van dezelfde Hebreeuwse stam). 

 

Poseek, paskenen, psak, psika. Een poseek (meervoud: poskim) is een rabbijn die een 

halachische beslissing neemt. Zo’n beslissing heet een psak (meervoud: psakim). Het 

nemen van zo’n beslissing en het openbaar maken ervan heet paskenen, een woord dat 

analoog aan andere Nederlandse werkwoorden wordt vervoegd. Het proces van 

besluitvorming en uitvaardiging van de psak wordt psika genoemd, de regelgeving. Het is 

belangrijk om ons te realiseren dat de psika een gedecentraliseerd proces is en dat elke 

poseek volledig zelfstandig opereert, waardoor de verschillende psakim soms lijnrecht 

tegenover elkaar kunnen staan. 

 

Rishon. Een rishon (meervoud: rishoniem) is de benaming voor een Talmoed-commentator 

of poseek (decisor) werkzaam tussen de 11e en de 15 eeuw (d.w.z. voor rabbi Joseef Karo). 

 

Soeĝja. Een soeĝja (meervoud: soeĝjot) is een thematische eenheid binnen de Talmoed. 

Door de manier waarop de tekst van de Talmoed is geredigeerd, staan onderwerpen vaak 

verspreid over verschillende passages en tractaten, of duiken relevante uitspraken op als 

excurs in de bespreking van een geheel ander onderwerp. 

 

Vertalingen 

Alle vertaalde citaten uit Tenach zijn gebaseerd op de vertaling van het Nederlands 

Bijbelgenootschap (NBG) uit 1951, maar zijn waar nodig voor de argumentatie aangepast. 

Alle andere vertalingen zijn van mijn hand. 

  



21 
 

1. Koelot in de halacha 
 

 

Het moge duidelijk zijn dat het bij zowel choemrot als koelot gaat om fundamentele 

veranderingen in de halacha. Een “verzwaring” of “verlichting” in de wetgeving betekent 

noodzakelijkerwijs een verandering ten opzichte van het gebaande pad van de vigerende 

halacha. Toch staat het orthodoxe Jodendom zeer argwanend tegenover zulke 

veranderingen. Een bekende passage uit de Talmoed vertelt hoe rabbi Eliëzer “nooit en te 

nimmer een uitspraak deed die hij niet reeds van zijn leraar had gehoord”. 26  Veel 

hedendaagse rabbijnen gaat er prat op dat hun visie door geen enkele buiten-halachische 

gedachte is beïnvloed.27 Zelfs een bekende autoriteit op het gebied van de filosofie van de 

halacha, Eliëzer Goldman, de “vader” van de hieronder nader uitgelegde term “meta-

halacha”,28 vat in een lezing uit 1980 veranderingen in de halacha nog altijd samen onder 

de noemer “taboe”. Daarmee wil hij aangeven dat hij, hoewel hij zelf talloze belangrijke 

veranderingen in de halacha heeft onderzocht en geboekstaafd, weet hoe gevoelig een 

begrip als “verandering in de halacha” ligt binnen de orthodoxie.29 In diezelfde lezing 

onderschrijft hij overigens wel de voornaamste algemeen geaccepteerde veranderingen, 

zoals de instelling van de tweede dag Rosh Hashana in de staat Israël, en het verbod op 

bigamie. 

 De reden dat het thema “verandering” nog altijd als taboe wordt gezien, vloeit voort 

uit de pretentie dat de halacha een onveranderlijke overlevering belichaamt, vanaf de 

openbaring op de berg Sinaï tot op de dag van vandaag.30 De continuïteit van denken en 

doen, vooral het stipt houden van de geboden in de Tora (en dan uitsluitend op de manier 

zoals die zich in de orthodoxe traditie heeft uitgekristalliseerd), is een van de meest 

fundamentele principes in het klassieke Jodendom. Een bespreking hiervan valt echter 

buiten de strikte doelstelling van mijn onderzoek.31 

 

26 bSoeka 27b. 
27 Zie bijvoorbeeld Marc D. Angel, “A study of the halakhic approaches of two modern posekim,” 

Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought 23, nr. 3 (1988), 41-52, waar hij in dit verband 

het werk van rabbi Moshe Feinstein, Iĝrot Moshe, Even Ha’Ezer 2:11 citeert. Zie ook Avraham R. 

Reiner, “R’ Yosef Shalom Elyashiv as a Halachic decisor,” Modern Judaism (2013), 260-300, voor 

een studie van de beslissingen van een vooraanstaande moderne poseek die volgens de auteur 

halachische precisie vaak boven psychologische noden stelt. 
28 Zie pagina 31 voor een bespreking van deze term. 
29 Eliëzer Goldman, “De historische en religieuze dimensie” (in het Hebreeuws), bezocht op 12 

december 2019, http://www.daat.ac.il/daat/history/hevra/hamemad-2.htm. 
30 Zie Efraïm Urbach, Chazal – pirkee emoenot vede’ot (Jeruzalem: Magnes Press, 1982), 8. 
31  Zie wel bijvoorbeeld Yoël Finkelman, “Ultra-orthodox/Haredi education,” in International 
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 Ondanks deze intrinsieke voorkeur voor bestendigheid beschrijven Joodse bronnen 

ontelbare halachische veranderingen; deze zijn dus blijkbaar niet a priori uitgesloten. 

Integendeel, ze blijken zelfs nodig om de halacha te actualiseren en toe te kunnen passen 

op nieuwe situaties. Van belang is daarbij wel dat zulke veranderingen altijd op enigerlei 

wijze verbonden zijn met de openbaring op Sinaï. Ze vallen in twee categorieën uiteen: ze 

kunnen de vorm aannemen van extra verboden (ĝzerot) of de vorm van nieuwe positieve 

regels (takanot). In de na-Talmoedische tijd krijgen deze veranderingen ook andere 

benamingen, zoals “cherem” (ban) of “minhaĝ” (gebruik). Binnen de orthodoxie zal 

niemand de religieuze waarde van deze latere aanpassingen en ontwikkelingen betwijfelen. 

Sterker nog, iedereen zal aan de halachische gevolgen ervan gehoor geven en ze als 

integraal deel van de religie zelf beschouwen. Alle eeuwen door is dit type veranderingen 

geïnitieerd, vanaf de Oudheid (zie bBrachot 26a: “de gebeden zijn door de aartsvaders 

ingesteld”) tot aan de moderne tijd, tot en met het Opperrabbinaat van de staat Israël.32 

 In dit hoofdstuk wil ik nader ingaan op de schijnbare tegenstelling tussen, enerzijds, 

de grote nadruk op continuïteit, en anderzijds de continue dynamiek van de halacha. De 

eerste paragraaf introduceert een aantal factoren die samen het kader voor deze dynamiek 

vormen. In paragraaf 2 behandel ik vervolgens de intern-halachische principes en 

mechanismen die het mogelijk maken veranderingen in de psika te bewerkstelligen, zonder 

daarvoor op externe overwegingen en motiveringen terug te hoeven vallen. De 

veranderingen die de poseek voorstelt, kan hij daardoor probleemloos verantwoorden. 

 

1.1 Het raamwerk: teleologisch paskenen, polysystemen en meta-

halacha 

 

Waar komen koelot in de charedische psika vandaan – gebrek aan loyaliteit met de 

halachische grondbeginselen is immers uitgesloten?33 In deze paragraaf verdedig ik de 

stelling dat de combinatie van wat ik noem “teleologische psika” met meta-halachische 

 

handbook of Jewish education, ed. Helena Miller, Lisa D. Grant en Alex Pomson (Dordrecht: 

Springer, 2011), 1063-1080. Uitvoeriger in Maoz Kahana, From the Noda BiJehoeda to the 

Chatam Sofer: Halakha and thought in their historical moment (in het Hebreeuws) (Jeruzalem: 

The Zalman Shazar Center for Jewis History, 2015), hoofdstuk 27, inzake de beroemde, vaak uit 

zijn contekst geciteerde en ter bevordering der traditie gebruikte, zinsnede van de Chatam Sofeer: 

“chadash asoer min haTora” (vernieuwing is verboden vanuit Tora). 
32 Zie Zerach Warhaftig, Takanot haRabanoet Harashit (Jeruzalem: Hechal Shlomo, 5762), 85-

131. 
33 Juist om die reden beperk ik dit onderzoek tot de halacha van charedi poskim. Voor deze loyaliteit, 

zie: Avi Sagi, Halakhic loyalty: Between openness en closure (in het Hebreeuws) (Ramat Gan: Bar-Ilan 

University Press, 2012). 
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moderne principes de bouwstenen levert voor een verklaring waar koelot in de charedische 

psika vandaan kunnen komen. Als we beide genoemde elementen vervolgens combineren 

met Ittamar Even-Zohars theorie van polysystemen, ontstaat een mijns inziens plausibele 

context voor het paskenen van koelot in de naoorlogse charedische halacha. 

 

1.1.1 Teleologisch paskenen 

Terecht heeft rabbi Meïr Roth recent opgemerkt dat het teleologische aspect van paskenen 

in het onderzoek naar de moderne halacha een nog vrijwel onontgonnen terrein vormt.34 

Met het “teleologische aspect” van paskenen doel ik op het verschijnsel dat een halachische 

uitspraak een tweeledig doel kan dienen: ten eerste de uitvoering van een specifieke halacha 

en ten tweede het daardoor bewerkstelligen of stimuleren van een ander, meestal 

veelomvattender, in zekere zin abstracter doel. Dit secundaire doel kan om te beginnen 

intern-halachisch van aard zijn, bijvoorbeeld dat je door het eenmalige overtreden van een 

“kleine” halacha een “grotere” halacha kunt volbrengen.35 Zo’n doel kan echter ook buiten 

de halacha liggen, zoals ik aan de hand van enkele voorbeelden zal toelichten. 

 Hoewel het teleologisch principe van geboden en verboden nog nauwelijks in 

academische publicaties is beschreven, is het zeker niet iets van de laatste tijd. Al in de 

Tora vinden we G’ddelijke aanwijzingen waarvan het uiteindelijke doel een ander is dan 

het letterlijke gebod of verbod lijkt te beogen. In Shmot 19:12 gebiedt G’d Moshe een 

omheining te maken rond de berg Sinaï. Uit pasoek 21 blijkt dat het eigenlijke verbod het 

aanraken van de berg zelf is. Zo vatte Moshe dat inderdaad ook op (pasoek 23), maar G’d 

herhaalt in pasoek 24 nog eens het belang van de omheining. Het eigenlijke doel van het 

gebod is blijkbaar niet onmiddellijk (het aanbrengen van een hek), maar teleologisch: de 

omheining is geen doel op zich maar dient een ander, hoger doel: het weghouden van 

gewone stervelingen bij de berg. 

 Ook in de Misjna en de Talmoed zijn dergelijke teleologische uitspraken te vinden. 

Al in de eerste Misjna staat geschreven dat, hoewel men voor het uitvoeren van bepaalde 

nachtelijke handelingen in de tempel “tot het ochtendgloren” de tijd heeft, deze tijd wordt 

ingekort tot middernacht, zodat men de grens niet zal overschrijden.36 In de Misjna zijn 

voorts tal van teleologische koelot te vinden, zoals de toepassing van principes als   משום

 37 Zo bepaalt bGittin 61a dat men een door een.(”omwille van de [lieve] vrede“) דרכי שלום

kind gevonden voorwerp niet mag afpakken, ook al is voor die uitspraak juridisch geen 

 

34 Meïr Roth, “Teleological principles in the deciding of halakhah in the light of the halakhic 

philosophy of rabbi Berkovits” (in het Hebreeuws), Tzohar 38 (2015), 243-257. 
35 Zie bijvoorbeeld bSjabbat 151b inzake de verplichting een enkele sjabbat te ontwijden om 

uiteindelijk vele sjabbatot te houden. 
36 bBrachot 2a. 
37 bGitin 61a. 
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enkele grond. Een kind heeft op grond van zijn leeftijd immers geen “koopkracht” of 

“eigendom”; als het een voorwerp vindt, kan dat juridisch gezien dus nooit zijn eigendom 

worden. Het afpakken van zo’n gevonden voorwerp zou echter wel inbreuk maken op de 

algemene rust en orde; daarom wordt het door de Misjna toch verboden. Ook de Talmoed 

bevat zulke teleologische besluiten. Het gaat daarbij om choemrot, zoals נפיק מיניה חורבא 

(“opdat er geen slechte resultaten uit zullen voortkomen”),38 om koelot, zoals  אקילו בה רבנן 

(“hierin zijn de geleerden geneigd milder te beslissen”, vooral gebruikt bij pogingen de 

vrouw van een spoorloze man in staat te stellen tot hertrouwen),39 en om allerlei andere 

gevallen.40 

  Het tweede voorbeeld, afkomstig uit bJebamot 88a, handelt over de “aĝoena”, een 

onderwerp dat de halacha zeer uitvoerig bespreekt. Een “aĝoena” is een getrouwde vrouw, 

van wie de man spoorloos is verdwenen. Nadat ze de hoop heeft opgegeven dat hij nog in 

leven is, wil zij hertrouwen. Als er getuigen zouden zijn die het stoffelijk overschot van 

haar man hebben gezien, is zij daarmee weduwe geworden en kan ze hertrouwen. Nu zegt 

de Talmoed in het onderhavige geval dat zo’n getuigenis op essentiële punten coulanter 

behandeld kan worden, zonder de strenge eisen die gewoonlijk aan een rechtsgeldige 

getuigenis worden gesteld. Een voorbeeld van deze consideratie is het accepteren van de 

getuigenis van één getuige, terwijl in alle andere gevallen twee getuigen vereist zijn. Het 

doel is kortom deze vrouw uit haar eenzaamheid (en mogelijk kinderloosheid) te bevrijden. 

De aangewende koelot beogen uiteindelijk het bereiken van dit nobele doel, meer dan een 

zuiver juridisch correct verloop van de procedure. 

 Zvi Zohar citeert in een recent artikel over moderne teleologische halachische 

beslissingen rabbi Joseef Karo, die in de inleiding op Beth Joseef het onderliggende 

teleologische doel van het gehele werk benoemt: 

 

כל הדברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברות, כי זהו התכלית להיות לנו תורה ועלה בדעתי שאחר  

 .אחת ומשפט אחד

 

Parafrase: Mijn bedoeling was om na dit alles [de kern van zijn boek bestaat uit het 

opsommen van de verschillende interpretaties van de Talmoedische soeĝjot] een afweging 

te maken van de verschillende redeneringen en halacha te paskenen. Want dat is het doel: 

dat er een eensluidend recht zal ontstaan.41 

 

38 Bijvoorbeeld bBabaBatra 171b. 
39 Bijvoorbeeld bJebamot 88a. 
40 Bijvoorbeeld bGittin 49b. 
41 Zvi Zohar, “Duĝma’ot mamashio’t shel psika teleologit,” in Iyunim Chadashim beFilosofia shel 

haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Ravitzky (Jeruzalem: Van Leer Institute, 2008), 387-

414. 
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 Rabbi Joseef Karo (1488-1575), de grondlegger van het moderne paskenen, 

beschouwt de beslissing van een specifieke halacha dus als nevendoel. Zijn hoofddoel is 

het doen verdwijnen van halachische variatie, waarmee een zekere mate van uniformiteit 

binnen de religieuze Joodse wereld kan worden gewaarborgd. De onderlinge halachische 

verdeeldheid was in zijn tijd groot en ondermijnde, in de woorden van rabbi Karo, de 

eenheid en daarmee de toekomst van het Joodse volk. Zijn systematiseringen in Beth Joseef 

en de Shoelchan Aroech vormden daarop een antwoord. 

 Teleologisch paskenen vormt een integraal bestanddeel van de psika.42  

 Volgens de gangbare opvatting in de huidige literatuur is teleologisch paskenen met 

name van belang om het verschijnsel van de naoorlogse choemrot beter te begrijpen. 

Binyamin Brown gaat ervan uit dat een belangrijk deel van de choemrot zo’n teleologisch 

doel heeft. Hij onderscheidt in dat kader drie mogelijke nevendoelen: het sociaal-

educatieve, het theologische en het psychologische, waarbij hij dat laatste domein weer 

onderverdeelt in dat van de poseek en dat van de adressaat van de psak.43 In zijn artikel 

laat Brown de psychologische visie buiten beschouwing en concentreert hij zich op 

choemrot van de eerste twee categorieën. Van de genoemde teleologische achtergronden 

speelt bij de koelot die in mijn onderzoek centraal staan echter vaak juist het tweede aspect, 

de psychologische categorie een rol: het psychologische welzijn van het publiek van de 

poseek, van de vraagsteller in het bijzonder of van zijn gemeente in het algemeen.44 

 Dat er in de loop der tijd inderdaad verschuivingen zijn optreden in de criteria voor 

dat psychologisch welbevinden, zal in het tweede hoofdstuk nader toegelicht worden. Hier 

wil ik kort stilstaan bij de vraag of consideratie met zulke mentaliteitsveranderingen deel 

uitmaakt van de wereld van de psika en zo ja, hoe? In dat kader rijst ook de vraag of we 

deze consideratie als fundamenteel tegenstrijdig moeten beschouwen met de beslotenheid 

van de halachische wereld en, als dat niet het geval is (zoals in paragraaf 1.1.2 betoogd zal 

 

42 Het is daarom niet terecht dat Roth in dit verband rabbi J.D. Soloveitchik citeert alsof deze de 

halacha zou willen vrijwaren van teleologiek (zie Roth, “Teleological principles”, noot 34). Zvi 

Zohar (zie vorige voetnoot) laat aan de hand van een aantal moderne gevallen (bijvoorbeeld de 

aanscherping van de begrafeniswetten in geval van zelfmoord, om de golf van zelfmoorden in Caïro 

begin twintigste eeuw in te dammen) juist zien dat er ook in de hedendaagse halacha volop sprake 

is van expliciete teleologische psakim. 
43 Zie Brown, “Hachmara,” vooral rond pagina 125. 
44 Wellicht ten overvloede: dit onderzoek gaat niet in op individuele verschillen in de leefsituatie 

of de karakters van de auteurs van de responsa. Het is heel goed mogelijk dat een rabbijn die in 

armoede leeft of heeft geleefd, gevoeliger zal antwoorden wanneer een vraagsteller kampt met een 

halachische vraag die financieel verlies in zich bergt. Een ander voorbeeld: een rabbijn die de Shoa 

heeft overleefd, kan zich mogelijk beter inleven in angst dan iemand die geen levensgevaar door 

vervolging heeft ondervonden. Vgl. ook pagina 64 voor een toelichting op de beperkende invloed 

van de conventies van het halachische discours op de persoonlijke mening en toets van een poseek. 
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worden) hoe beide zich dan laten combineren. In de volgende sub-paragraaf zal een 

antwoord gegeven worden waarin deze laatste mogelijkheid wordt verdedigd. 

 

1.1.2 Polysystemen 

Naast het teleologische paskenen is een tweede factor in het accepteren van halachische 

veranderingen de houding die de poskim innemen ten opzichte van de buitenwereld. Het 

openstaan voor de buitenwereld is geen nieuw gegeven in de halacha. Al in de zestiende 

eeuw is het belang van voortdurende interactie tussen de poseek en de wereld om hem heen 

treffend verwoord door rabbi Jehoshoea Falk Katz (Polen, 1555-1614) in zijn commentaar 

Drisha op de Toer, Choshen Mishpat 1:2 en 1:6. Daar legt hij uit wie “de uitvaardiger van 

de ware wet” is: dat is de poseek שדן לפי המקום והזמן בענין שיהא לאמתו ולאפוקי שלא יפסוק תמיד   

דין תורה ממש כי לפעמים שצריך הדיין לפסוק לפנים משורת הדין לפי הזמן והענין. וכשאינו עושה כן אף שהוא  

 dat wil zeggen: de poseek “die paskent op een manier die aansluit bij zijn ;דין אמת אינו לאמתו

tijd en zijn plaats; dat betekent dat hij niet altijd de exacte halacha (din torah mammash) 

paskent. Want soms moet hij een mildere positie innemen, afhankelijk van de casus en de 

tijd. Als hij dat niet doet, dan paskent hij weliswaar correct, maar niet volgens de ware 

intentie.” 

 Meegaan met de tijd is dus een aloud principe, maar de vraag rijst wat de inhoud van 

de veranderingen kan zijn. De halacha heeft zich altijd relatief eenvoudig gevoegd naar 

technologische ontwikkelingen en is in de regel niet in gebreke gebleven spoedig een 

passend antwoord te formuleren op ingrijpende materiële vernieuwingen. Zaken als 

ontwikkelingen in technologie, medische wetenschap en financiële veranderingen zijn in 

alle tijden onderwerp van responsa geweest.45 

Anders ligt dat voor immateriële, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, die 

resulteren in een verandering van mentaliteit. Er is een diepe reden om zo’n 

mentaliteitsverandering halachisch anders te bejegenen dan een verandering in de fysieke 

wereld. Het Jodendom en de halacha hebben immers geen enkele pretentie de stoffelijke 

wereld een boodschap mee te geven; genoemde materiële vernieuwingen worden dan ook 

soepel geïntegreerd. Dat geldt niet voor geestelijke vernieuwing. Het Jodendom pretendeert 

haar leden de geestelijke en morele weg te wijzen. Wanneer externe maatschappelijke 

ontwikkelingen of psychologische inzichten een rol gaan spelen in het leven en denken van 

orthodoxe Joden, dan kan dat leiden tot onvrede bij de geestelijk leiders. Het omarmen van 

nieuwe ideeën kan er immers toe leiden dat men in meer of mindere mate de 

oorspronkelijke Joodse leer de rug toekeert. Kort gezegd: het Jodendom heeft geen 

problemen met “nieuwerwetse dingen”, maar wel met “nieuwerwetse ideeën”. Deze 

gedachte is in de midrasj in enkele woorden samengevat: “Geloof in de wijsheid (chochma) 

 

45 Voor een korte uitwerking hiervan, zie bijlage 1. 
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van niet-Joden, maar niet in hun religieuze leer (tora)”,46 waarbij het “religieuze” staat voor 

alles wat niet materieel van aard is. 

 Je zou kunnen betogen dat een nevendoel van het teleologische paskenen bestaat in 

het actief ageren tegen nieuw, extern gedachtegoed. Zonder twijfel laat een deel van de 

choemrot zich inderdaad herleiden tot het “buiten de deur houden” van nieuwe ideeën die 

worden opgevat als tegengesteld aan of onverenigbaar met de halacha. De koelot, hoewel 

evenzeer ingegeven door teleologisch paskenen, blijven dan echter onverklaard. 

 Een mogelijke verklaring voor koelot vinden we in Daniel Boyarins recente 

toepassing van Itamar Even-Zohars culturele poly-system theory. In A Traveling Homeland 

beschrijft Boyarin de maatschappelijke invloeden die inwerkten op de Talmoedstudie in de 

middeleeuwen.47 Boyarin weigert te geloven dat de Talmoed-commentatoren en auteurs 

van andere werken over de Talmoed, die zich buiten hun geletterde bezigheden volledig in 

het niet-Joodse milieu mengden, de invloeden van dat milieu buitensloten wanneer zij zich 

in de Talmoed verdiepten. Zulke invloeden zijn onvermijdelijk, betoogt Boyarin, aangezien 

er geen harde scheiding bestaat tussen de cultuur van een tijd en plaats en de trans-lokale 

Joodse cultuur. Hij ziet dus geen contradictie of spanning tussen enerzijds deze vormen van 

cultuur-overdracht en anderzijds de puur Joodse Talmoed-studie. Joden nemen immers 

altijd deel aan zowel de niet-plaatsgebonden, deels tijdloze Joodse cultuur als aan de 

plaatsgebonden, contemporaine niet-Joodse cultuur. 

 De oorsprong van deze theorie van zogenaamde ‘polysystemen’ ligt in de linguïstiek. 

De Israëlische cultuuronderzoeker Itamar Even-Zohar breidde de theorie in de loop der 

jaren uit naar het onderzoek van cultuur en met name van cultuur-contact.48 Boyarin past 

deze theorie vervolgens toe op de geschiedenis van de Talmoedstudie. Hij beschrijft 

polysystemen als een concept dat 

 

sees culture (and the products of culture) not as a closed signifying system but as the 

interaction at one and the same time of different signifying practices and systems that 

are all current within the culture.49 

 

Het belang van dit inzicht omschrijft Boyarin als volgt: “This dynamic is what allows for 

cultural change and renewal, for the different systems within the culture interpenetrate and 

 

46 Eecha Raba 2:   אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמין, הה”ד והאבדתי חכמים מאדום ותבונה  מהר עשו )עובדיה

 .א ח(, יש תורה בגוים אל תאמין, דכתיב מלכה ושריה בגוים אין תורה
47 Daniël Boyarin, A traveling homeland: The Babylonian Talmud as diaspora (Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2015), 106. 
48 Itamar Even-Zohar, “Factors and dependencies in culture: A revised outline for polysystem 

culture research,” Canadian Review of Comparative Literature 24 (1997), 15-34. 
49 Boyarin, A traveling homeland, 106. 
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modify each other.” Boyarin noemt hier het voorbeeld van de “Talmoedische logica”. Het 

gaat daarbij niet om het “slaafs lenen” van termen uit de omringende maatschappij en 

evenmin om het passief beïnvloed worden door de Westerse logica. De middeleeuwse 

Talmoedgeleerde “adapted it successfully and creatively to a trans-local system of culture 

and learning in which he also participates”. 50  Op het moment dat een geleerde een 

Talmoedisch commentaar schrijft, maakt hij deel uit van twee “systemen”, die beide hun 

sporen trekken in zijn interpretatie. 

 Dit poly-systeem model is vervolgens eenvoudig op het gebied van zowel choemrot 

als koelot toe te passen. Nieuwe ideeën over bijvoorbeeld authenticiteit, autonomie en 

zelfstandigheid van de vraagsteller worden gevoed vanuit de contemporaine cultuur, zijn 

als zodanig vanuit halachisch perspectief dus “nieuwerwets”, en kunnen daarom niet 

expliciet tot de overwegingen van een poseek behoren. Ze maken immers geen deel uit van 

de traditie en vallen niet binnen het kader van de halacha. In theorie zijn ze daarmee 

principieel “taboe” binnen de psak, en elke expliciete referentie aan zulke denkbeelden zal 

grote argwaan en afwijzing oproepen.51 

 Een analyse van responsa laat echter vergelijkbaar beeld zien met dat wat Boyarin 

voor de middeleeuwse Talmoed-commentatoren schetste: moderne waarden sijpelen door 

in de overwegingen van de poseek, niet als slaafse navolging of als een passief ondergane 

invloed, maar als integraal onderdeel van zijn denkwereld en denkwijze. De poseek maakt 

deel uit van zijn tijd en neemt bewust of onbewust invloeden van de moderne mentaliteit 

in zijn halachische beslissingen mee. De poly-system verheldert hoe dit kan gebeuren, zelfs 

bij een poseek die zulke externe ideeën volhardend wil buitensluiten – onvermijdelijk 

zullen zijn psakim mede door heersende denkbeelden beïnvloed zijn. Dit is niet in strijd 

met de aard van de halacha, maar juist geheel conform de hierboven genoemde 52 

aanwijzing in Falk’s Drisha, dat plaats en tijd van de psak van groot belang zijn.53 

 

1.1.3 Meta-halacha 

Tot nu toe zagen we ten eerste dat het zogenaamde teleologische paskenen (het paskenen 

met bijbedoelingen) een integraal deel van de halachische werkwijze vormt, en ten tweede 

dat het theoretisch mogelijk is dat de halacha (immateriële) mentaliteitsveranderingen 

accommodeert, zonder dat dit spanning met de traditie oproept. Op dit punt gekomen is het 

zaak om na te gaan wat dan precies de doelen van het teleologische paskenen zouden 

kunnen zijn. Om dit goed te analyseren, kunnen we gebruik maken van het concept “meta-

 

50 Boyarin, A traveling homeland, 106, 108 en110. 
51 Zie noot 27. 
52 Zie paragraaf 1.1.2. 
53 In paragraaf 1.2.1 zal ik de voor dit onderwerp belangrijke term “svara” nader toelichten. 
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halacha”, dat ik hier eerst kort zal introduceren. 

 De Israëlische filosoof Eliëzer Goldman (1918-2002) introduceerde in 1958 in een 

lezing voor het eerst de term “meta-halacha”, en sindsdien duikt deze met regelmaat in 

allerlei publicaties op. In de jaren onmiddellijk na de lezing is het begrip op allerlei 

manieren geïnterpreteerd (zie ook het einde van deze sub-paragraaf), maar voor dit 

onderzoek is vooral Goldmans oorspronkelijke betekenis van belang.54 

 De onmiddellijk aanleiding voor Goldman om zich te verdiepen in de werking van de 

halacha, was een felle polemiek tussen Jeshajahoe Leibovitz55 en rabbi Moshe Zvi Neria,56 

die plaatsvond in de eerste jaren na de stichting van de staat Israël. Leibovitz (Letland en 

Israël, 1903-1994) was een toonaangevende publieke intellectueel die vanaf 1935 in Israël 

woonde. Hij was een fel criticus van zowel de politieke als de religieuze situatie in zijn 

tijd.57 Rabbi Neria (Rusland en Israël, 1913-1995) woonde vanaf 1930 in Israël en was een 

vooraanstaand leerling van rabbijn Awraham Yitzchak Kook, de eerste opperrabbijn van 

Israël. Rabbi Neria’s religieuze filosofie was sterk zionistisch gekleurd en hij streefde naar 

een volledige toepassing van de halacha binnen de moderne Israëlische maatschappij. 

 Leibovitz stelde daarentegen dat de halacha niet in staat was te voorzien in een 

sluitende oplossing voor de situaties die zich in die jaren voordeden. Het houden van de 

sjabbat in fabrieken en kiboetsim was zijns inziens onmogelijk. 58 Immers, het in acht 

nemen van de wetten van de sjabbat betekent (vaak) een stopzetting van bijna het gehele 

arbeidsproces gedurende de sjabbat, hetgeen voor kiboetsim onhoudbare financiële 

consequenties zou hebben. Aangezien de halacha in Leibovitz’ ogen in dit opzicht in 

gebreke bleef, propageerde hij een volledige verandering in de houding jegens de halacha 

en pleitte hij voor het formuleren van “een nieuwe religieuze wetgeving”.59 

 

54 Ik baseer mijn uiteenzetting over deze term op de schriftelijke weergave van een lezing van 

Goldman: “Jesodot meta-hilchatiim lehachra'a hilchatit,” in Iyunim Chadashim beFilosofia shel 

haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky (Jeruzalem: Van Leer Institute, 2008), 259-

278. Daarbij maak ik gebruik van de analyse van het werk van Goldman door Alexander Kaye, 

“Eliëzer Goldman and the origins of meta-halacha,” Modern Judaism 34, nr. 3 (2014), 310-333 en 

van Gili Zivan, Pluralistic religious philosophy: A study of the philosophy of Eliëzer Goldman (in 

het Hebreews: עת לפילוסופיה יהודית וקבלה-דעת: כתב ) (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1998), 

75-99. 
55 Jeshajahoe Leibowitz, Tora oeMitzvot bazman haze, hartsa’ot oema’amarim 1943-1954 (Tel 

Aviv: Massada, 1954). 
56 Rabbi Moshe Z. Neriah, Kuntres haviku’ach, hilchot sjabbat vehilchot medina (Jeruzalem: Or 

Olam, 1952). 
57 Zie Avi Sagi, “Yeshayahu Leibowitz: A breakthrough in Jewish philosophy: Religion without 

metaphysics,” Religious studies 33, nr. 2 (1997), 203-216 voor een analyse van zijn religieuze 

kritiek op de hedendaagse manier van religieus leven. 
58 Goldman woonde vanaf 1941 tot zijn overlijden in de kiboets “Sde Elijahoe”. 
59 Kaye, “Eliëzer Goldman,” 315. 
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 Rabbi Neria daarentegen was van mening dat de bestaande halacha voor alle 

levensomstandigheden het antwoord heeft. Hij stelde dat de mening van Leibovitz niet 

gebaseerd was op een daadwerkelijke en loyale wil tot het vinden van oplossingen voor de 

nieuwe halachische problemen die de stichting van de staat met zich meebracht. De halacha 

was in rabbi Neria’s visie wel degelijk in staat tot het vinden van nieuwe oplossingen voor 

deze vraagstukken. 

 In zijn lezing uit 1958 betoogt Goldman dat beiden zowel gelijk als ongelijk hadden. 

Leibovitz stelde een prangend praktisch probleem aan de orde, maar zijn oplossing stond 

volgens Goldman te ver af van een loyaal religieus leven. Rabbi Neria ging volgens hem te 

laconiek voorbij aan de complexiteit van de moderne uitdagingen, bijvoorbeeld aan het 

probleem van het houden van sjabbat in landbouwondernemingen, die rendabel moeten 

blijven. 

 Goldman haalt in zijn lezing een voorbeeld aan uit niet-Joodse bron, dat uitstekend 

illustreert wat zijn motivatie was voor het introduceren van de term meta-halacha. Het 

betreft een casus in de VS van een jongen die in een vijver zwom, wat door de gemeente 

was toegestaan. De grond waarin de vijver lag, was echter aan één kant eigendom van een 

spoorwegbedrijf, die hun grond tot verboden terrein had verklaard. Van die kant was boven 

de vijver een springplank bevestigd, waarop de jongen stond op het moment waarop er een 

elektrische kabel brak die het bedrijf toebehoorde en die de jongen raakte, met de dood als 

gevolg. De rechter moest nu beslissen of hij de geëiste som wegens de dood van de jongen 

moest toewijzen of niet. De aanklagers stelden dat zwemmen in de vijver was toegestaan; 

de jongen had geen overtreding begaan. Het treinbedrijf stelde daartegenover dat de 

springplank geen deel van de vijver uitmaakte, dat de jongen zich dus op verboden terrein 

had bevonden en dat het bedrijf dientengevolge geen schadevergoeding verschuldigd was. 

De rechter merkte op dat beide beweringen evenveel bewijskracht hadden en dat een rechter 

in een dergelijk geval moet beslissen zonder gebruik te maken van zijn juridische kennis. 

Hij zal dan moeten putten uit algemene principes. Die kunnen weliswaar persoonlijk en 

subjectief zijn, maar alleen zij kunnen in zo’n geval de leidraad vormen voor een beslissing. 

Zonder zich te verdiepen in de uitspraak van de rechter of ook maar zijn beslissing te 

vermelden, stelt Goldman dat zulke algemene, niet-juridische principes ook in de halacha 

werkzaam zijn. Dat zijn de principes die hij later “meta-halacha” zal noemen. 

 Na de genoemde lezing publiceert Goldman een reeks artikelen waarin hij de term 

“meta-halacha” daadwerkelijk introduceert en nader toelicht. Hij maakt een onderscheid 

tussen een concrete halacha (bijvoorbeeld: de voorschriften voor sjabbat) en een algemene 

halachische regel, zoals וחי בהם ([de mens die ze doet [zal daardoor leven), dat wil zeggen 

dat levensgevaar (bijna altijd) zwaarder weegt dan een mitsva.60  

 

60 Zoals er geschreven staat in Vajikra 18:5. Zie onder andere bJoma 85b en bSanhedrin 64a. Deze 
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 Goldman gaat echter een stap verder en stelt naast deze eerste vorm van meta-halacha 

een tweede, meer abstracte variant voor. Immers, dergelijke algemene regels zijn al bekend 

en staan bijna allemaal expliciet beschreven in de Talmoed. Ze worden in de halacha ook 

algemeen geaccepteerd. Als tweede vorm erkent hij daarnaast ook meer universele vormen 

van algemene regels, zoals de praktische halachische uitingen van beginselen als 

barmhartigheid, vrede en liefdadigheid. Deze beginselen worden in de halachische 

jurisprudentie vaak niet expliciet geformuleerd, maar kunnen wel worden aangewezen als 

belangrijke factoren in het rabbijnse denken. Hij beschrijft vervolgens op welke manier 

deze universele meta-halachische beginselen een rol kunnen spelen in het bepalen van de 

uiteindelijke halacha. 

 Het nut van de inzichten van Goldman is tweeledig. In de eerste plaats is nu 

vastgesteld dat naast intern-halachische principes ook algemene inzichten meespelen in de 

beslissingen van de poseek. Dat is een uitbreiding van de bekende regel  אין לדיין אלא מה

 dat wil zeggen dat zijn uiteindelijke beslissing gebaseerd is op het geheel aan ,שעיניו רואות

overwegingen dat hij (letterlijk) “voor zich ziet”, en die allemaal meespelen bij zijn 

beslissing.61 Een tweede voordeel van het concept meta-halacha is dat het je in staat stelt 

bepaalde meningsverschillen in de halacha scherper in het vizier te krijgen, door de 

principes die op de achtergrond een bepalende rol spelen, expliciet te benoemen. Op die 

manier kan het meningsverschil, en daarmee de gehele vraagstelling duidelijker en 

inzichtelijker worden gemaakt. 

 Dit onderzoek haakt aan bij deze twee, oorspronkelijk door Goldman bedoelde, 

vormen van meta-halacha, d.w.z. de expliciete algemeen-halachische regels en de 

impliciete universele waarden die de halacha mede vormgeven. Vanaf pagina 35 zal ik 

nader onderbouwen dat algemene inzichten meespelen in de beslissing van poskim. De 

hypothese en argumentatie van dit onderzoek laten zich lezen als een uitbreiding van de 

principes van de tweede vorm, waarbij ik ter staving van de hypothese meer voorbeelden 

en citaten uit de responsa-literatuur zal geven dan Goldman deed. Hier zij nog opgemerkt 

dat Goldman niet de pretentie heeft gehad nieuwe halachot te bepalen, of af te doen aan de 

leidende halachische rol van de poskim. Zijn grote bijdrage is geweest dat hij het 

verschijnsel meta-halacha heeft gesignaleerd en van een naam heeft voorzien. Hij bleef 

daarbij volstrekt loyaal aan de halacha, en liet de taak van het paskenen volledig aan de 

poskim. Ook in dit opzicht wil ik in dit onderzoek in de voetsporen van Goldman treden. 

 Zoals eerder opgemerkt, bestaat er een brede variatie aan interpretaties van het door 

Goldman beschreven fenomeen meta-halacha. Veel daarvan liggen ver af van zijn 

 

plicht is alomvattend, slechts drie beroemde gevallen uitgezonderd: afgodendienst, moord en 

bepaalde vormen van verboden seksueel contact. Zie Maimonides, Mishne Tora, Hilchot Jesodot 

HaTora 5:2. 
61 Zie hiervoor ook pagina 40. 
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oorspronkelijke definitie. Zonder af te willen doen aan de waarde van die publicaties, geef 

ik hier volledigheidshalve een aantal voorbeelden van zulke alternatieve interpretaties. Zo 

definieert Jochanan Silman een meta-halachisch basisprincipe als een principe dat een 

poseek van buiten de halachische wereld haalt. 62  Avi Sagi betoogt dat de term een 

vergelijking met andere “meta-wetenschappen (zoals de metafysica) suggereert (hetgeen 

hij zelf vervolgens weer aanvecht). 63  Aviad HaCohen benadrukt dat het bij meta-

halachische beslissingen vooral om de gevolgen van een psak gaat.64 Avinoam Rosenak 

vat het principe op als een theoretisch beginsel en niet als een praktische beschrijving van 

de achtergrond van halachische beslissingen,65 terwijl Tamar Ross de meta-halacha “enige 

onduidelijkheid” toeschrijft en het academische gebruik ervan in maar liefst drie scholen 

onderverdeelt.66 

 Anders dan in de zojuist genoemde interpretaties, houd ik in dit onderzoek Goldmans 

oorspronkelijke definitie van de term aan, zoals die hierboven besproken is. Naar mijn 

overtuiging vormen de mechanismen die ik in de volgende paragraaf uitgebreid bespreek, 

de essentie van Goldmans eerste, intern-halachische vorm van meta-halacha. In de 

hoofdstukken 3, 4 en 5 geef ik vervolgens een analyse en verdere uitbreiding van de tweede, 

extra-halachische vorm van Goldmans meta-halacha. 

 

1.1.4 Conclusie paragraaf 1.1 

Het teleologische paskenen is eeuwenoud en sterk verankerd in de halachische traditie. Wat 

de nevendoelen van dat paskenen zijn, kan van tijd tot tijd en van plaats tot plaats 

verschillen. Meta-halachische richtlijnen spelen een rol in de vorming van halachische 

uitspraken en de theorie van de polysystemen verklaart dat de psika niet ontrouw aan 

zichzelf is als een vigerende, niet strik-Joodse mentaliteit een rol krijgt in die uitspraken. 

 

62 Jochanan Silman, “Mekor tokpan shel hahora’ot hahilchatiot: iyun meta-hilchati,” in Iyunim 

Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Ravitzky (Jeruzalem: 

Van Leer Institute, 2008), 3-26. 
63 Avi Sagi, “Hirhoerim al hamichshalot ve’al ha’etĝarim befilosofia shel hahalacha,” in Iyunim 

Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Ravitzky (Jeruzalem: 

Van Leer Institute, 2008), 28-42. 
64 Aviad HaCohen, “Shikoelim meta-hilchatiim bipsikat hahalacha: matvè rishoni,” in Iyunim 

Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Ravitzky (Jeruzalem: 

Van Leer Institute, 2008), 279-310. 
65 Zie de inleiding en het gehele eerste hoofdstuk van Avinoam Rosenak, ed., Halakha, meta-

Halakha and philosopy: A multi-disciplinary perspective (in het Hebreeuws) (Jeruzalem: Magnes 

Press, 2011). 
66 Tamar Ross, “Troemat hafeminizm ledijoen hahilchati: ‘kol be’isha erva’ kemikreh mivchan,” 

in Halakha, Meta-Halakha and philosopy: A multi-disciplinary perspective (in het Hebreeuws), ed. 

Avinoam Rosenak (Jeruzalem: Magnes Press, 2011), 35-64, aldaar 36-37. 
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 De volgende paragraaf zal nu beschrijven welke interne methoden en mechanismen 

de poskim ten dienste staan om de gewenste koelot halachisch mogelijk te maken. 

 

1.2. Achterliggende algemene halachische overwegingen 

 

De volgende stap in mijn betoog is zoals gezegd het beschrijven van de interne 

mechanismen die de halacha tot zijn beschikking heeft om verandering te bewerkstelligen, 

te beargumenteren en te zorgen dat ze wordt geaccepteerd.67 Zonder gebruik van deze 

zichtbare, ‘objectieve’ mechanismen is acceptatie van vernieuwing in de halacha 

uitsluitend afhankelijk van de loyaliteit van de poseek aan de halacha en het aanzien dat hij 

geniet. Ofschoon loyaliteit en aanzien afdoende kunnen zijn, wil de poseek zelf uiteraard 

trouw blijven aan de halacha en daarom zijn responsa in bestaande halachische banen 

leiden. 

 Deze overwegingen of mechanismen deel ik hier in drie groepen in. Als eerste komen 

die overwegingen aan bod die een onderdeel vormen van het ethos van een poseek: om een 

goede poseek te zijn is het van belang deze overwegingen altijd mee te nemen (1.2.1). 

Vervolgens bespreek ik een aantal mechanismen die in specifieke situaties relevant zijn bij 

het nemen van een a priori beslissing, vooral aangewend in particuliere gevallen, om een 

concreet probleem het hoofd te bieden (1.2.2). Als laatste volgt een bespreking van a 

posteriori overwegingen, vaak ter minimalisering van in halachisch opzicht schadelijke 

gevolgen, die meestal een breder bereik hebben dan een individueel probleem en ten 

behoeve van een bredere categorie mensen worden ingezet (1.2.3). 

 Iedere poseek kan op elk ogenblik individueel inschatten wat de relevantie en het 

gewicht van deze overwegingen zijn en wat volgens hem de juiste mate is waarin hij ze in 

een concreet geval moet aanwenden. Het resultaat is telkens dat de halacha verandert 

zonder externe invloeden toe te laten. Het gezag van wat in beginsel min of meer een 

“teleologische” bijkomstigheid is, wordt weliswaar breder toegepast dan in de 

oorspronkelijke context, maar de integriteit van zo’n uitbreiding is eenvoudig te 

verdedigen. Ik zal deze principes illustreren met voorbeelden van responsa die de 

genoemde regel concreet toepassen, juist op een ander gebied dan in de oorspronkelijke 

Talmoedische context. Zoals ik verderop zal toelichten, vormt dit een onderdeel van de 

creativiteit die een poseek aan de dag moet kunnen leggen om de specifieke aspecten van 

een bepaald geval over te kunnen dragen op een ander geval, ook zonder dat dit andere 

 

67  De begrippen van deze lijst zijn onder Talmoedgeleerden algemeen bekend. Zie Eliëzer 

Berkovitz, Hahalacha – kochah vetafkidah (Jeruzalem: Mosad Harav Kook, 1981) voor een 

gedeeltelijke opsomming en bespreking van deze principes en hun functie in het halachisch 

discours. 
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geval in de oorspronkelijke context expliciet wordt genoemd.68 

 De volgende voorbeelden zijn vooral geput uit responsa waarin een emotionele 

achtergrond meespeelt, om zo het centrale onderwerp van deze studie heel direct te 

illustreren. 

 

1.2.1 De primaire overwegingen van een poseek 

In deze sub-paragraaf stel ik een aantal primaire overwegingen aan de orde, die samen een 

integraal deel vormen van het paskenen en die iedere poseek zal meenemen in het proces 

van besluitvorming. 

 

Svara 

De eerste en zonder twijfel belangrijkste mogelijkheid tot afwijken van gebaande paden in 

de psika biedt de “svara” ( סברא, meervoud: svarot). Een svara is een gedachtegang of 

redenering die niet gebaseerd is op een concrete bron, maar die past in het geheel van de 

deugden van de wereld van de poseek. Een svara kan bijvoorbeeld voortkomen uit logische 

deductie of uit het leggen van originele verbanden, maar kan ook voortspruiten uit een 

cultuur: een geestelijk erfgoed, een algeheel raamwerk van normen en waarden die de mens 

zich heeft eigen gemaakt, vaak van jongs af aan door opvoeding, en die hem leiden binnen 

het raamwerk waarin hij nu opereert en denkt.69 Een svara kan leiden tot een inzicht, en 

daarna tot een conclusie. De svara vormt de basis van de individuele en intrinsieke 

redenering van de poseek.70 

 De term wordt in de Talmoed in bBavaKama 46a gebruikt met betrekking tot de te 

volgen procedure bij een rechtszaak. De uitdager en de gedaagde hebben een financieel 

geschil en de Talmoed bepaalt dat degene die geld van zijn medemens eist, het bewijs moet 

leveren dat dit terecht is. De gedaagde hoeft niet te bewijzen dat hij het geld mag houden. 

De Talmoed vraagt op welke pasoek deze redenering gebaseerd is en rabbi Shmoe’eel bar 

Nachmani noemt een pasoek. Hierop zegt de Talmoed:   מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא

זיל לבי אסיאהוא דכאיב ליה כאיבא א . Vertaling: “Rav Ashi vecht deze uitspraak aan: Waarom 

noem je een pasoek? Het is immers een svara! Wie pijn heeft, gaat naar een dokter!” Rav 

 

68 Zie paragraaf 2.2.2.3. 
69 Zie voor literatuur over de rol van de svara binnen de halacha Amir Mashiach, Halacha bitmurot 

hazman (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2013), rond noot 180 en 181. 
70 Het gebruik van algemene richtlijnen in het pretentieus naleven bestaat niet uitsluitend binnen 

de Joodse bronnen. Wilhelmus Luijpen, Nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie 

(Utrecht: Spectrum, 1971), 253, vat dit als volgt samen: “In een authentiek moreel leven zit dus 

vooruitgang, welke niet bestaat in een steeds accurater opvolgen van een steeds scherper gestelde 

wet, maar in een steeds groeiende helderziendheid van het geweten en een steeds getrouwer 

uitvoering van een ideaal.” 
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Ashi stelt duidelijk dat hier juridisch gezien sprake is van een logische redenering, een 

svara; de Tora hoeft aan dergelijke evidente zaken geen pasoek te wijden. Als de Tora wel 

een pasoek bevat, moet deze pasoek een diepere betekenis hebben en is hij voor deze 

redenering dus irrelevant. Ieder weldenkend mens begrijpt toch dat niemand zich hoeft te 

verdedigen dat zijn bezit inderdaad hemzelf toebehoort, en dat de bewijslast bij de uitdager 

ligt. Rav Ashi vergelijkt dit met een zieke: de zieke gaat naar de dokter en niet andersom; 

zo ook klaagt de schuldeiser de schuldige aan en niet andersom. Bij tal van onderwerpen 

worden zo halachot afgeleid door middel van svara, zelfs in het geval van levensbepalende 

halachot als in bPsachim 25b. Daar wordt een halacha gedoceerd dat wanneer iemand te 

horen krijgt: “Dood een medemens of ik dood jou”, hij zijn leven moet geven om zich niet 

schuldig te maken aan moord. De svara luidt in dit geval: “Jouw bloed is niet roder dan dat 

van een ander.” 

 Een mooie illustratie van de educatieve context die de vorming van svarot bevordert 

en in feite vereist, vinden we in een responsum van rabbi Joseef Chaim (Irak, 1835-1909, 

beter bekend naar de naam van zijn boek: Ben Ish Chai). Hij kreeg de vraag voorgelegd in 

welke gevallen men mag liegen. In plaats van een antwoord te geven, noemt hij tientallen 

voorbeelden van aĝadot (verhalende passages) uit de Talmoed, waar het spreken van de 

waarheid met andere waarden botst. Hij doet dus geen uitspraak, maar brengt alleen die 

gevallen naar voren. In de laatste alinea spoort hij de vraagsteller aan zichzelf een beeld te 

vormen van de geest die uit de voorbeelden spreekt.71 De vraagsteller moet zich een svara 

eigen maken. 

 Het is niet overigens verwonderlijk dat de literatuur die de geleerden aanzet tot het 

vormen van svarot vooral bestaat uit de aĝadot van de Talmoed en de midrasjim; deze 

narratieve tradities worden al op jonge leeftijd aangeleerd en verliezen hun vormende 

kracht ook op latere leeftijd niet. Als kader van de morele vorming en het ontwikkelen van 

normbesef is dit onderdeel van de rabbijnse literatuur essentieel.72 

 De vraag ligt nu voor of de svara bij het paskenen altijd een rol speelt, of als 

hulpmiddel slechts wordt aangewend in die gevallen waarin er geen andere weg bestaat om 

tot een beslissing te komen? Rabbi Moshe ben Nachman (Spanje en Israël, 1194-1270) 

geeft daarvoor in zijn inleiding op “Milchamot Hashem” een klassiek geworden 

aanwijzing: 

 

 

71 Zie zijn responsa Tora Lish’ma, hoofdstuk 364:   הרי סדרתי לכם שלחן מלא כמה אופנים בענין השקר

וגניבת דעת הנזכרים בדברי רז”ל להיתרא ואתם תדקדקו בכל דבר ודבר ותלמדו דבר מתוך דבר אך תשימו יראת ה' על  

 פניכם לבלתי תעשו קולות חוץ מן השורה בדמיון דחוק 
72 Zie voor een analyse van het halachisch potenitieel van svarot en aĝadot: Alan Kimche, “The 

concept of human dignity (Kevod Haberiyot) in Jewish law” (PhD dissertatie University of London, 

2006), 136-166. 
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יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, ולא ברוב קושי ות חלוטות, כי 

שאין בחכמה הזאת מופת ברור, כגון חשבוני התשבורות ונסיוני התכונה. אבל נשים כל מאדנו  

ודיינו מכל מחלוקת, בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה השמועות, ונשים  

יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות, עם הסכמת השכל הנכון, וזאת תכלית 

 יכלתנו, וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת הגמרא. 

 

Parafrase: Elke geleerde weet dat uit je de Talmoed geen wiskundige bewijzen voor welke 

mening dan ook kunt halen. De beslissing welke van de meningen te steunen, nemen we 

door middel van logische en doorslaggevende svarot, waarna we de tekst van de Talmoed 

via deze svarot interpreteren. Dat is het doel (of: het maximaal haalbare) van onze 

mogelijkheden en dat is de intentie van iedere G’dvrezende geleerde bij de interpretatie van 

de Talmoed. 

 De svara is dus een essentiele factor in de vorming van een psak. Deze praktijk van 

steunen op het gezond verstand en logisch redeneren staat de hele geschiedenis door in tal 

van werken geboekstaafd. Ik geef hier enkele voorbeelden bij de acharoniem. 73  De 

beroemde Rabbi Loew ben Bezalel (Polen en Tsjecho-Slowakije, 1520-1609, beter bekend 

als “de Marahal uit Praag”) schrijft: “De poseek moet zich richten naar de tekst van de 

Talmoed (poseek mitoch ha-Talmoed). Hoewel er een kans bestaat dat zijn halachische 

beslissing onjuist is, hoeft hij zich slechts ten opzichte van zijn eigen redeneringen te 

verantwoorden. En als hij onverhoopt foutief beslist, is hij toch geliefd in G’ds ogen, omdat 

hij zijn eigen verstand niet heeft verloochend.”74 

 Het grote belang van svara hangt deels samen met het decentrale karakter van de 

halacha. Halachot werden immers altijd en overal in de Diaspora zelfstandig gepaskend; 

daarbij is het onmogelijk met iedere mening rekening te houden. Een rabbijn moet steunen 

op zijn eigen inzichten en hoeft zich niet te richten naar de eventuele meerderheid van 

stemmen van hen die in het verleden over de zaak een uitspraak hebben gedaan. Rabbi 

Moshe Ibn Habib (Israël, 1654-1696) schrijft dat de in Shmot 23:2 voorgeschreven plicht 

om zich bij halachische beslissingen te richten naar de meerderheid (להטות רבים   ,(אחרי 

slechts geldt als het gaat om een vergadering van poskim die elkaars svarot kunnen horen 

en ter plekke overwegen, en waar, nadat elk van de aanwezigen zijn standpunt heeft 

ingenomen en uitgesproken, er gestemd kan worden ter bepaling van de uiteindelijke 

 

73 De citaten in deze alinea's zijn ontleend aan Leon Levi, Shaarei Talmud Torah (Jeruzalem: Olam 

Hasefer haTorani, 1981), 101-107. Zie ook Devora Steinmetz, “Talmud study as a religious 

practice,” in Why study Talmud in the twenty-first century? The relevance of the ancient Jewish 

text to our world, ed. Paul Socken (Lanham: Lexington, 2009), 47-66. 
74 Netivot Olam, hoofdstuk 15:   כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך

בדרך האמת ולא יפסוק הדין לאמיתו, שתהיה ההוראה לפי האמת. מכל מקום, אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין  

הוא אהוב   זה  אותו, עם כל  וחכמתו תטעה  וכאשר תבונתו  מורה מפי מה מתוך התלמוד.  הוא  יתברך כאשר  אל השם 

 .שמתחייב מן שכלו
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uitspraak. In dat geval moet de minderheid zich schikken naar de uitspraak van de 

meerderheid. Maar als de psakim in verschillende landen en/of op verschillende tijdstippen 

zijn uitgevaardigd, moet de poseek op zijn eigen svara vertrouwen en niet op een eventueel 

nog nader te traceren meerderheid. 75  Paskenen is dus veel meer dan een eenvoudige 

optelsom maken van historische uitspraken; er moet naar eigen svara worden gepaskend. 

Rabbi Avraham Jeshaja Karelitz, ook wel bekend als de Chazon Ish (Rusland en Israël, 

1878-1953), is dezelfde mening toegedaan: “Het belang van de meerderheid geldt slechts 

als de verschillende poskim samen bijeen zijn. Maar geleerden van verschillende tijden of 

verschillende landen hoeven zich geen rekenschap te geven van een meerderheid van 

stemmen. Zij moeten zich op hun logische verstand verlaten.”76 

 Het moge duidelijk zijn dat er geen enkele grens aan de mogelijkheden van de halacha 

meer zou bestaan wanneer deze persoonlijke logica rigoureus zou worden toegepast. 

Inderdaad zijn er altijd stemmen geweest die de kracht en de geldigheid van de svara wilden 

indammen. Wie met zijn redeneringen te ver ging, kreeg op weinig complimenteuze wijze 

te horen dat zijn svara een “svarat hakeres” is, letterlijk een “svara uit de pens”, 

vergelijkbaar met de Nederlandse uitdrukking “uit zijn duim gezogen”. Toch bleef de svara 

de belangrijkste manier om tot uitspraken te komen in zaken die niet reeds exact beschreven 

staan. De poskim zullen zich bij hun verdere besluitvorming vooral bedienen van juridische 

beginselen die al in de Talmoed worden genoemd. Een beredeneerd uitputtend overzicht 

van deze beginselen is relevant voor ons begrip van koelot, maar ontbreekt in de literatuur; 

daarom zal ik ze in het vervolg van deze paragraaf uitgebreid belichten. 

 

Een ladajan ella ma she’enav ro’ot 

Een nauw met de svara verbonden beginsel is de conclusie van de Talmoed dat   אין לדיין

 dat wil zeggen dat een dajan (rechter) slechts binnen de grenzen van ,אלא מה שעיניו רואות

zijn eigen kennis en kunnen kan blijven (“er blijft de rechter slechts dat wat zijn ogen 

zien”). De uitspraak vormt in bSanhedrin 6b oorspronkelijk een geruststelling voor de 

rechter. De Talmoed weidt daar uit over de plicht van rechters om recht te spreken en over 

 

75 Rabbi Moshe Ibn Habib, Get Pashut, stelregel 1.  יראה לי דלא נאמר בתורה אחרי רבים להטות אלא כשכל  

  הדיינים מקובצים יחד במקום אחד כמו הסנהדרין דיושבים יחד בכמו חצי הגורן בעיגול ונושאים ונותנים באותו דין ביחד 

פנים אל פנים ופה אל פה בכה”ג הוא דאזלינן מדאורייתא בתר רובא אמנם בחלוקות שאנו רואין בדברי הפוסקים זה אוסר  

וזה מתיר זה מטמא וזה מטהר וכל א' כתב סברתו בספרו לפי דעתו או לפי בני ישיבתו בין שהיו החולקים בזמן א' בין  

ורייתא אזלינן בתר רובא דאנא אמינא אלו היו נושאים ונותנים ביחד  שהיו בזה אתר זה אין הדבר ברור לומר כה”ג דמדא

 .בפלפול והויכוח אפשר דהמרובים היו מודים לדברי היחידים
76 Begin Hilchot Kil’aïm:   ידוע כי אין כח הרוב אלא במושב בית דין אבל חכמים החולקים שהיו בדורות חלוקות

  למיעוט כפי שהורונו רבותינו אין לנו לעזוב את שימוש השכלי ועלינו ליסד את או במדינות חלוקות אין נפקותא בין רוב  

השכלי היקש  על  הגדול   Zie ook de verzamelde brieven van de Chazon Ish 2:15, waarin hij .משקל 

schrijft: לפי    טבע השכלים להוסיף מבועם, וחובתנו לשמש בשכלנו עד כמה שידנו מגעת, ולבקש את היותר מוכרע   

 .Naar literatuur over de decentrale aard van de halacha is reeds verwezen in noot 25 .שיקול דעתו
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de G’ddelijke straf voor nalatigheid bij het rechtspreken en voor gerechtelijke dwalingen 

van de kant van de rechter. De Talmoed legt zo’n rechter een eventueel bezwaar in de 

mond, namelijk dat hij zich niet zou willen mengen in een bepaalde zaak, omdat hij dan 

misschien per abuis een foutieve beslissing zal nemen, waar hij persoonlijk moreel of 

financieel verantwoordelijk voor gehouden zou kunnen worden. Daarop zegt de Talmoed 

dat hij niet hoeft te vrezen, want als hij te goeder trouw rechtspreekt, zullen onverhoopte 

fouten hem niet worden aangerekend.77 Hij kan het immers niet beter doen dan naar zijn 

beste kunnen – hierop volgt in de Talmoed de genoemde uitspraak. In twee andere 

Talmoedpassages wordt deze zin echter anders uitgelegd.78 Daar staat de opdracht dat de 

rechter zich slechts kan laten leiden door zijn eigen subjectieve kijk op het geval dat hij 

onder handen heeft. Hij kan slechts handelen op grond van “wat zijn ogen zien”, en niet 

meer dan dat. 

 De regel wordt in de responsa veel gebruikt, en dan bijna uitsluitend conform de 

laatste verklaring, of zelfs nog met een uitbreiding, namelijk als rationale voor de beslissing 

van de poseek. Als een poseek deze zin neerschrijft, wilt hij meestal zeggen dat er zeker 

andere benaderingen van de onderhavige casus mogelijk zijn, maar dat hij heeft gehandeld 

naar eer en geweten. Zijn subjectieve waarneming was van doorslaggevend belang voor 

zijn beslissing. Het telt als een geruststellend vrijpleiten bij eventuele aanvallen op die 

beslissing: “Ik mag deze beslissing nemen, aangezien de zaak bij mij is voorgekomen en ik 

de omstandigheden in ogenschouw heb genomen.” Zoals steeds is de loyaliteit van de 

poseek de belangrijkste vereiste voor de acceptatie van zijn psak, waaruit weer zijn 

autoriteit volgt. 

 

Okimta 

Een veelgebruikte toepassing van de svara is de “okimta”, vaak begrepen als “een 

beperkende verklaring”.79 Dit is een algemeen principe dat in de hele Talmoed en in de 

historische praktijk van het paskenen talloze malen voorkomt. Het gaat hierbij om een 

interpretatie van een tekst die alleen in bepaalde gevallen geldt en in andere gevallen niet. 

Het behelst een nogal subjectieve manier van redeneren: met deze methode kan werkelijk 

“het einde zoek zijn” van wat je binnen de originele tekst als redelijke dan wel onredelijke 

interpretatie moet beschouwen. Een alledaags voorbeeld: een moeder heeft haar zoon een 

huishoudelijke taak opgedragen, namelijk dat hij elke dag de tafel moet dekken voor het 

 

77 Deze verklaring is gebaseerd op Rashi’s uitleg. 
78 bBabaBatra 131a en bNida 20b. 
79 Zie voor een kennismaking met dit begrip: Avinoam Cohen, “A unique form of argumentation 

in Talmudic rhetoric,” Rhetorik: Ein internationales Jahrbuch 15 (1996), 42-51; Ronen Reichman, 

“The Talmudic okimta and its logical structure: A contribution to the systematic research into 

talmudic legal hermeneutics,” Jewish Studies Quarterly 12, nr. 2 (2005), 129-147. 
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avondeten. Op een dag is de zoon ziek. Hij neemt aan dat hij daardoor vandaag vrijgesteld 

is van zijn plicht. Hij redeneert dus een “okimta” in de opdracht van zijn moeder en past 

haar opdracht slechts in bepaalde gevallen toe, namelijk “als ik gezond ben”. Moeder zelf 

sprak echter niet over ziek of gezond, anders was deze okimta onmogelijk geweest. 

Waarschijnlijk zag zij geen reden om alle mogelijke gevallen van de geldigheid van haar 

woorden te specificeren. 

 Een extreem voorbeeld van een okimta komen we tegen in bSjvoe’ot 33a. De Misjna 

bespreekt daar op folio 31b een bijzonder geval en doet een verrassende uitspraak, die ik 

hier in een vereenvoudigde vorm weergeef. In het Jodendom bestaat een plicht tot het 

afleggen van een getuigenis. Een ieder die voor de rechtbank belangrijke informatie 

achterhoudt, is in overtreding. Verder geldt dat getuigen in eenzelfde zaak geen 

familieleden van elkaar mogen zijn. De Misjna bespreekt nu een geval waarin twee groepen 

mensen beweren dat zij een goede reden hebben waarom zij niet zouden hoeven getuigen 

en waarom het zich onthouden daarvan dus geen overtreding zou betekenen. De Talmoed 

vraagt zich af wat de reden daarvoor zou kunnen zijn en draagt een originele oplossing aan: 

כגון שהיתה שניה בשעת כפירת ראשונה קרובין בנשותיהן ונשותיהן גוססות -רבינא אמר: הכא במאי עסקינן  . 

In vertaling: “Ravina zegt: ‘Waar gaat het hier over? Toen de mannen van de eerste groep 

de eed aflegden, bleken de mannen van de tweede groep via hun vrouwen bloedverwanten 

zijn en die vrouwen liggen op sterven.’” Dit is op het eerste gezicht een vreemde uitleg: in 

de praktijk kan zo’n situatie bijna onmogelijk voorkomen. Ze is dus vooral bedoeld om de 

Misjna uit te leggen, wat zonder deze beperkende geldigheid (okimta) blijkbaar niet 

mogelijk was. 

 Het is hier niet aan ons om deze okimta en de wetgeving rond het afleggen van een 

valse eed nader uit te leggen. Het voorbeeld dient slechts om te laten zien hoe door middel 

van een okimta volledig nieuwe interpretaties en toepassingen ontstaan, die zonder dit 

instrument niet mogelijk waren. Het is vooral belangrijk op te merken dat de Talmoed 

aanneemt dat de Misjna deze bedoeling al impliceerde, en dat hij dus meent met zijn uitleg 

geen nieuwe interpretatie te geven, maar slechts de oorspronkelijke betekenis van de Misjna 

bloot te leggen. 

 Het moge duidelijk zijn dat er oneindige mogelijkheden zijn om okimtot op werkelijk 

iedere uitspraak toe te passen. In zulke gevallen is de genoemde loyaliteit en expertise van 

de poseek nog onontbeerlijker dan in alle andere gevallen.80 

 

Ko’ach dehetera 

Een andere algemeen geldende leidraad voor de poseek is ko’ach dehetera. De in de 

Talmoed daarvoor gebezigde zinsnede is כח דהיתירא עדיף, dat wil zeggen dat de rabbinale 

 

80 Als uiteengezet rond noot 33. 
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durf (letterlijk: kracht) om “toe te staan” te prefereren is (boven de verbiedende methode). 

Dit principe wordt in de Talmoed op een viertal plaatsen genoemd, telkens in gevallen 

waarin tegengestelde meningen om een praktische beslissing vragen en beide meningen 

inhoudelijk even steekhoudend zijn. De Talmoed bepaalt dat het in dergelijke gevallen 

beter is een heteer te paskenen dan een verbod. 

 In de halacha en in de responsa wordt deze algemene richtlijn vaak gebruikt om te 

benadrukken dat de poseek op zoek gaat naar een heteer, ook al kost dat hem moeite. 

Immers, verbieden is gemakkelijk en dat kan iedereen. De verantwoordelijkheid om een 

heteer te paskenen is echter groot. Desondanks kondigt de poseek aan dat hij op zoek gaat 

naar een heteer, ook als de kwestie niet valt onder situaties die expliciet staan aangegeven 

in de Talmoed. 

 Ik geef hier een enkel voorbeeld. Iemand bekleedt een hoog ambt aan het Russische 

hof en draagt daar de verantwoordelijkheid voor het proces van het brouwen van 

alcoholische drank. Dit roept op Pesach uiteraard problemen op. Rabbi Efraim HaCohen 

(Rusland, 1616-1678), auteur van de responsa-collectie Shaar Efraim, “graaft diep” in de 

Talmoed en in andere bronnen om de vraagsteller een heteer te kunnen geven. Verbieden 

is zoals gezegd simpel en ligt hier ook voor de hand, maar aangezien – mits dat mogelijk 

is – rabbinale durf te prefereren is (כח דיהיתרא עדיף), doet de poseek met succes moeite een 

oplossing voor deze werknemer te vinden, namelijk door de aanwezigheid van een collega 

voor te stellen, die ervoor zal zorgen dat de gebrouwen drank niet op Pesach zal worden 

gedronken.81 

 

Lifnim mishoerat hadien 

Ook de veelgebruikte juridische wending die “lifnim mishoerat hadien” (לפנים משורת הדין) 

wordt genoemd, i.e., “handelen met coulance”, is een in het paskenen veelgebruikt 

instrument. De oorsprong van deze juridische vingerwijzing is te vinden in de Talmoed. 

Daar wordt verhaald dat op theologisch niveau G’d Zijn volk volgens deze richtlijn berecht 

en dat op juridisch niveau onder meer Rav Papa conform dit begrip handelde.82 Ook de 

verwante term “v’asita hatov v’hajashar” (ועשית הישר והטוב), dat wil zeggen de aanmaning 

om het goede en het eerlijke te prefereren boven louter juridische overwegingen, wordt 

vaak gebruikt. Deze laatste term staat in de Tora.83 Een van de toepassingen daarvan in de 

 

81 Shaar Efraim 7:   העולה מכל מ”ש לעיל שרשאי הישראל לעמוד על המשמר אצל העכו”ם בפסח בחול המועד

אף שמבואר  שרוצה בקיומו לא שייך הכא וכמש”ל ומטעם דאיכא למיחש שמא ישתה מהם יקח לו איש אחר עמו  ומטעם  

בש”ע סי' ער”ה ס”ג שצ”ל לו תן דעתך עלי שלא אטה כו' אבל מן הסתם אין לסמוך אפילו יש בני בית הרבה כמ”ש בעל 

עולת תמיד שם היינו דוקא בהטיית הנר גזרינן מאחר שאינו עוסק עמו בקריאה מה שאין כן בנ”ד די בזה שאיש אחר יושב  

 .עמו והנלע”ד כתבתי
82 bBrachot 7a en bKetoebot 97a. 
83 D’varim 6:18. 
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Talmoed is dat in geval een lener een lening niet op tijd terugbetaalt, ten gevolge waarvan 

zijn bezit is gevorderd, hij zijn bezit kan terugkrijgen, ondanks het feit dat hij pas na de 

afgesproken termijn de lening terugbetaalt.84 Dit beschouwt men als nastrevenswaardige 

rechtvaardigheid. 

 Zeer veel responsa vermelden expliciet dat de beslissing door de auteur genomen is 

vanuit deze coulante houding. Een voorbeeld daarvan vinden we in een kort responsum van 

de beroemde rabbi Meïr van Rothenburg (Duitsland, 1215-1293, aangeduid met 

“Maharam”), waarin hij beslist in een geschil tussen een huiseigenaar en diens huurder. De 

huur was vastgelegd voor tien jaar, maar tijdens die periode wil de eigenaar het huis 

verbouwen, en stelt de huurder voor om tijdelijk bij hem in te wonen. De huurder werpt 

tegen dat deze tijdelijke verhuizing hem te veel op kosten zou jagen. De halacha hier is 

duidelijk en stelt de huurder in het gelijk, maar de Maharam beslist dat de huurder aan het 

verzoek van de huiseigenaar moet voldoen, mits laatstgenoemde een bepaalde 

schadevergoeding beschikbaar stelt. De achterliggende gedachte die hij hier toepast, is de 

coulance-regeling 85.לפנים משורת הדין Een modern voorbeeld van dit principe zien we in 

een responsum van rabbi Moshe Shternbuch.86 Hij behandelt de vraag van iemand die een 

elektrisch apparaat heeft gehuurd van een uitleenbedrijf en dat te laat teruggeeft, maar zegt 

dat hij het apparaat niet heeft gebruikt in de periode waarmee hij de huurovereenkomst 

heeft overschreden. De verhuurder eist de volle prijs, maar de klant wil minder betalen, 

omdat hij ervan overtuigd is geen aantoonbare schade te hebben aangericht. De verhuurder 

heeft volgens hem voldoende van deze apparaten in voorraad en is door de verlate 

teruggave dus geen enkele klant misgelopen. Rabbi Shternbuch stelt de verhuurder in het 

gelijk, maar maant hem zich coulant op te stellen.87 Dit is overigens illustratief voor het 

discours van de responsa: de vraagsteller wil niet alleen een formeel antwoord op de vraag, 

maar vraagt ook om geestelijk advies van de rabbijn, zoals ik verderop uiteenzet wanneer 

ik de rationale van de vraagsteller bespreek.88 

 

1.2.2 A priori mechanismen in individuele gevallen 

In de vorige sub-paragraaf zagen we vijf primaire overwegingen die vallen onder het 

generieke ethos van het paskenen, en waarmee elke poseek rekening houdt. Waar mogelijk 

 

84 bBabaMetsia 16b. 
85 Shut Maharam MeRottenberg 4:587:  אין ב”ד יכולי' להכריח שמעון לצאת אבל שמעון יעשה לפנים משורת

דזה נהנה וזה אינו חסר אלא שטורח הדין שאם יקבל עליו ראובן הפסדו אם יפסיד ויצא . 
86 Zie het corpus, pagina 17, nr. 57 in de lijst. 
87. Teshuvot vehanhaĝot 2:716:  מיהו כיון שהשוכר טעה, ראוי למשכיר להתחשב עמו ולהוריד קצת עכ”פ וכמדומני

ות לפנים משורת הדין )ובפרט שיד  יב בכל, מ”מ ראוי לו להתחסד ולעששכן מקובל להוריד קצת, ואף שמדינא השוכר חי

ית הישר והטובהשוכר לא משיג הסכום שצריך לשלם( כה”ג ודאי נאמר ועש . 
88 Zie pagina 59. 
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zal hij conform die principes paskenen. In deze sub-paragraaf bespreek ik de drie 

belangrijkste richtlijnen voor het paskenen in concrete, individuele gevallen. Uit deze 

principes spreekt een alerte houding van de halacha ten opzichte van de gevoelens van de 

vraagsteller. Ze zijn alle drie bedoeld om een coulante manier van paskenen mogelijk te 

maken en het naleven van de halacha in moeilijke gevallen te vereenvoudigen. Dat geldt 

met name voor de categorie die in deze studie centraal staat, dus zaken waarin de 

authentieke persoonlijke beleving van de religieuze Jood in botsing zou kunnen komen met 

een strikte naleving van de halacha. Deze drie overwegingen, die de Talmoed in nauw 

omschreven gevallen vermeldt, passen de poskim op een veel breder terrein toe. Iedere 

poseek kan deze overwegingen in elk praktisch geval naar eigen goeddunken wel of niet 

meenemen in zijn beslissing. Ze scheppen zoals gezegd veel mogelijkheden voor een 

heteer. 

 

Hefseed meroebè 

De halacha onderkent de turbulente gevoelens van iemand die een belangrijk financieel 

verlies dreigt te lijden. Bij zo’n situatie van “hefseed meroebè” (מרובה  gelden (הפסד 

verzachtende halachische omstandigheden. De Talmoed brengt al voorbeelden van heterim 

in gevallen waarin er grote schade dreigt.89 Poskim passen deze uitgebreider toe. Zo komen 

we bijvoorbeeld in het werk van rabbi Jekoeti’eel Jehoeda Halberstam90 een geval tegen 

waarbij wormen zijn aangetroffen in een voorraad tarwe die bedoeld is voor de productie 

van matsot, waardoor de hele voorraad als niet-kosher zou moeten worden beschouwd. De 

vraag is of wegens het grote financiële verlies (dat uiteraard moet worden doorberekend 

aan de kopers) de vraagsteller hier een soepeler opvatting van kashroet mag aanhouden. 

Dat wordt in dit geval inderdaad gepaskend.91 

 Een verwant principe, met een veel grotere reikwijdte, is “haTora chasa al mamonam 

shel Jisra’eel” (התורה חסה על ממונם של ישראל), het beginsel dat de Tora rekening houdt met 

mogelijk financieel verlies van een Jood. In de Talmoed wordt deze overweging vooral 

genoemd in relatie tot gemeenschapsgelden die aangewend worden voor de tempeldienst. 

Hier geldt als algemeen uitgangspunt dat op grond van dit beginsel de pracht en praal van 

de dienst moet samengaan met een zekere mate van zuinigheid: “de Tora past op het geld 

van een Jood.” 

 De responsaliteratuur zet deze regel op allerlei terreinen in. Eén voorbeeld is het geval 

van graan dat op Pesach in aanraking is gekomen met een groot vat met gezouten vlees. 

Sommige geleerden waren van mening dat de gehele inhoud vernietigd diende te worden. 

 

89 bPsachim 20b bKetoebot 60a. 
90 Zie het corpus, pagina 17, nr. 15 in de lijst. 
91 Shut Divree Jatsiv, Orach Chaim 197.   דהולכין אחר בעל השאלה דאם יש לו הפסד מרובה שפיר מותר לו

ש הכא שלהקונים יהיה מזה הפסד מרובהולכל העולם עיין שם. וכ”  . 
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In zijn responsum beslist rabbi Moshe Isserles (Polen, 1530-1572, veelal aangeduid als 

“Rema”) echter dat wegens de grote financiële schade die dat zou opleveren er een 

coulantere maatregel getroffen kan worden.92 

 

K’vod habri’ot 

Een veelbesproken onderwerp in de halacha is de waardigheid van de mens, k’vod habri’ot 

 Als deze waardigheid dreigt de worden aangetast, kunnen er verzachtende 93.(כבוד הבריות)

omstandigheden gelden. De Talmoed gaat uitgebreid in op de bron, de achtergronden, de 

heterim en de restricties van die gevallen waarin ge- en verboden mogen en zelfs dienen te 

worden veronachtzaamd in geval van een mensonterende situatie.94 Zo behandelt Rabbi 

Jitschak Weiss95 de vraag of een slechthorende op sjabbat gebruik mag maken van een 

gehoorapparaat, hoewel dat op een batterij werkt, waardoor het gebruik van zo’n apparaat 

gewoonlijk verboden zou zijn. Rabbi Weiss neemt de menselijke waardigheid mee in zijn 

besluit om het deze slechthorende, weliswaar onder bepaalde condities, toe te staan zijn 

gehoorapparaat ook op sjabbat te gebruiken.96 

 

Derachèha darchee no’am 

Wijdverbreid is ook de inzet van de pasoek derachèha darchee no’am (נועם דרכי   ,(דרכיה 

“haar wegen zijn lieflijke wegen”.97 De Talmoed gebruikt deze uitdrukking onder meer als 

motivering voor het feit dat als loelav (rituele bundel twijgen) op Soekot per se een palmtalk 

moet worden gebruikt, en niet een plant die met zijn doorns en stekels wonden en 

onaangenaamheden zou kunnen veroorzaken bij de uitvoering van het schudden van de 

zogenaamde “vier soorten” tijdens Soekot.98 Radbaz (rabbi David ben Shlomo ibn Zimra; 

Spanje en Israël, 1479-1573) verwoordt de achterliggende gedachte op pakkende wijze: 

 In vertaling: “Het moet zo zijn dat de wetten .וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברא

van onze Tora overeenkomen met de rede en het gezond verstand.” 

 Dit algemene principe wordt, zij het schoorvoetend, ook toegepast op andere 

 

92 Shut Rema 28:  דהמקיל לא הפסיד והמחמיר יחמיר בשלו ולא בשל אחרים, כי דבר זה הוא הפסד ממון ישראל

 .והתורה חסה על ממונן
93 Voor het rabbijnse concept kavod of waardigheid, zie bijvoorbeeld Kimche, “The concept of 

human dignity”. Deze materie vindt een moderne toepassing in bijvoorbeeld de consideratie met 

gehandicapten, zie o.a. Tzvi C. Marx, “Who can be commanded? Disability in Jewish thought and 

culture,” Tikkun 29, nr. 4 (2014), 33-35. 
94 bBrachot 19b. 
95 Zie het corpus, pagina 17, nr. 41 in de lijst. 
96 Minchat Jitschak 3:41:   אך יש לצרף עוד בנד”ד, מש”כ השואל בנדון הח”ס )שם סי'  פ”ג(, דגדול כבוד הבריות

 .שדוחה ל”ת, מכ”ש דגנאי גדול הוא, וצדד לומר דבגנאי גדול אפילו איסור דאו' שרי
97 Mishle 3:17. 
98 bSoeka 31a, b. 
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domeinen binnen de halacha. Ik geef twee voorbeelden uit mijn onderzoekscorpus, die laten 

zien dat er tegenwoordig in de psika meer dan vroeger met de objectieve en subjectieve 

beleving van ongemak rekening wordt gehouden, en dat deze consideratie tot 

daadwerkelijke veranderingen in de halacha leidt. Deze voorbeelden hebben betrekking, 

net als de casussen die worden besproken in de hoofdstukken 3, 4 en 5, op een situatie die 

in wezen niet nieuw is, waarin de strikte halachische uitspraak expliciet geboekstaafd staat, 

en waarin desondanks een koela gepaskend wordt. 

Zo behandelt rabbi Moshe Shternbuch een geval waarin een pasgehuwde vrouw 

ongesteld is geworden, nog voordat zij en haar bruidegom de liefde met elkaar hebben 

bedreven. In een dergelijk geval mogen de echtelieden zich niet samen in een afgesloten 

ruimte afzonderen, aangezien de seksuele aantrekkingskracht nog geen ontlading heeft 

gehad en seksueel contact op zo’n moment niet is toegestaan.99 In een dergelijk geval 

slapen beide echtelieden meestal in het huis van hun ouders. In het geval waarom het gaat 

is het hen ook een paar weken na hun huwelijk nog niet gelukt gemeenschap met elkaar te 

hebben, en nu is de vrouw dus ongesteld geworden. Het zou in dit geval wel heel 

onaangenaam zijn de twee komende weken apart van elkaar te slapen. Rabbi Shternbuch 

staat het samen vertoeven in een afgesloten ruimte in dit geval toe, onder andere wegens 

“derachèha no’am”. De schaamte die hen ten deel zal vallen als de omgeving weet dat ook 

enkele weken na het voltrekken van het huwelijk zij hun huwelijk nog niet met de mitsva-

coïtus100 hebben weten te bezegelen, moet hun bij voorkeur bespaard blijven. Hoewel in 

dit geval de kans op aanraking tussen de echtelieden voor haar onderdompeling in het 

mikve groot is, is de overweging van de halacha vanuit een respectvolle, menselijke en 

fijngevoelige houding van niet te onderschatten belang.101 

 Een ander voorbeeld vinden we in een responsum van rabbi Waldenberg. 102 Hij 

beschrijft daar de geboorte van een extreem prematuur kind: het is geboren in de 

drieëntwintigste week en weegt minder dan duizend gram. De overlevingskansen zijn 

uiterst klein, rond de tien procent. Schrijft de halacha dan voor alles op alles – inclusief het 

ontwijden van de sjabbat – te zetten om te proberen dit kind te redden, of zijn de kansen te 

klein en wordt dit kind als een “nefel” gezien, een onvoldragen kind, waarbij geen 

 

99 bKetoebot 4a, Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 22:1. Dit in tegenstelling tot elk ander geval 

waarin de vrouw van een echtpaar nida is, waarbij het zich bevinden in dezelfde ruimte toegestaan 

wordt, omdat de aantrekkingskracht al enigszins geluwd is. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4. 
100 Zie Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer hoofdstuk 63. 
101 Teshuvot vehanhaĝot 1:500:  אמנם ראיתי בספר “חשב האפוד” )ח”ב סימן קמ”ו( מהראב”ד בלונדון הגר”ה

פאדווא שליט”א שפוסק להלכה כמ”ש להתיר גם בלי קשוי, ומסתמך על הרמ”א והש”ך שהקילו אף בלא בעל, וכתב עוד 

דרכיה דרכי נועם, ופעמים שאינם מצליחים  שלדעתו אין להחמיר, “ולא נאמר ע”ז כל המחמיר תבוא עליו הברכה, כי  

שבועות מספר ואפילו חדשים מספר, והמחמיר בזה שובר רוחו של החתן ואחריתו מי ישורנה” ע”ש היטב, וחומרא בזה 

 .עלול לפעמים להיות קולא
102 Zie het corpus, pagina 17, nr 59 in de lijst. 
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pogingen worden gedaan het in leven te houden? Rabbi Waldenberg beslist dat in geval het 

de hartenwens van de ouders is dit kind te redden, de halacha met de ouders meegaat 

wegens “derachèha darchee no’am”.103 

 

1.2.3 A posteriori mechanismen in collectieve gevallen 

Van nog groter belang zijn de mechanismen die de Talmoed ter beschikking stelt ten 

behoeve van het coulant paskenen wanneer het euvel al is geschied, of wanneer de 

maatschappelijke situatie van een groep Joden de strenge halachische richtlijnen in de weg 

staat. In sommige gevallen beslist de Talmoed dan dat het raadzamer is de lat iets minder 

hoog te leggen dan alle G’dvrezende Joden te bezoedelen met gedrag dat niet strookt met 

de halacha. In deze sub-paragraaf bespreek ik de regels van consideratie van de halacha 

met gevallen waarin enkelingen of groepen Joden een misstap begaan of dreigen te begaan. 

De halacha beslist dan dat een soepeler algemeen beleid het halachische milieu minder zal 

schaden dan het strikt vasthouden aan strengere principes. 

 

Ones rachama patree 

Een voor dit onderzoek zeer illustratief voorbeeld is “ones rachama patree” (  אונס רחמנא

 Dit is het principe dat iemand die door anderen, of door externe factoren is .(פטריה

gedwongen een bepaalde handeling uit te voeren, daar niet aansprakelijk voor is en 

daarvoor ook niet wordt gestraft. Het begrip wordt al in de Tora genoemd in het geval 

waarin een overspelige verloofde vrouw de doodstraf verdient, maar vrij is van straf als ze 

tot dit seksuele verkeer werd gedwongen.104 De Talmoed noemt de term in een ander 

verband, dat mooi laat zien hoe dit principe ook breder kan worden toegepast. Het gaat er 

daar om dat vrijstelling in geval van overmacht ook geldt bij een geldboete. 105  De 

onderliggende gedachte is eenvoudig te begrijpen: terwijl de persoon in kwestie geprobeerd 

heeft rechtvaardig te handelen, is dit hem of haar door overmacht onmogelijk gemaakt, 

waardoor het onbillijk zou zijn een straf op te leggen. 

 De responsa gebruiken dit beginsel om ook in anderssoortige casussen vrijstelling te 

verantwoorden. Ik geef hier één voorbeeld uit vele. Rabbi Ja’akov ben Joseef Reischer 

(Tsjecho-Slowakije en Frankrijk, 1661-1733) vertelt dat er bij zijn aanstelling als rabbijn 

van Worms in het jaar 1715 de eerste twee weken van de Joodse maand geen enkele heldere 

nacht was geweest, waardoor ze de bracha voor de nieuwe maan niet konden zeggen. Hij 

verhaalt dat “een of andere rabbijn” had gezegd dat de Joodse gemeente een vastendag op 

 

103 Tzitz Eliëzer 18:19:  ולענין אם חייבים בכלל להחיותו, נראה דלפי המצב העכשוי לא אפשר לקבוע שמחויבים

בכך, אבל מן הראוי לנסות בכך להחיותו אפילו במיעוט דמיעוטא כזה, ואשר אין לו חזקת חיים כלל, כי דרכיה דרכי נועם,  

ט כאשר ההורים רוצים בכךובפר . 
104 De Tora zegt in D’varim 22:26: “want dit is als moord”. 
105 Onder andere in bBabaKama 28b. 
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zich diende te nemen, om vergiffenis af te smeken van G’d; Hij had hen immers niet in 

staat gesteld deze mitsva uit te voeren. Na een kort debat besluit de auteur, onder 

vermelding van “ones rachmana patree”, dat daar geen sprake van is of kan zijn. Op de 

mate van bewolking heeft de mens geen invloed. Hij is dus niet aansprakelijk als hij door 

de weersomstandigheden de nieuwe maan niet heeft kunnen zien, waardoor hij deze mitsva 

heeft verzaakt.106 

 

Een ĝozrin ĝ’zera al hatsiboer 

Een ander begrip met grote impact is אין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד

 dat wil zeggen dat er geen decreet wordt uitgevaardigd als de meerderheid van de ,בו

gemeenschap niet met deze regel kan leven. De regel wordt enkele keren in de Talmoed 

genoemd. De wellicht bekendste passage handelt over wat passende, maar tegelijkertijd 

leefbare uitingen zijn van de permanente rouw over de verwoesting van de tempel.107 De 

regel wordt echter in de responsa ook voor allerlei andere zaken ingezet. Zo gebruikt rabbi 

Ovadia Hadaja108 het begrip in een responsum om soepeler te kunnen staan tegenover 

gevraagde veranderingen in de traditionele uitspraak van de gebeden.109 

 

Eet la’asot laHashem 

Het begrip dat vervat ligt in de pasoek “eet la’asot laHashem” ('עת לעשות לה)110, “het is tijd 

om voor G’d te handelen”, heeft onafzienbare toepassingsmogelijkheden. De term geeft 

aan dat in noodsituaties anders gehandeld mag worden dan de letter van de wet voorschrijft. 

Al in Tenach vinden we een bekend verhaal dat in latere bronnen geïnterpreteerd wordt als 

zo’n noodsituatie. De profeet Elijahoe bevindt zich in een religieuze strijd: veel Israëlieten 

zijn de afgod Ba’al gaan dienen. Elijahoe wil nu een publieke strijd aangaan om het volk 

 

106 Shvut Ja’akov 2:10:  דהא אפילו עשה עבירה בפועל ע”י אונס רחמנא פטריה מכל שכן בזה שהוא בשב ואל תעשה

והוי כאלו עשהו ע”י אונס שאינו נענש על ביטול מצוה זו   
107 Zie bBabaBatra 60b. 
108 Zie het overzicht van het corpus op pagina 17, nr. 30 in de lijst. 
109 Jaskil Avdi 2, Orach Chaim 3:  יז( ואעיקרא איני מבין איך אפשר לגזור גזירה כזאת שאין הצבור יכולים לעמוד

תקיים כלל. דמלבד מה שכבר דחה כת”ר נ”י. עוד זאת הנה פעה”ק ירשת”ו המליאה מכל טוב. מכל  בה. וא”א לה לה

העדות שבד' פינות העולם. הן מעדות הספרדיות שישנם עדות שונות. בפו”י כ”א משונה במבטאה מחבירתה. הן מעדות  

י שגם בהם ישנם עדות שונות משונים במבטאם. הנה החוש יעיד שא”א לצמצם שכל עדה תקח לה ש”ץ.  האשכנזיות בפו”

מבני עדתה דוקא. פרסי לפרסים גורג'י לגורג'ים וכו' שלא יהיו נסרכים באיסור דאין מורידין לפני התיבה ש”ץ שקורא  

ם בסקי”ז יעו”ש משא”כ היכא שכל הצבור  לחיתין ההין וכו' דבשלמא אם כולם מדברים כך אין לחוש כמ”ש הבאה”ט ש

בעדות   בין  הספרדים  בעדות  בין  פעה”ק  יתכן  לא  וזה  להם.  הדומה  ש”ץ  אלא  מורידין  דאין  ודאי  כך.  מבטאים  אינם 

 .האשכנזים כאשר החוש יעיד דעינינו הרואות שכל עדה בוחרת לה הש”ץ היותר הגון הגם שאינו מבני עדתה
110 Tehilim 119:126. De NBG vertaalt: “Het is tijd voor de HERE om te handelen.” Dat strookt 

echter niet met de traditionele Joodse interpretatie, die luidt: “Het is tijd om ten behoeve van (of: 

in dienst van) G’d te handelen.” 
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terug te winnen voor de dienst van G’d. Hij besluit een “offerwedstrijd” te organiseren, 

waar zowel hij als de profeten van Ba’al een offer zullen brengen. Hij is er vast van 

overtuigd dat het offer aan Ba’al onbeantwoord zal blijven. Als het volk dat zal zien en als 

het offer aan G’d wel verteerd wordt door het Hemels Vuur, zal dat de afvalligen ertoe 

brengen de afgodendienst af te zweren.111 Dit publieke offer vond buiten de tempel plaats, 

op een moment dat de tempel al bestond, en er dus een verbod op het offeren buiten de 

tempel van kracht was. De midrasj haast zich uit te leggen dat Elijahoe volgens het eet 

la’asot laHashem-principe handelde.112 

 De teneur bij het toepassen van deze regel is dat het om objectieve noodgevallen moet 

gaan, bijvoorbeeld om een situatie het hoofd te bieden die een gevaar voor hele 

gemeenschappen zou betekenen.113 Een voorbeeld van een moderne toepassing is te vinden 

in het responsawerk van rabbi Ovadia Joseef,114 waarin deze poseek het vrouwen toestaat 

zich te bekwamen in het hanteren van vuurwapens, hoewel wapens traditioneel  כלי גבר (kli 

gever) zijn, dat wil zeggen, mannelijke gebruiksvoorwerpen en als zodanig verboden voor 

vrouwen. 115  De veiligheid van de door kwaadwillenden omringde staat Israël weegt 

voldoende zwaar om ook hier het “eet la’asot”-beginsel toe te passen.116 

 

Hora’at sha’a 

Het hierboven genoemde principe 'עת לעשות לה kent specifieke termen voor de uitvoering 

van noodzakelijke verordeningen. Een van hen is “hora’at sha’a” (הוראת שעה), het tijdelijke 

decreet.117 De Misjna en de Talmoed noemen deze optie al, gewoonlijk ter verklaring van 

afwijkend gedrag van personen uit de Joodse geschiedenis zoals Tenach-personages of 

rabbijnse geleerden, teneinde hun daden toch binnen de consensus te houden.118 

 De halacha vaardigt volgens dit principe zulke tijdelijke decreten uit als een a 

posteriori oplossing om een nog onacceptabeler situatie te voorkomen. Een psak van rabbi 

 

111 Zie Melachim I hoofdstuk 18. 
112 Sifree Zoeta 27a. 
113 Zie rabbi Chaim D. HaLevi, Asee Lecha Rav deel 8, hoofdstuk 34 voor een overzicht van de 

begrenzing van dit principe. 
114 Zie het corpus, pagina 17, nr. 31 in de lijst. 
115 Zie D’varim 22:5. 
116 Jechave Da’at 5:55:   בסיכום: מותר למורות ולגננות שביישובי הספר להתאמן ולאחוז בנשק בעת שמירתן על

בתי הספר, ובלבד שיקפידו מאוד על כל כללי הצניעות בעת אימונן, כראוי לבנות ישראל הכשרות, ולא יתייחדו עם גבר  

שלחן ערוך אבן העזר )סימן כב(. ותהיה יראת ה'  האימונים בנשק, על פי מה שמבואר בדברי רבותינו הטור וה זר בשעת  

 .על פניהן. והשי”ת ישמור צאתן ובואן לעד לעולם
117 Hoewel beide termen niet synoniem zijn, liggen de betekenissen dicht bij elkaar; ze worden 

ook vaak samen gebruikt, bijvoorbeeld in het responsawerk van rabbi Shaul J. Abitbul (Marokko, 

1739-1809), Avne Shajish 1:31. 
118 Zie bijvoorbeeld bSanhedrin 80b. 
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Ovadia Joseef, op een vraag van de directeur van een meisjesschool naar de correcte 

handelwijze inzake het kledinggedrag van zijn leerlingen, kan hier als voorbeeld dienen. 

De kuisheidswetten schrijven zoals bekend een lange, wijde rok voor, maar de meisjes 

komen vaak in minirok naar school. Ze zijn er blijkbaar niet van te overtuigen zich te kleden 

volgens de voorgeschreven norm. Als tijdelijke, a posteriori oplossing, schrijft rabbi Joseef 

voor dat een broek in dit geval de aangewezen oplossing is. In andere gevallen zou een 

broek, als kli gever, zeker afkeurenswaardig zijn. Nu is het echter de beste noodoplossing 

uit de mogelijkheden die hem op dat moment ter beschikking staan.119 

 

Lo nitna Tora lemal’achee hashareet 

Van minder belang is een aantal andere begrippen, die ik hier kort de revue laat passeren. 

Zo is daar de aanname “lo nitna Tora lemal’achee hashareet” (לא ניתנה התורה למלאכי השרת), 

dat wil zeggen dat “de Tora niet aan de engelen is gegeven” (en wél aan de mens). Dit 

gezegde impliceert dat er een grens is aan de religieuze inspanning die je van een mens 

kunt verlangen. De Talmoed gebruikt deze term in een klein aantal zeer specifieke 

gevallen,120 onder meer met betrekking tot de mate van hygiëne die vereist is voordat 

iemand zijn gebed kan beginnen, of de eis aan de priester zich te onthouden van profaan 

gebruik van gewijde kleding in de tempel, op momenten dat hij niet daadwerkelijk met de 

tempeldienst bezig is. 

 De responsa passen dit principe vervolgens breder toe, om aan te geven dat er een 

grens is aan de moeite die een mens moet doen om zich aan de mitsvot te houden. Ik wil 

dit met enkele voorbeelden illustreren. In principe mag er niet het kleinste vuiltje kleven 

aan het lichaam van de persoon die naar het mikve gaat. Oren, ogen, nagels, haren, alles 

moet van ook maar het minste niet-lichamelijke deeltje zijn ontdaan. Maar hoever ga je 

hierin? Hoe weet je wat er precies kleeft aan delen van het lichaam die moeilijk te 

inspecteren zijn? Tijdens het onderdompelen zelf bestaat ook nog eens het gevaar dat er 

iets misgaat. In een responsum stelt rabbi Zvichi121 op grond van dit principe grenzen aan 

de lichamelijke voorbereiding op de onderdompeling in het mikve.122 In een heel andere 

 

119 Jabia Omer 6, Jore De’a 14:   ח מסקנא דדינא, איסור גמור לבנות ישראל ללכת בחצאיות קצרות או שמלות

למינים ולמלשינים אל תהי תקוה(, ואיסור זה יש בו גם לאו מן התורה, שנא' ובחקותיהם לא  קצרות )הנקראות מיני,  

תלכו. וכן אין להתיר לכתחלה לבנות ישראל ללבוש מכנסים, משום שהן בגדי שחץ ופריצות. ובנות הלובשות חצאיות  

לבוש חצאיות או שמלות צנועות,  קצרות או שמלות קצרות למעלה מן הברך, צריך להשתדל להשפיע עליהן בדרכי נועם ל

באופן שמכסות את הברכים גם בעת ישיבתן. ובמקום שלא ישמעו לנו הבנות ללבוש חצאיות או שמלות המכסות את  

הברכים, יש להעדיף מכנסים על חצאיות ושמלות קצרות, עד שיוכלו להשפיע עליהן ללבוש בגדי צניעות ככל בנות ישראל 

וד רב עובדיה יוסף ס”טהכשרות והנלע”ד כתבתי. בכב . 
120 In bBrachot 25a, bJoma 30b, bKidoeshin 54a en bMe’ila 14b. 
121 Zie het corpus, pagina 17, nr. 4 van de lijst. 
122 Ateret Paz 1:3, Choshen Mishpat 7:  הכלל בחציצה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ומה שהוא חלל הגוף

 .אפילו ראוי לביאת מים אינו צריך
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context meent rabbi Natan Gestetner123 dat er grenzen zijn aan de precisie die je kunt eisen 

van het werk van een sofeer (schrijver van een Torarol). Zonder deze inschikkelijkheid zou 

er immers geen bruikbare Torarol meer overblijven. De Tora telt ruim driehonderdduizend 

letters en bij iedere letter kan er in het schrijfproces op vele tientallen manieren iets 

misgaan. Van de sofeer mag je precisie en vakwerk verwachten, aldus Zvichi, maar geen 

bovenmenselijke prestaties.124 

 Deze voorbeelden laten zien hoe poskim een principe, dat de Talmoed in een helder 

afgebakende context hanteert, meenemen naar andere terreinen. Ze doen dat overigens 

zonder enige verwijzing naar de oorspronkelijke Talmoedische context. De poseek kan het 

beginsel inzetten op elk door hem gewenst gebied. Dit schept uiteraard veel mogelijkheden 

voor heterim. 

 

Hanach lahem 

Ook de term “hanach lahem”, die de Talmoed in de mond van Misjna-geleerde Hillel legt, 

heeft een in de loop van de psika zijn waarde bewezen. Het is een afkorting van  הנח להם

 oftewel “laat hen maar, het Joodse volk – ook als ze ,לישיראל, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם

zelf geen profeten zijn, zijn zij wel profeten-zonen”. Volgens de traditie werd Hillel uit 

Babylonië naar Israël gehaald om een specifieke vergeten halacha te onderwijzen. Toen 

hem vervolgens een andere vraag werd gesteld, over wat er de dag daarna zou moeten 

gebeuren, moest hij het antwoord schuldig blijven. Vertrouwend op een aloude Joodse 

traditie stelde hij voor om helemaal niets te doen, omdat hij veronderstelde dat het volk van 

profeten-zonen de juiste oplossing wel zou aandragen, hetgeen inderdaad gebeurde.125 

 Een begrip dat hier nauw mee verbonden is, is “poek chazé mai ama davar” ( פוק חזי

 dat wil zeggen “ga uit en aanschouw wat het volk doet”. Deze term komt ,(מאי עמא דבר

slechts sporadisch voor in de Talmoed, en de strekking is in wezen gelijk aan die van 

“hanach lahem”: hier zijn het de volksgebruiken, dus de manier waarop gelovigen in de 

dagelijkse praktijk handelen, die het overtuigend bewijs vormen dat de voorgestelde 

handelwijze de juiste is. Beide termen duiken in de responsa regelmatig op, en ook hier 

zien we de poskim dezelfde ruime marge aanhouden in hun beslissingen. 

 

123 Zie het corpus, pagina 17, nr. 34 van de lijst. 
124 Lehorot Natan 7:2:  ג( ובהכרח צריך לומר כמו שכתבנו בתשובה, דכיון דלא ניתנה תורה למלאכי השרת, וחזינן

, וכמעט לא ימלט שספר תורה לא יהא בו  הוא בספר תורהדרובם הגדול של אינשי אינם יכולים להנצל משגיאה כל ש

פסול חסר ויתר או נגיעות והפסקות, א”כ בהכרח צריך לומר שכאשר נצטוינו מן התורה ועתה כתבו לכם את השירה  

הזאת וגו', הכונה שיכתוב ספר תורה אשר לפי ראות עיני אדם, אחרי שהוגהה כהוגן כפי כחו, הוא שלם, ואף אם קמי  

ולפי מה שמתברר ע”י המכונה שהומצאה עכשיו כמעט    -איזה פסול של חסר ויתר או נגיעה והפסק    שמיא גליא שנשאר בו

מ”מ הרי זו אורייתא דמשה, וזהו ספר תורה אשר נצטוינו לכתבו, ויוצא    -אין מציאות שלא יהא בו אחד מהפסולין האלו  

 .בו ידי מצוות כתיבת ספר תורה
125 Zie bPsachim 66b. 
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 Hoe het principe werkt, blijkt uit de volgende vermakelijke anekdote. Hij is 

opgetekend uit de mond van de Israëlische rabbijn Shlomo Zalman Auerbach (1910-1994), 

die op een ogenschijnlijk halachisch ongebruikelijke manier het bereiden van een eiersalade 

op sjabbat toestond. Toen men hem naar de reden vroeg, antwoordde hij: “Weet je waarom 

het is toegestaan? Omdat mijn grootmoeder het zo deed, en zo ook mijn moeder.”126 De 

theoretische basis van deze heteer staat in veel halachaboeken beschreven. Hij bestaat uit 

aanpassingen op sjabbat in de volgorde van het mengen van vloeibare, stroperige en vaste 

onderdelen van een gerecht, van regulier of alternatief gebruik van keukengerei, 

enzovoort.127 Het is echter duidelijk dat het gebruik al bestond en er a posteriori een 

halachische basis voor gelegd moest worden. De autoriteit van rabbi Auerbach liet 

vervolgens geen twijfel bestaan aan de geldigheid van deze heteer. 

 In enkele gevallen besluit de Talmoed een verhandeling met de verzuchting  הנח להן

 laat hen maar, het Joodse volk – het is beter dat ze“ ,לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

bepaalde overtredingen per ongeluk begaan dan dat ze die misstappen met opzet begaan”.128 

Het draait in die passages om algemeen aanvaarde handelingen die, vaak slechts volgens 

enkelen en zeker niet unaniem, een overtreding van de wet behelzen. Meestal gaat het om 

een overtreding van lichte aard. In zo’n geval kan de poseek besluiten dat het beter is te 

zwijgen, want een kleine overtreding is vaak een vast patroon. Als mensen dan te horen 

krijgen wat ze verkeerd doen maar toch volharden in hun fout, wordt de handeling in het 

vervolg met opzet gedaan en niet langer te goeder trouw, zoals tot het moment van de psak 

het geval was. 

 Zo legde een gemeenterabbijn aan rabbi Jechiel Jacob Weinberg een vraag voor over 

het melken van koeien op sjabbat. Nu bestaat er binnen de rabbijnse literatuur een verschil 

van mening over hoe dit zou moeten gebeuren. De vraagsteller was van mening dat zijn 

gemeente op dit punt een twijfelachtige heteer hanteerde. Rabbi Weinberg antwoordde dat 

er een minderheidsstandpunt bestond waar zij zich op konden beroepen, en raadde onder 

verwijzing naar het hier besproken principe de vraagsteller aan vooral niet te proberen een 

verandering door te voeren.129 

 Een aantal Misjnajot van het vijfde hoofdstuk van traktaat Gittin voert als reden voor 

de daar geopperde maatregelen een enigszins vergelijkbare reden aan, namelijk   משום דרכי

 

126 Zie Soloveitchik, “Rupture and reconstruction”; Mashiach, Halacha bitmurot hazman. 
127 Zie rabbi Jeshajahoe Noivert, Shmirat sjabbat kehilchata (Jeruzalem: Moriah, 2010), 8:4. 
128 Zie bijvoorbeeld bBetsa 30a en bBabaBatra 60b. 
129 Sridee Esh 1:35:  ועצתי, שגם כת”ר בל יתיר את החליבה, אלא יספר להם דברים כהויתם, כי יש רבנים מתירים

באופנים הנ”ל ורובם אוסרים והוא בעצמו אינו יכול להכריע הלכה כמאן וישתמט מהם, והנח להם לישראל מוטב שיהי'  

ולכוף את העם שיתנהגו עפ”י המחמירים שוגגים וכו', כי במקום שיש שאלת פרנסה אי אפשר להעמיד את הדין על תלו . 
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 i.e., om een vreedzame wijze van menselijke omgang te waarborgen.130 Een deel van ,שלום

de maatregelen betreft de relaties van Joden onder elkaar. Maimonides legt bijvoorbeeld 

uit dat een koheen tijdens de dienst als eerste uit de Tora mag lezen, ook als hij ongeletterd 

is. Een ander deel heeft betrekking op de omgang tussen Joden en niet-Joden, en schrijft 

bijvoorbeeld voor dat ook niet-Joodse armen geduld worden wanneer de armen het hun 

toebedeelde deel van de oogst komen ophalen.131 

 

Hishtanoet hat’va’im 

Bij de regel “hishtanoet hat’va’im” (השתנות הטבעים) gaat het om een “verandering in de 

natuur” die zich op verschillende manieren manifesteert. Dit onderwerp is uitermate breed 

en goed gedocumenteerd.132 Dat de term niet in de Talmoed voorkomt, spreekt voor zich, 

want het gaat hier juist om de erkenning dat de Talmoed verschillende zaken wezenlijk 

anders voorstelt dan uit onze empirische waarneming blijkt. Om deze ongerijmdheid glad 

te strijken, grijpen geleerden al sinds de tijd van de rishonim terug op de idee dat “de natuur 

veranderd is”, zoals reeds gearticuleerd door de Tosfot. Als: de Talmoed bijvoorbeeld stelt 

dat een koe in haar eerste drie levensjaren niet kan werpen, merken de Tosfot op dat dit feit 

“iedere dag” wordt gelogenstraft door wat je om je heen ziet gebeuren. De oplossing ligt in 

het feit dat “de tijden (hier welhaast sysnoniem met ‘de natuur’) zijn veranderd” ten 

opzichte van de tijd van deze Talmoedische overlevering.133 

 De responsa maken goed gebruik van deze mogelijkheid, vooral bij het bespreken 

van natuurlijke processen. Een belangrijk toepassingsveld is de veranderende inschatting 

van de levenskansen van een kind dat na een zwangerschap van acht maanden wordt 

geboren. De Talmoed beschouwt die kansen als nihil en verbiedt daarom de ontwijding van 

de sjabbat voor de verzorging van zo’n kind, omdat het geen levensreddende daad zou zijn. 

De hedendaagse halacha is op dit punt volledig veranderd.134 Zo paskent rabbi Shlomo 

 

130 Zie hiervoor: Bruce Roth, Analysis of the rabbinic usage of ‘because of the ways of peace’ 

(M.A. Thesis Towson University, 2015). De essentie en conclusie van Roth’s onderzoek vertonen 

parallellen met de bevindingen van mijn onderzoek. 
131 Zie voor een ander toepassingsgebied, gebaseerd op dezelfde Talmoedische bron: Jonathan K. 

Crane, “Jews burying gentiles,” Journal for the Society of Christian Ethics 55, nr. 1 (2005), 55-77. 
132 Zie Neria Gutel, Hishtanut hat’vaim (Jeruzalem: Machon Jachdav, 1995) voor een diepgaand 

onderzoek naar de centrale aspecten van dit fenomeen. 
133 Tosfot op bAvodaZara 24b alinea “Para”:   פרה וחמור בת שלש שנים ודאי לכהן  -  פי' דקודם שלש ודאי

י שנים יולדת וי”ל דודאי עתה נשתנה העת מכמו שהיה בדורות  לא ילדה ויש לתמוה דהא מעשה בכל יום דפרה בת שת

וניתא דורדא דאמרי' פרק אלו טרפות )חולין דף מז. ושם( כל חיויא ברייתא הכי אית להו אלמא הראשונים כמו בעינ

 .גוייתא לית להו ועתה היא בכל הבהמות שלנו
134 Zie de analyse van een baanbrekend principe uit naam van rabbi Rozin in Estie Neff, “Like a 

stone: Scientific and Halakhic solutions to the eighth-month infant phenomenon,” B’Or Ha’Torah 

23 (2014), 56-70, aldaar 64. 
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Zalman Auerbach dat er een absolute plicht rust (en dus geen verbod meer) om alles te 

doen om ook dit premature kind te redden.135 

 

Leeka mid’am 

Als laatste in deze reeks bespreek ik een regel waarvan de gevolgen potentieel verstrekkend 

zijn. Dit onderwerp heeft een fundamenteel ander gezichtspunt dan de onderwerpen die ik 

eerder in dit hoofdstuk aansneed. Hier gaat het er niet om dat de wereld veranderd is en dat 

de halacha zich hieraan aanpast, maar dat de halacha zelf verandert in terwijl de situatie 

gelijkblijft. Ik stel het hier aan de orde vanwege de praktische overeenkomsten met de 

andere door poskim gebruikte principes die ik hier heb besproken.136 

 De gevoeligheid van de halacha voor veranderingen in haar omgeving komt op 

verrassende wijze tot uiting in een Talmoedische passage die de wisselwerking bespreekt 

tussen enerzijds de mitsvot die aan “de afstammelingen van Noach” zijn gegeven137 en aan 

de andere kant de mitsvot van de Sinaïtische openbaring, die slechts aan het Joodse volk 

zijn opgedragen.138 Zijn deze zeven Noachitische geboden ook bindend voor het Joodse 

volk? Je kunt stellen dat de 613 geboden van Sinaï daar een toevoeging bij zijn. Dan klopt 

het getal 613 echter niet meer en dat is toch het algemeen geaccepteerde aantal ge- en 

verboden.139 Aan de andere kant kun je stellen dat de 613 mitsvot van het Joodse volk de 

zeven van de mensheid overschaduwen en in hun plaats komen. De Talmoed neemt in 

eerste instantie aan dat een Noachitische mitsva slechts voor niet-Joden bindend is en voor 

Joden niet. Vervolgens stelt de Talmoed dat dit onmogelijk is:   שרי דלישראל  מידעם  ליכא 

 .dat wil zeggen: er is niets wat Joden is toegestaan, maar niet-Joden verboden ,ולנכרי אסור

 Deze gedachte vloeit voort uit de rabbijnse ethiek, die postuleert dat er met de Joodse 

leer een hogere morele standaard in de wereld komt. Het uitverkoren-zijn en het werken als 

lichtend voorbeeld zijn diep verankerd in het bewustzijn van de Joodse religieuze wereld.140 

 

135 Minchat Shlomo 2:86:   אולם בעיקר דברי החת”ס נלענ”ד דכמו שלענין הדין דעובר בן ח' הרי הוא  כאבן ואין

מחללין עליו את השבת, ודאי שהדין נשתנה בזמננו וחלילה לפסוק כן, וכפי ששמעתי גם עובר אשר יודעים ברור שהוא  

רק בן ה' או ו' חדשים וגם אין לו עדיין צפרנים ושערות אפי”ה יכול להשאר חי ע”י אינקאבאטאר, ועל כרחך שרק בזמן  

היאך להחיותו, משא”כ בזמננו חז”ל נתנו לו דין אבן מפני שלא נודע אז  . 
136 Het is verbazingwekkend dat deze soeĝja “geen geluk” heeft; hij wordt in de verschillende 

artikelen over dit en verwante onderwerpen beduidend minder geciteerd, hoewel de implicaties 

aanzienlijk zijn. 
137 Dit zijn er zeven, te vinden in bSanhedrin 56a. Voor een bespreking van één specifiek gebod, 

zie Nachum Rakover, “Jewish law and the Noahide obligation to preserve social order,” Cardozo 

Law Review 12 (1990-1991), 1073-1120. 
138 Zie bShanhedrin 59a. 
139 Zie bMakkot 24b. 
140 Zie respectievelijk Shmot 19 en Jeshaja 49, en ook Maimonides’ beschrijving van het verval 

van de mensheid vrijwel onmiddellijk na de schepping. In Mishne Tora, deel 1, Hilchot avodat 
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De intrinsieke Joodse morele standaard lijkt zo geïsoleerd van hetgeen zich in de niet-

Joodse maatschappij afspeelt. Genoemde Talmoedpassage spreekt daarover echter een veto 

uit: De Gemara, en en daarmee de Joodse moraal, moet op zijn minst “gelijke pas” houden 

met hetgeen er in de wereld gebeurt. Wanneer de moderne maatschappij een bepaalde vorm 

van gedrag of een bepaalde handeling of denkwijze als “immoreel” veroordeelt, ook als dat 

in vroeger tijden niet het geval was, dan zal de halacha zich daartoe moeten verhouden. Dat 

kan door die nieuwe standaard te verwerpen, maar ook door haar te adopteren. Voor dit 

onderzoek zijn uiteraard de voorbeelden uit deze tweede categorie interessant, ik noem er 

hier bij wijze van illustratie twee. 

 Een eerste toepassing betreft de waarschuwing die in elk gedrukt boek te vinden is, 

dat er niets van overgenomen mag worden zonder schriftelijke toestemming. De klassieke 

halacha zegt hier niets over, aangezien deze vorm van copyright in de Oudheid niet bestond. 

In een responsum staaft Rabbi Moshe Schreiber (Duitsland en Hongarije, 1762-1839; 

bekend als de “Chatam Sofeer”) de plicht tot het in acht nemen van het auteursrecht met 

een svara,141 en niet met een verwijzing naar de Sjoelchan Aroech, die daar ook iets over 

zegt. 142  Een ander voorbeeld betreft hoe de maatschappij zich verhoudt tot medisch 

onzorgvuldig handelen. Steven Friedell heeft een analyse gemaakt van de algemene 

normen en waarden op dit punt en inventariseert of en hoe de halacha op deze 

veranderingen reageert. 143  Hij constateert een gelijk opgaan van de halacha met de 

geldende Westerse normen en noemt als voorbeeld rabbi HaLevi, die bepaalt dat de 

persoonlijke verantwoordelijkheid van een arts tegenwoordig zwaarder weegt dan in de 

klassieke halacha.144 

 Een afrondende opmerking is hier op zijn plaats. Er zijn in deze paragraaf veel regels 

en mechanismen genoemd die de poseek in staat stellen teleologisch te paskenen, zowel in 

de richting van choemrot als van koelot. Het zijn er zoveel, dat de indruk zou kunnen 

 

kochavim umazalot, geven de eerste zeven paragrafen van het eerste hoofdstuk een trieste 

verhandeling over de teloorgang van het monotheïsme, van de tijd van de kleinzoon van Adam tot 

aan het moment dat Abraham het G’dsgeloof weer verspreidde (§ 8). 
141 Chatam Sofeer, deel 5: Choshen Mishpat: 41:   אבל ראו  קדמונינו בכל תפוצת ישראל מיום החל הדפוס

בול למען לא יהי' שלוחי מצוה ניזוקי' ולא דמי לאוראנדא ומערופי' ועני מהפך בעלמא לגזור בגזירת עירין על כל המשיג ג

כי אם לא ירויח במקו' זה ירויח במקום אחר אבל הכא א”א להדפיס בלי שיוציא הוצאות הרבה ויבוא מי שיבוא אחריו  

סדנו קרנו ועמלוויפ . Zie ook Chatam Sofeer 6:57. 
142  Vergelijk de opmerking van rabbi Moshe Isherlis (Rema) op Sjoelchan Aroech, Choshen 

Mishpat, 292:20. 
143 Steven F. Friedell, “Medical malpractice in Jewish law: Some parallels to external norms and 

practices,” Chicago-Kent Journal of International & Comparative Law 6 (2006), 1-25. Friedell 

noemt overigens bovengenoemde passage uit bSanhedrin 59a niet. 
144 Een ander voorbeeld zien we in Misjna Beroera 244:13, dat de grenzen van de sjabbatrust onder 

meer baseert op de manier waarop de niet-Joodse wereld de zondagsrust in acht neemt. 
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ontstaan dat in werkelijk iedere situatie die zich voordoet minstens een ervan ingezet zou 

kunnen worden; je zou dan kunnen aannemen dat “strenge” uitspraken een zeldzaamheid 

worden. In de praktijk van het paskenen gebeurt dit echter niet (zoals blijkt uit de aan het 

begin van dit hoofdstuk gesignaleerde tendens tot choemrot). Alle hier genoemde 

beginselen zijn halachisch volstrekt legitiem, maar het toepassen ervan gebeurt altijd in een 

afweging met andere halachische principes. Een illustratief voorbeeld daarvan is te vinden 

in Misjna Sjabbat en het daaropvolgende commentaar in de Talmoed. Het gaat daar om een 

brand die op sjabbat bij iemand thuis uitbreekt. Aangezien ieder mens geneigd is zijn bezit 

te redden en veilig te stellen (בהול על ממונו, “bahoel al mamono”), verbieden de geleerden 

hem om, ook op de anderszins toegestane manieren, zijn spullen uit de brand te redden.145 

Omdat de halacha rekening houdt met de emoties van de mens, die niet werkeloos kan 

toekijken hoe zijn bezittingen in vlammen opgaan, legt deze hem op meer afstand te houden 

dan strikt halachisch noodzakelijk zou zijn, om hem zo voor verboden blussen te behoeden. 

Dit is later metterdaad zo gepaskend in Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 334:1. Hier houdt 

de halacha dus terdege rekening met de mens en zijn gevoelens, maar geeft de voorkeur 

aan het houden van de sjabbat. 

 

1.2.4 Conclusie paragraaf 1.2 

Uitgaande van Itamar Even-Zohars poly-system theory luidt de werkhypothese van dit 

proefschrift dat in de beslissingen van poskim de contemporaine, ook niet-Joodse, 

mentaliteit doorklinkt en dat hun beslissingen hier mede door gevoed kunnen worden. 

Wanneer dat gebeurt, kan dat de halacha in de richting van choemrot of koelot sturen. Ik 

heb hierboven geprobeerd te laten zien dat een poseek met oog voor zijn omgeving koelot 

kan paskenen, zonder daarbij zijn loyaliteit aan de halacha te hoeven opgeven (de 

rechtvaardiging daarvan zagen we hierboven al in de Drisha van rabbi Falk). De regels en 

principes die de poseek ten dienste staan zijn vervolgens uitvoerig besproken. Vooral de 

“svara”, het “een ladayan” principe, de “okimta” en “ko’ach dehetera” spelen een 

prominente rol. 

 Bij wijze van afsluiting beschrijf ik hier kort nog even de tendens in de moderne 

responsa inzake de pedagogische tik bij kinderen en leerlingen, waarmee ik deze inleiding 

begon. De Talmoed verbiedt ouders hun tienerkinderen te slaan, omdat die terug zouden 

kunnen slaan. Ze hebben immers de zelfstandigheid en de kracht daarvoor bereikt. Wanneer 

een kind zijn ouder slaat, begaat hij uiteraard een ernstige overtreding.146 Het verbod de 

medemens aan te zetten tot een zonde, leidt daarom tot een verbod aan de ouders om oudere 

 

145 Zie bSjabbat 117b. 
146 Zie Shmot 21:15, Sjoelchan Aroech, Jore De’a 241. 
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kinderen te slaan.147 De svara die uit deze halacha spreekt, wordt in de moderne psika 

uitgebreid. Er wordt daar bredere terughoudendheid gepaskend, hoewel vaak geen volledig 

verbod, door de leeftijd van de categorie “oudere kinderen” substantieel te verlagen, en met 

een beroep op de svara dat de originele halacha duidelijk het nut van het slaan voor ogen 

had en dat dit vandaag de dag niet meer zo wordt onderkend. Het is interessant te zien dat 

de “psychologische inzichten” die in sommige bronnen worden verworpen (zie voetnoot 

46), hier uiteindelijk – zij het impliciet – aanwezig zijn, conform de hierboven aangeduide 

theorie van de polysystemen. 

 Het genre waarin deze en andere psakim worden geboekstaafd is dat van de responsa. 

Nadat ik hierboven al uiteen heb gezet uit welke bronnen het corpus van dit onderzoek 

bestaat, wil ik in de volgende paragraaf enkele eigenschappen van deze literatuur bespreken 

die voor dit betoog van belang zijn. 

 

1.3 De responsa 

 

In dit onderzoek beargumenteer ik dat verschillende koelot in de naoorlogse charedi 

responsaliteratuur te verklaren zijn vanuit halachische consideratie met gevoelens van 

authenticiteit en autonomie van de leden van de Joodse gemeenschap. Voor een beter 

begrip van die argumentatie is het van belang kennis te nemen van enkele belangrijke 

eigenschappen van het genre. 

 

1.3.1 Het discours van de responsa 

De responsa maken deel uit van het halachisch discours van het religieuze Jodendom en 

hebben in het algemeen niet de pretentie meer te doen dan een antwoord te geven op de 

gestelde vraag, die zo goed als altijd vanuit de praktijk van de religie opkomt. Hieruit volgt 

dat het Joodse stelsel van waarden en normen, alsook het halachisch discours zelf, de 

poseek mede hebben gevormd. De vooronderstellingen die hij hanteert over de historische 

hoedanigheid van instituten (bijvoorbeeld het Sanhedrin) of personen (bijvoorbeeld 

Maimonides) hoeven niet per se historisch juist te zijn; zijn visie stoelt op de Joodse 

religieuze traditie. Hij heeft dus niet de pretentie om een zuivere, exacte of 

wetenschappelijk verantwoorde waarheid weer te geven.148 De auteur meent dat hij bij het 

beantwoorden van de vraag de vraagsteller de G’ddelijke wil mededeelt (zie de volgende 

subparagraaf), en hoeft zich geen rekenschap te geven van andere disciplines die zijn 

 

147 Vajikra 19:14. 
148 Zie Sagi, Halakhic Loyalty, 9, voor de visie dat de loyaliteit van een persoon aan het object van 

zijn loyaliteit niet door externe invloeden wordt verstoord. Zie ook Robert E. Ewin, “Loyalty and 

virtues,” The Philosophical Quarterly 42, nr. 169 (1992), 403-419. 



56 
 

begrippenkader of methodiek geheel of gedeeltelijk in twijfel zouden kunnen trekken. 

 

1.3.2 De rationale van de vraagsteller en de poseek 

De dynamiek tussen de vraagsteller en de rabbijn aan wie de vraag gericht is, is er niet een 

van discussie. Nee, de vraagsteller stelt zijn vraag met als doel van de poseek de G’ddelijke 

wil te horen,149 en zal zich conformeren aan het antwoord dat hij krijgt.150 Op grond 

daarvan weet de poseek op zijn beurt, dat zijn antwoord volledig toegepast zal worden. Een 

mooie illustratie van het feit dat het in de responsa om de openbaring van de G’ddelijke wil 

gaat, is de in veel responsa voorkomende vraag: “Wat is de weg van mijn verzoening [met 

G’d] (kapara)?” Indien er iets fout is gegaan, wil de vraagsteller namelijk graag weten wat 

hij moet doen om in G’ds ogen weer rein te zijn. In de halachische literatuur bestaan voor 

die verzoening echter geen duidelijke richtlijnen en dus antwoordt iedere auteur naar eigen 

inzicht.  Dit geeft aanleiding tot grote variatie in de antwoorden. Rabbi Ovadia Joseef151 

geeft bijvoorbeeld in een responsum commentaar op het werk van rabbi Chaim Joseef (Ben 

Ish Chai). Hij bespreekt een geval van een dienstmeisje dat flauwvalt. Haar werkgeefster 

wil snel haar lippen bevochtigen met een medicijn, maar in haar haast pakt zij gif en het 

meisje sterft. Heeft deze vrouw kapara nodig?152 De uitspraak luidt dat in deze situatie geen 

kastijding van welke aard dan ook hoeft te worden toegepast. De vrouw stond immers 

slechts de behandeling of redding van het dienstmeisje voor ogen? Maar ook in strengere 

uitspraken zou de opdracht van de poseek, bijvoorbeeld vasten of liefdadigheid, door de 

vraagsteller naar de letter worden uitgevoerd. 

 

1.3.3 Opbouw volgens een vast stramien 

Het paskenen volgt in de regel een vast stramien. Bij het formuleren van het antwoord 

raadpleegt de rabbijn allereerst de oudste teksten die zich over de vraag uitspreken: Tora, 

Misjna en Talmoed. Daarna komen de commentaren op deze teksten aan bod. Zo beweegt 

de rabbijn zich in min of meer chronologische volgorde door de bestaande literatuur over 

het betreffende onderwerp. Daarna geeft hij vaak de halachische samenvatting van het 

onderwerp zoals die geformuleerd is door de rishonim (zie de lijst van veelgebruikte 

termen) en acharonim (idem), en treedt hij eventueel in discussie met de vele responsa die 

in de loop der eeuwen over het specifieke onderwerp vanuit tal van Joodse gemeenschappen 

zijn geschreven. Uiteraard is niet in alle gevallen deze hele reeks bronnen voorhanden. Veel 

vragen zijn dermate gedetailleerd of staan zo ver van de klassieke teksten af dat er geen 

 

149 Zie Sagi, Halakhic Loyalty, 87. 
150 Bijlage 2 biedt meer informatie over de responsa als uiting van de G’ddelijke wil. 
151 Zie het overzicht van het corpus, pagina 17, nr. 26 van de lijst. 
152 Jabia Omer, deel 10: Orach Chaim, hoofdstuk 55, paragraaf 27. 
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citaat uit de Tora voor aangehaald kan worden en vaak zelfs niet uit de Misjna of Talmoed. 

In dergelijke gevallen is een ouder responsum de vroegste bron die geciteerd wordt. In 

extreme gevallen gaat het zelfs om een volledig nieuwe vraag, zonder precedent. Maar deze 

vaste volgorde vormt in zeer veel responsa steeds weer de basis-structuur. 

 Die formele structuur laat zich met een enkel voorbeeld mooi illustreren. In een werk 

van rabbi Chaim David Halevi,153 responsum Maim Chaim 2:39, komt de vraag naar voren 

of voor vrouwen het extra eten op de dag voorafgaand aan Jom Kipoer evenzeer een mitsva 

is als voor mannen, en of een vrouw die het teveel eten een onprettig gevoel geeft, toch die 

verplichting heeft. De aangehaalde bronnen omvatten de Tora (Vajikra 23:32), daarna de 

Talmoed (bBrachot 8b), de rishonim, zoals rabbi Zidkiah ben Abraham Anav (Italië, 1210-

ca. 1280) in zijn werk Shib’le haleket, en vervolgens de halachische codices (Toer en Beth 

Joseef Orach Chaim 604). Daarna komen latere verklaarders aan het woord, zoals rabbi 

Chizekia da Silva (Italië en Israël, 1659-1698) en vooral rabbi Akiva Eiger (Oostenrijk en 

Polen, 1761-1837). Rabbi Eiger behandelt de casus van een vrouw die daadwerkelijk 

schade ondervond van extra eten, en rabbi HaLevi staat nu voor de vraag of de woorden 

van rabbi Eiger, ondanks het verschil in casus, in dit geval wel of niet van toepassing zijn. 

In dat proces van besluitvorming noemt rabbi HaLevi ook het monumentale werk Sde 

Chemed van de hand van rabbi Chaim Hezekiah Medini (Israël, 1834-1905), die de manier 

van redeneren van rabbi Eiger in twijfel trekt en stemmen voor en tegen noemt. Als laatste 

in chronologische volgorde citeert rabbi HaLevi rabbi Ben-Zion Meïr Chai Uziël (Israël, 

1880-1953) en trekt diens visie in twijfel. 

 Deze chronologische opbouw belooft een vrij “zekere” gang van zaken: hoewel er 

talloze vertakkingen mogelijk zijn binnen de teksten die de poseek onder ogen krijgt, liggen 

het startpunt (meestal de Misjna- en Talmoedgeleerden) en het eindpunt (meestal de 

moderne responsa) min of meer vast.154 

 

1.3.4 De trage aard van halachische veranderingen 

Een belangrijk aspect bij het beschrijven van historische veranderingen in de halacha, is de 

traagheid waarmee dergelijke veranderingen plaatsvinden. In deze subparagraaf leg ik de 

essentie van die traagheid uit, alsook waarom die zo essentieel is voor een goed begrip van 

vernieuwing binnen de halacha. 

 Als een poseek op grond van de halachische voorwaarden en principes tot een 

conclusie komt die een verandering inhoudt ten opzichte van eerdere psakim, of als hij een 

uitspraak doet die nieuw is in de zin dat de behandelde situatie nieuw is in de halachische 

 

153 Zie het corpus, pagina 17, nr. 37 van de lijst. 
154 Een extreem voorbeeld van een responsum dat afwijkt van dit stramien, inclusief de tegenstand 

die zo’n afwijkend responsum binnen de rabbijnse wereld oproept, bespreek ik op pagina 167. 
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literatuur, rijst de vraag of deze psak een algemeen aanvaarde verandering binnen de 

gehele halachische wereld wordt. Het antwoord op deze vraag is interessant genoeg 

tegelijkertijd bevestigend en ontkennend. De sleutel tot het begrip van deze 

tegenstrijdigheid ligt in twee, aan elkaar gerelateerde, factoren. Het gaat dan in de eerste 

plaats om het Diasporische bestaan van de na-Talmoedische Joden en, in het verlengde 

daarvan, het decentrale karakter van de halacha. Daarnaast spelen ook persoonlijke 

‘eenkennigheid’, en de trouw aan het plaatselijke halachische gezag die daaruit voortvloeit, 

een rol. Beide nauw verbonden overwegingen licht ik hier kort toe. 

 

Als een rabbijn tot een veranderde psak komt, al dan niet na een jarenlang uitkristalliseren 

in het halachisch discours, is deze richtlijn aanvankelijk vaak volstrekt specifiek en niet 

zonder meer elders toepasbaar, zelfs niet in op het oog vrijwel identieke gevallen. Daarbij 

komt dat er in de halacha al eeuwenlang geen centraal instituut bestaat dat wereldwijd als 

hoogste gezag geldt. Het kan daardoor tientallen jaren duren voordat andere rabbijnen zo’n 

psak zullen onderschrijven en uiteindelijk overnemen. Er kunnen tal van redenen zijn 

waarom andere poskim een doorgaans uitgebreid beschreven en goed gefundeerde 

beslissing niet overnemen. Uiteraard komt het vaak voor dat anderen de interpretaties van 

de aangehaalde bronnen niet delen, en die meningsverschillen kunnen lang blijven bestaan. 

Er bestaat ook een meer religieus-maatschappelijke reden voor dergelijke 

meningsverschillen, vaak geworteld in een conservatieve mentaliteit. Binnen de 

charedische wereld bestaat grote angst voor vernieuwing, zeker op gebieden die naar het 

oordeel van een rabbijn het begin van een “te grote” vernieuwing zouden kunnen betekenen 

(zie wederom rond voetnoot 46).  

 Een recent voorbeeld van dat laatste is de vraag of draagmoederschap geoorloofd is. 

Er zijn belangrijke poskim die draagmoederschap toestaan, maar ook evenzeer 

vooraanstaande rabbijnen die het verbieden (nog los van de vraag wat de band is tussen de 

verschillende personen die betrokken zijn bij het verwekken en/of dragen van het kind). 

Aan de basis van de overwegingen van hen die draagmoederschap verbieden, ligt een 

behoudende mentaliteit: als we dit toestaan is binnenkort het einde zoek. Het zou kunnen 

dat poskim uit angst voor een massale vraag naar draagmoederschap – bijvoorbeeld omdat 

de vrouw haar figuur niet wil verliezen of omdat zij haar carrière niet in gevaar wil brengen 

door zwangerschap en bevalling – het als een groot gevaar beschouwen als er zelfs ook 

maar in schrijnende gevallen een heteer wordt gepaskend. En dit is maar één voorbeeld van 

een thema dat al decennialang wordt gepaskend, zonder een unaniem en algemeen 

geaccepteerde beslissing. 

 

Gedurende de lange tijd die het duurt voor een psak breed is geaccepteerd, zullen vooral de 

aanhangers van een rabbijn die de veranderde psak nog niet heeft overgenomen met een 

bijna heilig fanatisme de nieuwe psak van de hand wijzen. Over bijna elk nieuw onderwerp 
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ontstaat zo binnen de wereldwijde Joodse gemeenschap discussie. In de praktijk blijkt, dat 

zolang er geen wereldomvattende, eensluidende rabbinale stem klinkt, vooral de leerlingen 

en de plaatselijke gemeenten het standpunt van “hun” poseek door dik en dun zullen 

verdedigen, wat de trage acceptatie van baanbrekende psakim verder in de hand werkt. 

 Een eenvoudig voorbeeld van die verdeeldheid is het proces van “kasheren” van een 

magnetron voor de Pesachdagen. Hoewel dit apparaat in veel keukens al tientallen jaren 

prominent dienstdoet, zijn de rabbijnen het er nog altijd niet over eens of deze oven voor 

Pesach gebruikt mag worden als hij ook de rest van het jaar dienst heeft gedaan en zo ja, 

hoe het “kasheren” ervan in zijn werk zal gaan. Niemand die zich als leerling van een 

bepaalde poseek beschouwt, zal op Pesach een magnetron gebruiken die niet op de door 

zijn rabbijn getolereerde manier gekasherd is, mocht de magnetron überhaupt gebruikt 

mogen worden. Dit komt uiteraard nog bovenop de blijvende verschillen tussen 

bijvoorbeeld Ashkenazim en Sefardim. Om met een voorbeeld in de Pesachsfeer te blijven: 

Sefardim gebruiken glaswerk op Pesach nadat ze dit met koud water hebben afgespoeld, 

terwijl Ashkenazim bij voorkeur speciale glazen voor Pesach aanschaffen. Als dat niet 

gebeurt weken ze de glazen gedurende 72 uur, en verwisselen het water na een etmaal, en 

vervolgens na nog een etmaal. Dergelijke fundamentele verschillen zullen in het huidige 

systeem van paskenen uiteraard niet veranderen. 

 Een belangrijk criterium bij het wel of niet accepteren van verandering in de halacha, 

is de mate waarin zo’n verandering al dan niet afbreuk doet aan “hidoer” (“verfraaiïng”, 

“voortreffelijke uitvoering”). Het werkwoord is al in de Tora te vinden en duidt daar op een 

positieve, deels esthetiserende, uitvoering van de mitsvot.155 Enerzijds uit zich dit in het 

uitvoeren van mitsvot met behulp van mooi materiaal, zoals een mooie sjofar of een mooie 

tsietsiet. De term hiervoor is: התנאה לפניו במצוות, gebaseerd op de woorden van het Lied der 

Schelfzee: 156 ואנווהו  אלו   dit is mijn Heer en ik verheerlijk Hem”. Deze woorden“ ,זה 

interpreteert de Talmoed inderdaad als doelend op de materiële vormgeving.157 Maar ook 

en vooral betreft de interpretatie het doen van de mitsvot. Dat wordt gezien als een “Hoger 

Doel” op zich, en het is voor velen dan ook belangrijk geworden om volgens de hidoer te 

leven, in de volksmond: “mehadrin te zijn”. Een bekend voorbeeld daarvan is het aansteken 

van de kaarsen op Chanoeka. De Talmoed zegt dat in elk huis elke avond één kaars 

aangestoken moet worden.158 Maar, zo gaat de Talmoed verder, de mehadrin doen meer: 

elke persoon steekt één kaars aan, en diegenen die zich reeds scharen tussen de mehadrin 

en die nog meer mehadrin willen zijn, doen elke dag een extra kaars aan. Dit laatste is 

 

155 Vajikra 23:40, inzake de plicht om op Soekot een etroĝ op te nemen. De vrucht is een   פרי עץ

 .”een “vrucht van een sierlijke boom ,הדר
156 Shmot 15:2. 
157 Zie bSjabbat 133b. 
158 Zie bSjabbat 21b. 
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vervolgens algemeen gebruik geworden. 

Bij het overgrote deel van de vragen die in de responsa behandeld worden, gaat niet 

niet om eenduidige, expliciete halachot – die worden als min of meer bekend verondersteld 

(en als een rabbijn toch een dergelijke vraag krijgt, neemt hij die meestal niet op in de 

publicatie van zijn responsa, vanwege de eenvoud van het antwoord). In zo goed als alle 

responsa gaat het over vragen waarop het antwoord niet al beschreven staat, en de rabbijn 

zelf een afweging moet maken en moet beslissen. Een belangrijke leidraad daarbij zal de 

integriteit van de “hidoeriem” zijn. Als een poseek van mening is dat een bepaalde 

vernieuwing weliswaar niet verboden is, maar wel de waarde van een bepaalde in gebruik 

zijnde hidoer vermindert, zal hij geneigd zijn de nieuwe beslissing niet te onderschrijven. 

Op die manier kan de brede acceptatie van het nieuwe inzicht dus jaren op zich laten 

wachten, zoals bijvoorbeeld in de hierboven beschreven vraag inzake de magnetron. 

 De ontwikkeling van de halacha verloopt dus traag. Die traagheid maakt het mogelijk 

om ketens van geleidelijke receptie en trends te ontdekken en te beschrijven. Immers, als 

voor het doorvoeren van een verandering het voldoende zou zijn dat een enkele poseek een 

vernieuwing toestaat en daarmee de verandering een algemeen feit zou zijn, is het 

onderzoek snel gedaan, namelijk met het traceren of signaleren van de beslissende 

uitspraak. Als het vanaf de eerste heteer echter tientallen jaren kan duren tot een 

meerderheid van belangrijke poskim die heteer blijkt te aanvaarden, is het beschrijven 

daarvan iets fundamenteel anders. Dat laatste is wat ik in dit onderzoek zal doen in de 

hoofdstukken 3 en 4 en, met een blik op de toekomst, wat tentatiever in hoofstuk 5. 

 

1.3.5 De diversiteit van de responsa 

Dit onderzoek zet in op het ontdekken van ‘verzachtende’ patronen in de moderne 

responsaliteratuur, en loopt daarmee het risico de indruk te wekken dat het hier om lineaire, 

unanieme ontwikkelingen in een uniform corpus betreft. Niets is echter minder waar (zie 

ook voetnoot 25). Ondanks een aantal gemeenschappelijke kenmerken zoals hierboven 

beschreven (het responsum als medium van de G’ddelijke wil; de vaste chronologische 

opbouw; de trage ontwikkeling van de halacha), betreft het hier een immens corpus, 

eeuwenoud en van wereldwijde oorsprong. De auteurs stonden onderling niet in contact en 

waren niet genoodzaakt zich tegenover hun collega’s te verantwoorden. De verschillen zijn 

verschillen in plaats, tijd, lokaal religieus gehalte, en persoonlijke stijl van de auteur. De 

vragen en de antwoorden hebben met elkaar gemeen dat telkens een lid van de Joodse 

gemeenschap de rabbijn een vraag voorlegt, met de intentie het antwoord praktisch uit te 

voeren. De auteur beslist zelf welke antwoorden hij vervolgens wil publiceren. De responsa 

geven zo een neerslag van de geschiedenis en het dagelijks leven van het Joodse volk in 

zijn verstrooiing. 
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1.4 Conclusie 

 

De wetenschappelijke literatuur over de naoorlogse halacha besteedt voornamelijk 

aandacht aan de – naar eigen zeggen historisch verklaarbare – tendens binnen de orthoxie 

om vooral choemrot te paskenen. Het verschijnsel van koelot is als gevolg daarvan tot nu 

toe onderbelicht gebleven, en daarmee een wezenlijk aspect van de vernieuwingsprocessen 

die zich in de naoorlogse halacha hebben voltrokken. Daarom richt ik me in dit onderzoek 

op koelot, waarbij ik die koelot centraal stel die – zo luidt mijn hypothese – reageren op 

een verandering in het zelfbeeld van de moderne mens, de opkomst van het concept 

authenticiteit, verschuivingen in de ervaring van autonomie van de mens en het belang dat 

hij aan zijn eigen wil tot zelfrealisatie toekent. 

 Deze koelot vinden we in alle lagen van de psika terug: zowel in de verschillende 

domeinen van de halacha, als in de verschillende landen van herkomst van de poskim. 

Even-Zohars theorie van polysystemen volgend, wil ik nogmaals onderstrepen dat die 

poskim in een voortdurende dialoog staan met de tijd waarin zij leven, en dat de halacha 

daardoor tot op zekere hoogte ‘poreus’ is. Dat betekent dat generieke mentaliteits-

veranderingen van invloed kunnen zijn op hun beslissingen, en een rol als meta-halachische 

overweging kunnen krijgen. Dankzij de mechanismen van het paskenen kunnen de poskim 

deze nieuwe overwegingen halachische geldigheid geven, zonder dat de daaruit 

voortvloeieinde beslissingen als een breuk met traditie zullen worden gezien. 

 In het tweede inleidende hoofdstuk wil ik mijn begrip van het concept ‘authenticiteit’ 

nader toelichten, en de betekenis van dit concept binnen de praktijk van de (religieuze) 

jurisprudentie nader verkennen. Na een korte begripsbpaling beschrijf ik enkele 

ontwikkelingen die onder invloed van moderne mentaliteitsveranderingen in seculiere 

rechtsstelsels zichtbaar zijn. Ik sluit af met een korte vergelijking tussen deze rechtsstelsels 

en de halacha. 
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2. Authenticiteit en jurisprudentie 
 

Zoals reeds aangeduid in de inleiding, wil ik in deze studie een specifieke categorie koelot 

in de moderne, naoorlogse halacha analyseren vanuit het perspectief van het concept 

authenticiteit. In het vorige hoofdstuk heb ik beschreven hoe koelot in theoretische en 

praktische zin tot stand kunnen komen. Vanaf hoofdstuk 3 geef ik voorbeelden en laat ik 

zien dat een nieuwe vorm of mate van consideratie met ‘authenticiteit’ inderdaad een rol 

speelt bij hun totstandkoming, en dat dit in responsa van voor de Tweede Wereldoorlog in 

veel mindere mate het geval was, zodat je inderdaad kunt spreken van een vernieuwing 

binnen de halacha, in dialoog met de moderniteit. 

 Eerst bespreek ik in dit hoofdstuk echter de voor dit onderzoek belangrijke aspecten 

van mijn begrip van “authenticiteit”, en analyseer ik hoe zaken als keuzevrijheid, 

individualiteit en autonomie kunnen samenhangen met jurisprudentie, met de religieuze 

ontwikkeling in het algemeen en met de Joodse religieuze ontwikkeling in het bijzonder. 

Ik heb mijn begrip van authenticiteit in hoofdzaak geënt op de publicaties van de Canadese 

filosoof Charles Taylor, en baseer mij primair op zijn werk Sources of the self.159 

 Dat het relevant kan zijn om onderzoek te doen naar noties van en consideratie met 

persoonlijke authenticiteit in de overwegingen van poskim, spreekt uit een tweetal 

uitspraken van vooraanstaande naoorlogse geleerden. Haim Soloveitchik schrijft: 

 

If law is conceived of, as religious law must be, as a revelation of the divine will, then 

any attempt to align that will with human wants, any attempt to have reality control 

rather than to be itself controlled by the divine norm, is an act of blasphemy and 

inconceivable to a God-fearing man.160 

 

De juistheid van Soloveitchiks constatering behoeft, mede in het licht van wat gezegd is in 

§ 1.3.1 en 1.3.2, geen betoog. De halacha wordt in de Talmoed en alle daaropvolgende 

bronnen ervaren als “G’ds woord”,161 en de orthodoxe Jood wordt geacht zijn eigen wil 

volledig opzij te zetten ten behoeve van een stipt volgen en uitvoeren van elke halacha. 

Dezelfde (potentiële) spanning tussen ‘het autonome zelf’ en de halacha, tussen een 

halachisch leven en een ‘authentiek’ bestaan, beschrijft de Engelse opperrabbijn Jonathan 

Sachs: 

 

159 Charles Taylor, Sources of the self: The making of the modern identity (Cambridge: Harvard 

University Press, 1989) en idem, A secular age (Cambridge: The Belknap Press of Harvard 

university press, 2007). 
160  Haim Soloveitchik, “Religious law and change: The medieval Ashkenazic example,” 

Association for Jewish Studies Review 12, nr. 2 (1987), 205-221. 
161 Zie pagina 58. 
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[…] from the perspective of the autonomous self, halachic existence is inauthentic 

because it flees from making personal choice the centre of the universe.162 

 

Met dit onderzoek wil ik deze stellige aanname van Soloveitchik en Sacks nuanceren, door 

te laten zien dat het besef van persoonlijke authenticiteit wel degelijk een plaats heeft in de 

halacha, en wil ik kijken in welke domeinen dat besef vooral een rol speelt. Het zal blijken 

dat authenticiteit zelfs een meta-halachische overweging kan zijn en dat – in ‘poly-

sytemische dialoog’ met de moderne maatschappij – de beleving van authenticiteit van de 

vraagsteller een reële en voorname factor kan zijn in de besluitvorming van de poseek.163 

 

2.1 Authenticiteit 

 

In deze paragraaf beschrijf ik eerst beknopt de filosofische conceptualisering van het begrip 

authenticiteit, waarbij de visie van Charles Taylor centraal staat. Vervolgens belicht ik een 

in deze context relevant aspect van de rol van religie in de moderne samenleving en in de 

derde subparagraaf probeer ik te laten zien hoe deze denkbeelden hun uitwerking hebben 

op het moderne orthodoxe Jodendom en, met name, op de halacha. 

 

2.1.1 Authenticiteit vroeger en nu 

In zijn publicaties laat de Canadese filosoof Charles Taylor zien hoe het concept 

authenticiteit is uitgegroeid van een ondergeschikt concept tot een essentieel bestanddeel 

van de hedendaagse maatschappij. De term authenticiteit wordt in algemene zin gebruikt 

om aan te duiden dat iets “originaliteit” bezit of “getrouw is aan een origineel”. Het 

levensbeginsel dat met dit filosofische begrip wordt aangeduid, is “het trouw zijn aan 

jezelf”. Taylor beschrijft dat de eerste sporen van deze filosofie al bij de Griekse filosoof 

Plato te vinden zijn, in diens behandeling van Socrates uitspraak “Ken uzelf”. Volgens 

Plato betekenen Socrates’ woorden dat de mens zichzelf moet kennen, met als doel zich 

bewust te zijn van zijn plaats in de maatschappij.164 Die zelfkennis dient primair het goed 

functioneren het collectief waarvan de mens deel uitmaakt, omdat de mens door zelfkennis 

weet welk klein onderdeeltje van de maatschappij hij zo goed mogelijk dient uit te voeren. 

De zelfkennis is dus geen doel op zich, maar helpt de mens te begrijpen wat er van hem 

 

162 Rabbi Jonathan Sacks, One people? Tradition, modernity and Jewish unity (Londen: Littman 

Library of Jewish Civilization, 1993), 157. 
163 NB: Uiteraard is een koela geen automatische uitslag van het halachische antwoord van een 

poseek die authenticiteit meeneemt in zijn overwegingen. 
164 Zie Plato, Charmides, 164D, in The dialogues of Plato: Translated into English with analyses 

and introductions I, ed. Benjamin Jowett, 3e herz. ed. (Oxford: Oxford University Press, 1892). 
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wordt verwacht, opdat hij dat zo goed mogelijk zal realiseren. De essentie is van deze 

variant, zegt Taylor, is kosmocentrisch.165 

 Taylor beschouwt de uitwerking van het begrip authenticiteit door de christelijke 

kerkvader Augustinus (354-430) als een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling. 

Augustinus benadrukt, aldus Taylor, het religieuze belang van zelfreflectie. Als hij zich 

afvraagt hoe je een goed religieus mens kunt zijn, is dit een voorbeeld van een vraag die tot 

zelfonderzoek leidt. Hier is de “omgeving”, bij Plato vooral maatschappelijk gedefinieerd, 

een religieuze omgeving geworden, waarin persoonlijke reinheid, zondebesef en vergeving 

centraal staan.166 Uiteraard is ook deze vorm van persoonlijke authenticiteit anders dan de 

moderne variant, die een veel grotere mate van vrijheid toestaat en waar het zelfonderzoek 

niet een externe factor dient, zoals de staat of de religie. Augustinus’ grote stap, aldus 

Taylor, is de erkenning van het bestaan van een “innerlijk zelf”. Daarvan getuigen 

uitspraken als: “Ik ontmoet mezelf”, die een beweging “naar boven” (G’d) en “naar binnen” 

(het menselijk zelf) suggereert.167 Bij de vorm van authenticiteit die Plato beschreef, was 

het centrale punt dat de mens zich dienstbaar maakt aan een groter, menselijk geheel. Bij 

Augustinus wordt dat grotere geheel een bewustzijn van een te eerbiedigen entiteit die 

onvergelijkbaar groter en machtiger is dan de mens zelf, en is dat grotere geheel dus in 

essentie theocentrisch. 

 Bij Augustinus is dus het hoogste doel van de latere ultieme authenticiteitservaring – 

het “gelukkige leven” – in zekere zin al gewaarborgd: het leven kent een algemeen “goed 

doel” dat het waard is om voor te leven en zelfs eventuele ongemakken te verduren. Dat 

doel ligt weliswaar buiten de mens, bijvoorbeeld in de bevestiging door de buitenwereld, 

en niet de innerlijke vrede, maar het bestaat wel. Het gelukkig-zijn wordt daardoor 

daadwerkelijk bewerkstelligd. Taylor citeert hier ook Max Weber die de wereld van 

destijds beschrijft als “een betoverde tuin”.168 Het innerlijke leven en de omgeving waren 

echter beslist niet strikt gescheiden, een gegeven dat in het moderne begrip van 

authenticiteit juist wel centraal staat. 

 Drie belangrijke veranderingen zorgen volgens Taylor in de zestiende eeuw voor een 

nieuwe invulling van het concept authenticiteit. Ten eerste is daar de invloed van Martin 

Luther. Zijn bekende protest tegen de handel in aflaten door de kerk leidt tot zijn uitspraak 

dat de mens de G’ddelijke vergeving alleen langs de weg van het geloof ontvangt. Dit zet 

mensen aan tot “religieus individualisme”, aldus Taylor, en tot zelfonderzoek en reflectie, 

tot het zoeken naar een directe band met G’d – een band die niet van anderen afhankelijk 

 

165 Taylor, Sources of the self, 37. 
166 Taylor, Sources of the self, 129. 
167 Taylor, Sources of the self, 134. 
168 Taylor, Sources of the self, 225; citaat uit Max Weber, The sociology of religion (Londen: Social 

Science Paperbacks, 1971), 270. 
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is, en zeker niet van je daden. De mate van geloof en vertrouwen, van religieus bewustzijn 

en van innerlijke vroomheid, vergezeld van uitvoerige introspectie, gaan voor velen de 

belangrijkste ingrediënten vormen van de nieuwe geloofsbeleving.169 

 Een tweede verandering die Taylor signaleert is dat met het opkomen van de 

wetenschappelijke revolutie Webers hierboven al genoemde “betoverde wereld” 

langzaamaan haar “betovering” begint te verliezen.170 Als je de wetmatigheden die de loop 

van de natuur bepalen kunt begrijpen en beschrijven, dan komt de relatie die tot dan toe de 

belangrijkste vormde – die tot de grootste externe kracht, G’d – in een ander daglicht te 

staan. De natuurlijke bron voor het contact naar buiten en het voortdurend meten van jezelf 

in relatie tot dat contact, lijkt van generlei belang in deze nieuwe wereld. Daarbij komt, 

stelt Taylor, dat iemand die zich wil verdiepen in de nieuwste wetenschappelijke inzichten, 

geacht wordt zich los te maken van zijn reflectie op G’d en daarmee ook van een deel van 

de reflectie op zichzelf. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de wereld gedetermineerd; 

alles is oorzakelijk met elkaar verbonden. Geloof in hongersnood of epidemieën als 

goddelijke straf voor afvalligheid, past niet langer in dat wereldbeeld. 

 In het verlengde van deze twee revoluties, stelt Taylor, verandert ook onze notie van 

het collectief: de individuele mensen, die samen dat collectief vormen, komen ervoor in de 

plaats. Deze tendens komt zelfs in de meest materiële zin tot uiting: zelfportretten, 

dagboeken, het op een stoel en niet langer op een bank zitten, slapen in een speciaal 

daarvoor bestemde kamer. Deze nieuwe vormen van zelf-besef creëren een duidelijker 

scheiding tussen het innerlijk van de mens en het collectief, de maatschappij die hem 

omringt. 

 In de daaropvolgende eeuw zet deze tendens zich voort. Wetenschappers als Isaac 

Newton (1643-1727) luidden volgens Taylor een nieuwe, beslissende stap in, door een 

nieuw ideaal te formuleren: het vergaren van objectieve en bewijsbare kennis.171 Hoe 

objectiever de kennis, en hoe beter de mens erin slaagt zichzelf als individu daarbuiten te 

houden, des te hoger het waarheidsgehalte. Taylor beschrijft hoe ten gevolge van deze 

“objectivering” van de wereld de mens zichzelf gaat zien als een subject, dat je volgens 

dezelfde wetenschappelijke methoden kunt beschrijven. Hiermee ontstaat niet alleen een 

nieuwe, subjectieve vorm van authenticiteit, maar treedt ook een keerzijde van deze nieuwe 

visie op het “gelukkige leven” aan de dag. Een mechanistische kijk op de wereld kan zorgen 

voor een “ontmenselijking” van het dagelijkse leven. Wat blijft er in een dergelijke wereld 

van het mens-zijn over? In de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw wordt, aldus 

Taylor, daarom niet kennis, maar oprechtheid als de belangrijkste menselijke deugd gezien. 

En de belangrijkste instantie ten opzichte van wie je deze oprechtheid moet bewaren, ben 

 

169 Taylor, Sources of the self, 218. 
170 Taylor, Sources of the self, 186. 
171 Taylor, Sources of the self, 254. 
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je zelf. 

 Een tweede keerzijde van deze subjectieve visie op het “gelukkige leven” is dat 

mensen het gevoel verliezen deel uit te maken van een groter plan met een hoger doel. Het 

idee dat de wereld naar een zekere vorm van volmaaktheid streeft, is niet langer relevant. 

Daarmee gaat ook de stimulans verloren om te leven volgens gedeelde gedragsregels die 

een dergelijk doel helpen verwezenlijken. Wat neemt de plaats in van die verloren idealen? 

De controle over je dagelijkse leven wordt een taak die je individueel moet vervullen. 

Daarbij is het zaak dikwijls innerlijk beraad te houden. “Vrijheid”, aldus Taylor, wordt 

daarbij de nieuwe leidraad. Om een allegorie te gebruiken: als ik niet meer in een trein zit 

die naar het goede doel reist, of als die trein niet meer bestaat, moet ik zelf de route vinden. 

Authenticiteit krijgt zo een nieuwe betekenis: de vrije mens kiest zelf zowel zijn doel als 

de route ernaartoe, en krijgt die niet langer van boven- of buitenaf voorgeschreven. 

 Echter, als de mens zelf zijn doel en route moet bepalen, ga je er blijkbaar vanuit dat 

zo’n doel bestaat, terwijl dat idee blijkens de vorige alinea nu juist collectief was 

afgezworen.172 Als er geen objectief doel bestaat, zal het subject geneigd elk tijdelijk idee 

als zijn nieuwe doel te omarmen en zichzelf aldus te verliezen in een eindeloze zoektocht 

naar een levensdoel. Zo kan “vrijheid” in zijn tegendeel verkeren en verworden tot het 

slaafs volgen van modieuze idealen. Daarbij groeit het besef dat vrijheid in feite geen doel 

op zich is, maar een middel. Als je levensdoel vrijheid is, kun je je afvragen wat je moet 

doen zodra dat doel is bereikt. De vrijheid is daar en wat nu? In feite streeft de mens naar 

vrijheid om vervolgens die zaken te kunnen ondernemen waarvan hij denkt dat ze het 

ondernemen waard zijn. Vanaf de achttiende eeuw tot op heden, aldus Taylor, streeft men 

door middel van deze vrijheid een ander doel na, namelijk “gelukkig zijn”. Zo beschouwd 

is de moderne maatschappij een optelsom van alle individuele pogingen tot het bereiken 

van vrijheid en het realiseren van geluk. 

 Een van de aanleidingen voor de romantiek, aldus Taylor, was de groeiende onvrede 

over deze vervreemding van oude collectieve waarden en zekerheden. Wanneer gedeelde 

idealen niet meer bestaan, en al helemaal niet “buiten jezelf”, gaat het subject op zoek naar 

een alternatief en vindt dat nu “in zichzelf”. De mens maakt zich los van de filosofieën die 

in de Verlichting belangrijk waren en gaat zich meer richten op zijn gevoel. Het gaat hierbij 

inderdaad om een zich “losmaken”, want de Verlichting propageerde nu juist een strikte 

scheiding van gevoel en rede. De romantiek wil de innerlijke breuk van de mens die daar 

het gevolg van is, herstellen door de waarde te benadrukken van het gevoel in het algemeen 

en van autonomie en authenticiteit in het bijzonder. Daarbij zijn volgens Taylor drie typisch 

romantische waarden van eminent belang: de herontdekking van de geestelijke 

 

172 Taylor citeert hiervoor Rieff, die stelt dat de mensheid was “freed to choose and then having 

no choice worth making”; Philip Rieff, The triumph of the therapeutic: Uses of faith after Freud 

(New York: Penguin, 1966), 93. 
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“compleetheid” van de persoon; de overtuiging dat je de “waarheid” niet langs de weg van 

de rede kunt vinden, maar via de emotie; en het besef dat het “zelf” de hoogste en de meest 

omvattende entiteit is die er bestaat. 

 Hoewel er vergelijkbare gedachten meespelen, is deze herontdekte geestelijke 

‘compleetheid’ niet identiek aan de ervaren persoonlijke opdracht van de premoderne tijd. 

In deze nieuwe ervaring van het “zijn” klinken inzichten uit de Verlichting wel degelijk 

door. Taylor noemt Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) als de filosoof die de beginselen 

van deze beleving van authenticiteit heeft uiteengezet, overigens zonder dat Rousseau zelf 

deze term heeft gehanteerd. Rousseau beschrijft ze als onderdeel van een ideale 

maatschappij, op een manier die, aldus Taylor, ook vandaag de dag zijn relevantie niet heeft 

verloren. Rousseau schrijft een natuurlijk leven voor, bevrijd van de oordelen van de sociale 

omgeving. Een teveel en ‘onnatuurlijk’ stilstaan bij allerhande zaken, vooral 

maatschappelijke kwesties, verwijdert de mens van zijn natuurlijke manier van leven. Een 

gezonde liefde voor jezelf en een gezonde afkeer van andermans leed vormen de sleutels 

tot een goed en natuurlijk leven. Deze gedachten zijn een reactie op de Verlichting; het gaat 

hier om het zoeken naar geluk in de individuele emotie en niet in de collectieve rede. De 

door Rousseau beschreven gelukkige mens wijst de maatschappelijk opgelegde normen af, 

ten gunste van de innerlijke, waarachtige beleving van het “zelf”. Deze beleving kent 

volgens hem twee ideaaltypen: het innerlijke kind en de “nobele wilde”. De mens wil terug 

naar de oorspronkelijkheid van de natuur, in een nostalgisch verlangen naar de voorbije 

“natuurlijke” status. Wie volgens deze principes leeft kan, volgens Rousseau, “als G’d 

zijn”. 

 Een belangrijke observatie is dat dit – buiten de rede om, langs de weg van het gevoel 

– “teruggaan naar jezelf” ervan uitgaat dat dit “zelf” zowel natuurlijk als goed is, en dat de 

reis terug inderdaad een begerenswaardig doel is, een bestemming die vervulling biedt. Het 

ideaal om volgens zo’n begrip van authenticiteit te leven is in die tijd overigens nog 

gespeend van verregaand egocentrisme, zelfverheerlijking of toegeeflijkheid aan 

persoonlijke zwakheden. De authenticiteit van Rousseau streeft nog altijd een hoger doel 

na: het besef van een band met de kosmos, en van de eigen plaats daarin. De authentieke 

mens streeft er nog steeds naar om via zelfreflectie tot een hoger geestelijk bestaansniveau 

te komen, hoger dan mogelijk is zonder dit persoonlijke proces.  Maar de opwaartse 

beweging is nu niet, zoals in de premoderne tijd, op G’d gericht. De driehoek G’d-Natuur-

Mens verandert in de romantiek in de lijn Natuur-Mens, en nog later, aldus Taylor, in een 

punt: alleen de Mens is nog van belang, omdat de natuur haar betekenis louter ontleent aan 

de mens. 

 Vanaf de negentiende eeuw beleeft men de nieuwe, subjectieve authenticiteit in een 

‘extremere’, geïndividualseerde vorm. Originaliteit, eigenzinnigheid en anders-zijn worden 

belangrijke waarden. Zelfs anti-sociaal en excentriek gedrag kunnen ijkpunten worden in 

het zelfonderzoek van mensen – een beroep op ‘authenticiteit’ kan veel legitimeren, zelfs 
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wangedrag. Een weerslag van deze nieuwe beleving van authenticiteit vinden we ook in de 

kunst. Van oudsher mat men de bekwaamheid van een kunstenaar af aan de mate waarin 

hij erin slaagde in zijn kunstwerk de stoffelijke wereld te imiteren. In de negentiende eeuw 

ontstaat de idee dat een authentieke beoefening van kunst daar geen boodschap meer aan 

heeft en dat de mening van het publiek ondergeschikt is aan de waarheid van de kunstenaar 

die zijn eigenheid vindt en wereldkundig maakt, zoals Rousseau dat deed in zijn 

Bekentenissen. 

 Het “ontdekken van jezelf” en het uiting geving aan die ontdekkingsreis worden 

allengs centraler in het leven van het individu. De persoonlijke beleving wordt geleidelijk 

een onmisbaar filter voor elke menselijke observatie: subjectiviteit als basis van de 

menselijke beleving. Populair gezegd laat de moderne tijd zich karakteriseren door 

uitspraken als “vind jezelf”, “ervaar het leven” en “haal uit je wat er in je zit”. Dit is niet 

noodzakelijkerwijs een veredelde vorm van hedonisme, maar wordt gezien als een 

“understanding of life”. De gedachte van Augustinus dat de menselijke spiritualiteit bestaat 

in een beweging “naar binnen” en “naar boven”, is dus nog steeds relevant, maar het naar 

boven gerichte wordt nu primair binnen de mens zelf gezocht en ligt niet langer 

noodzakelijkerwijs buiten hem. 

 De grote technologische ontwikkelingen van de twintigste eeuw hebben uiteraard ook 

hun sporen getrokken. De mechanistische kijk op het leven en de menselijke bijdrage aan 

de maatschappij in de vorm van arbeid, worden in ere hersteld, zozeer zelfs dat sommige 

filosofen stelden dat “geluk” aan arbeid ontleend wordt. Betrand Russell schrijft 

bijvoorbeeld: “In their work they are happy because in the modern world science is 

progressive and powerful.”173 Taylor constateert echter dat de moderne mens zich niet 

graag laat afleiden van het realiseren van zijn authentieke doel door de noodzaak zich te 

schikken in een mechanistisch bezig-zijn. Hij ziet zijn tijd dan ook in twee delen 

opgesplitst: een dagdeel dat hij (tot zijn spijt) vaak niet-authentiek vermag te beleven, 

vooral op het werk; de rest van de tijd, die hij naar eigen inzicht in kan delen en die hij als 

de voornaamste invulling van zijn eigenheid ziet: 

 

In a sense, we are Romantics in our private existence, our love lives are drawn by a 

notion of Romantic mutual discovery, we look for fulfillments in our hobbies, in our 

recreation; while the economic, legal, and political structures in which we coexist are 

largely justified instrumentally.174 

 

 

173 Bertrand Russell, The conquest of happiness (New York: H. Liveright, 1930), 133. 
174  Charles Taylor, “Legitimation crisis?,” in idem, Philosophy and the human sciences: 

Philosophical papers 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 276. Zie ook Charles 

Guignon, On being authentic (New York: Routledge, 2004), 42. 
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Taylor laat deze “age of authenticity” beginnen in de jaren zestig van de twintigste eeuw 

en laat die tot op heden voortduren. Het gaat volgens Taylor om een alomvattende 

mentaliteit, waarin zelfrealisatie een centrale rol speelt. 

 Een voor ons betoog relevant begrip is ten slotte Taylors concept van “keuzevrijheid”. 

Het beschreven individualisme uit zich immers prominent in de mogelijkheid voor ieder 

mens om autonome keuzes te maken. Het gevoel wel of niet autonoom te zijn, bestaat 

grotendeels uit het al dan niet aanwezig zijn van het gevoel dat de mens de vrijheid heeft 

om die keuzes te maken, die hij beschouwt als het meest recht doend aan zijn authentieke 

zelf. 

 

Samenvatting 

De hierboven beschreven ontwikkeling zou je in één gedachte kunnen samenvatten: ooit 

heerste de gedachte dat we het collectief dienden te beschermen tegen het individu, terwijl 

in de tijd van Taylors ‘authentieke zelf’ het omgekeerde het geval lijkt, namelijk dat het 

individu over een eigen identiteit beschikt, die zo nodig tegen de collectieve norm 

beschermd moet worden. In dat verband kun je je afvragen hoe religie in de moderne tijd 

nog kan bestaan, en vooral religie in de zin van een collectief normatief en regulerend 

systeem als het Jodendom. In de volgende subparagraaf beschrijf ik kort Taylors antwoord 

op deze vraag. 

 

2.1.2 Authenticiteit en religie 

Wat is de plaats van religie in deze “age of authenticity”? Hoe kan het authentieke 

autonome moderne individu zich conformeren aan externe factoren en aan van buiten 

opgelegde (oude) plichten, zoals de religie die voorschrijft? In A secular age gaat Taylor 

hier uitgebreid op in.175 

 In de vorige paragraaf zagen we dat Taylor in zijn werk Sources of the self beschrijft 

hoe een deel van de modernisering van de Westerse samenleving zich uitte in een overgang 

van een spirituele beschouwing van de wereld naar een mechanistische. Taylor laat zien 

dat de mens desondanks voortdurend op zoek blijft naar een grotere persoonlijke 

zelfrealisatie en een ervaring van “volheid” die meer behelst dan wat werk en wetenschap 

hem kunnen bieden. De ‘authentieke’ mens blijft ondanks zichzelf voortdurend op zoek 

naar het transcendente.176 

 Een acute vraag dient zich aan: hoe valt dit te rijmen met het onmiskenbare seculiere 

karakter van onze tijd? Taylor probeert via een beschrijving van het secularisatie-proces te 

 

175 NB: Ik baser me hier ten dele op de analyse van Michael Wilkinson, “The transformation of 

religion and the self in the age of authenticity,” Pneuma 40, nr. 1-2 (2018), 91-108. 
176 Taylor, A secular age, 299 e.v. Verschillende punten in dit werk behandelde hij eerder in 

Sources of the self. 
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begrijpen wat de plaats van religie in de moderne samenleving kan zijn.177 Hij onderscheidt 

drie factoren die tot secularisatie hebben geleid. Ten eerste het verbreken van “de 

betovering van de wereld”; het bovennatuurlijke speelt een steeds kleinere rol in religieuze 

praktijken.178 Ten tweede het (doen) terugtreden van de religie uit het sociale en politieke 

leven. Taylor merkt hierbij overigens op dat deze twee factoren meer beschrijvend dan 

verklarend van aard zijn. Een verklaring van het secularisme ligt volgens hem in de derde 

factor, i.e., in de toegenomen culturele individualisering van de mens, die de wereld via 

zijn eigen persoonlijke filter subjectiveert, zoals hierboven beschreven, en die daarin steeds 

minder ruimte laat aan een van boven of buiten opgelegde religie, die immers zijn autonome 

keuzevrijheid beperkt. 

 Dat minder mensen een religie belijden, betekent echter niet dat de zoektocht naar de 

betekenis van het leven, naar de zin ervan en naar spiritualiteit, verdwijnt. Taylor merkt op: 

“each one of us has his/her own way of realizing our humanity, and that it is important to 

find and live out one’s own”.179 Deze zoektocht is noodzakelijk om aan de verschraling (de 

“malaise” in Taylors woorden) van de moderniteit te ontkomen. De veroverde autonome 

keuzevrijheid betekent dus allerminst dat de mens zich afkeert van het transcendente. 

Taylor citeert (p. 507) de zangeres Peggy Lee die zich in de zestiger jaren afvraagt: “Is that 

all there is?” Hij vat deze vraag op als een roep om spiritualiteit.180 

 Zoals gezegd noemt Taylor de periode vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw de 

“age of authenticity”, waarin keuzevrijheid de belangrijkste marker van individualiteit is. 

Hij bespeurt echter ook een groei in het zoeken naar spiritualiteit, die weliswaar niet per se 

gebaseerd is op bestaande en gedeelde religieuze praktijken, maar ook uit eigen inzichten 

en overtuigingen wordt gevoed. “One develops a religious life,” schrijft hij veelzeggend.181 

In deze combinatie van keuzevrijheid en het zoeken naar het onstoffelijke is volgens hem 

het moderne spirituele leven samengevat: een samengaan van het afwijzen van extern 

opgelegde spiritualiteit en een grote keuzevrijheid in de persoonlijke invulling van wat je 

“religie” zou kunnen noemen. De nieuwe vorm van spiritueel leven kent allerlei 

verschillende vormen en praktijken, zoals meditatie, liefdadigheid en leerbijeenkomsten.182 

 Het is volgens Taylor essentieel dat we ons realiseren dat de moderne mens zich niet 

door het “Hogere” gedwongen voelt tot bepaald gedrag of tot loyaliteit aan een bepaalde 

denominatie. Het “zelf” blijft boven vormen van spiritualiteit staan. Het individu kiest naar 

het hem uitkomt voor een persoonlijk gecreëerde vorm en gaat er daarbij niet vanuit dat het 

 

177 Een overzicht van de seculariseringsthese, haar critici en de voornaamste literatuur valt buiten het kader van 

deze studie. 
178 Taylor, A secular age, 473 e.v. 
179 Taylor, A secular age, 475. Vergelijk ook zijn behandeling van dit thema in Sources of the self. 
180 Taylor, A secular age, 507. 
181 Taylor, A secular age, 518. 
182 Taylor, A secular age, 491. 
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hier om “absolute waarheden” gaat, zoals in de traditionele religie. Populair gezegd: dit 

Hogere moet mij wel passen, want anders gooi ik het overboord. Hoe opvallend groot is de 

gelijkenis tussen deze houding en de moderne ervaring van authenticiteit: de mens ziet 

zichzelf en zijn persoonlijke beleving als iets dat “heiliger” is dan een facultatief 

geaccepteerde spiritualiteit. Religieuze instituten hebben deze boodschap overigens goed 

begrepen. Daarom proberen ze vaak hun spiritualiteit op een manier uit te dragen die 

“relevant” is in de moderne maatschappij. Ook dit kun je uiteraard zien als een vorm van, 

of in elk geval een stap naar, secularisatie. 

 Uitingen van religiositeit en spiritualiteit zijn dus prominent aanwezig in de moderne 

maatschappij, zonder dat die zich in bestaande religieuze banen bewegen. Zijn deze 

processen ook van toepassing op het traditionele Jodendom? In de volgende sub-paragraaf 

ga ik nader op deze vraag in. 

 

2.1.3 Authenticiteit en religieus Jodendom 

Taylors definitie van moderne authenticiteit gaat uit van grote keuzevrijheid wat de 

invulling van de religie betreft. Dan rijst de vraag in hoeverre zijn inzichten zich verhouden 

tot het moderne Jodendom. Hoewel er (meer en minder traditionele) bewegingen binnen 

het Jodendom bestaan die (wederom, in meer of mindere mate) tegemoetkomen aan de 

beschrijving van Taylor, is het orthodoxe Jodendom toch niet onder deze noemer onder te 

brengen. Het behoudende karakter van het orthodoxe Jodendom is een kenmerk bij uitstek, 

zoals reeds beschreven 183  en voor persoonlijke inbreng lijkt er, net als in andere 

traditionele religies, weinig of geen plaats. Een kleine greep uit de bronnen moet hier 

volstaan om te laten zien dat er in die traditionele bronnen geen of weinig plaats is voor de 

tegenwoordig als zo centraal beleefde authentieke persoonlijke beleving. De klassieke 

bronnen hanteren daarbij een ander, traditioneler concept van het “zelf”.184 

 De Misjna stelt dat elk mens dient te beseffen “dat de wereld alleen voor mij 

geschapen is”.185 Dat vraagt om voortdurende zelfreflectie en een constant religieus besef. 

Dat laatste is overigens niet een louter spiritueel besef. In de Talmoed wordt het als een 

praktische aanwijzing gebracht186 en zo wordt het ook door Maimonides in zijn Mishne 

Tora gepaskend:187 

 

לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם  

 

183 Zie hierboven, pagina 24. 
184 Zoals we in het vervolg zullen zien zijn er zeker overeenkomsten met de visie van Augustinus 

zoals hierboven beschreven (zie pagina 67). 
185 bSanhedrin 37a. 
186 bKidoeshin 40b. 
187 Hilchot Teshoeva 3:4. 
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חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם   .חציו זכאי וחציו חייב

עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם   .לו השחתה

 .והצלהתשועה 

 

“Een mens moet zich het gehele jaar zien als iemand wiens goede en slechte daden in 

evenwicht zijn. Zo dient hij ook de gehele wereld te beschouwen: op elk moment zijn alle 

goede en alle slechte daden van de wereld in exact evenwicht. Als hij ook maar één slechte 

daad doet, heeft hij de weegschaal van zichzelf en die van de wereld doen overhellen naar 

de slechte kant en veroorzaakt hij verwoesting. Als hij ook maar één mitsva doet, heeft hij 

de weegschaal van zichzelf en die van de wereld doen overhellen naar de goede kant en 

veroorzaakt hij verlossing en redding.” 

 De individuele verantwoordelijkheid voor het universum is dus enorm en van 

“bronnen van het zelf” is niets te bekennen. Hoewel in de Tora de keuzevrijheid wordt 

onderkend en onderschreven,188 wordt die door de Misjna in dienst gesteld van het leven 

volgens de G’ddelijke wil: “maak Zijn wil als de jouwe”.189 G’ds wil is even duidelijk als 

onveranderlijk en hoewel de mens autonoom is in zijn mogelijkheid tot kiezen, wordt hij 

gemaand die keuzevrijheid slechts in de religieuze richting te vormen en te uiten. 

 Echter – en hier kom ik bij de voornaamste onderliggende gedachte van dit onderzoek 

– de moderne mentaliteit van ‘authenticiteit’ gaat ook aan religieuze Joden niet voorbij. 

Ook dit is te verklaren aan de hand van de theorie van polysystemen.190 Afgaande op de responsa 

lijkt het alsof deze twee krachten in het leven van orthodoxe Joden voortdurend met elkaar 

in strijd zijn. Enerzijds getuigt het genre per se van een sterke wil tot het vasthouden aan 

de traditie, die een nauwgezet praktisch halachisch leven voorschrijft, anderzijds biedt het 

tegelijkertijd ruimte aan de heersende normen inzake autonomie, keuzevrijheid en 

authenticiteit. 

 Hoe kan men leven met dit schijnbaar continue conflict? De genoemde oplossing van 

de tweeledige tijdsindeling die Taylor signaleert bij de moderne mens (zie hierboven pagina 

68) gaat hier niet op, aangezien in de Joods-religieuze levensbeschouwing weinig plaats is 

voor niet-religieuze overwegingen: zowel tijdens werk-uren als in de vrije tijd is de halacha 

alomvattend aanwezig. Mijns inziens zijn er twee antwoorden die in deze problematiek een 

uitweg bieden. Het eerste hangt samen met de volstrekt subjectieve, religieuze ervaring van 

vrijheid bij het stipte uitvoeren van de halacha, die ik hieronder (slechts kort) zal bespreken. 

Het tweede antwoord vormen de koelot, het hoofdthema van dit onderzoek, die zal ik vanaf 

hoofdstuk 3 zal presenteren en analiseren. 

 

 

188 Zie bijvoorbeeld D’varim 11:26. 
189 Pirkee Avot 2:4: עשה רצונו כרצונך. 
190 Zie vanaf pagina 29. 
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Subjectieve religieuze vrijheid 

Het eerste antwoord behelst de gedachte dat iemand die een Joods religieus leven leidt, 

ervoor kiest om op die manier te leven. Van buitenaf gezien lijkt het er misschien op dat de 

keuze elk lid van de orthodoxe gemeenschap wordt opgelegd. De moderne keuzevrijheid 

is echter ook hier aanwezig: iedereen die blijft verkeren in deze religie, doet dat in beginsel 

uit vrije keuze en niet onder dwang. 

 De plichten die een religieus Joods leven met zich meebrengt, worden door religieuze 

Joden in beginsel geleefd vanuit een gevoel van vrije keuze om die plichten te 

volbrengen.191 Ze beschouwen het zelfs als een voorrecht dat te mogen doen. Dat gevoel 

wordt zonder twijfel gevoed door de moderne visie dat de traditionele beleving van het 

Jodendom de manier, de authentieke manier is om deze godsdienst te leven en beleven. 

 De halacha die komt met de acceptatie van het religieuze Joodse leven, is in dit 

opzicht niet anders dan andere wetstelsels. Een bewust levende burger kan leven volgens 

een ideaal van het zich conformeren aan de wet, zonder dat dit voor hem aanvoelt alsof die 

wet afdoet aan zijn identiteit als vrij en autonoom mens, alsof die wet afbreuk doet aan zijn 

authenticiteit. Zo kan een bewust levende Jood de halacha nauwgezet en precies volgen en 

dat ervaren als vrijheid, als een steeds opnieuw gekozen weg. Zo heeft bijvoorbeeld rabbi 

Joseef Dov Soloveitchik het verwoord. In Ish Ha-halacha (in 1983 vertaald als Halakhic 

Man) onderzoekt hij de kenmerken van de religieus levende Jood. Een van de belangrijkste 

is het minutieus volgen van de halacha; de manier waarop dat gebeurt, is verre van passief 

te noemen en wordt niet als dwang ervaren. De “halachische mens” is in religieuze 

vervoering dermate verbonden met de wereld, dat hij elk aspect kan en zal bezingen, 

beleven en uitvoeren tot meerdere glorie van de Schepper. Een zonsondergang kan niet 

voorbijgaan zonder dat G’d daarvoor wordt bedankt in het avondgebed, en de kosmische 

cycli nopen ons, ons elke zeven jaar stipt aan de Shemita-wetten te houden, om maar twee 

willekeurige voorbeelden te noemen. De theologische ervaring van transcendentie wordt 

dus onmiddellijk vertaald in praktische, halachische aanwijzingen, die men in gebonden 

vrijheid opvolgt. 

 

2.1.4 Conclusie paragraaf 2.1 

De combinatie van subjectiviteit en authenticiteit die Taylor beschrijft, zou je een van de 

belangrijkste eigenschappen van het moderne leven kunnen noemen. Het “heilige Zelf” 

mag kiezen voor zijn eigen weg, inclusief een eigen beleving van religiositeit en 

spiritualiteit, ook in tijden van brede secularisatie. Het orthodoxe Jodendom gaat maar zeer 

ten dele mee met deze transformaties, maar is evenzeer gepositioneerd in deze “age of 

authenticity”. Een eerste manier waarop zich dit uit, is de persoonlijke keuze voor de 

 

191 Zie Pirkee Avot 6:2: אל תקרא חרות אלא חירות. 
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spiritualiteit zoals die te vinden is in de traditionele leer van het Jodendom. Een tweede is 

het op subtiele wijze aanpassen van halachot, meer specifiek het paskenen van koelot met 

als doel de beleving van authenticiteit te accommoderen binnen de kaders van de halacha. 

Dit is wat ik in de hoofdstukken 3, 4 en 5 nader zal trachten aan te tonen. 

 In de volgende paragraaf zet ik eerst nog een laatste stap in mijn bespreking van de 

filosofische inzichten rond het begrip authenticiteit. Ik ga in op de manier waarop dit 

beginsel wordt gehonoreerd binnen de jurisprudentie, door middel van een vergelijking 

tussen de algemene jurisprudentie en de halacha. Het doel van deze vergelijking is te laten 

zien dat de waargenomen persoonlijke autonomie van de mens doordringt in de praktische 

uitspraken van alle wetstelsels, en dat de halacha daarop geen uitzondering vormt. 

 

2.2 Authenticiteit, jurisprudentie en halacha 

 

Het doel van deze paragraaf is de notie van authenticiteit in een perspectief te plaatsen dat 

breder is dan dat van de filosofie, het Jodendom en de halacha. Authenticiteit heeft namelijk 

ook impact op het juridische domein. Vanuit dat perspectief zijn er vervolgens ook weer 

dwarsverbanden met de halacha te traceren. 

 Op het moment dat de rechter een uitspraak doet, verplaatst het gewicht van de 

authenticiteit van de mens zich van een subjectieve ervaring naar een maatschappelijk 

‘feit’. Immers, zolang iemand iets voelt of zich op deze of gene wijze identificeert, blijft 

dat uitsluitend iets binnen die persoon. Als een rechtbank echter meegaat met dit gevoel, 

moeten ook anderen dan de persoon zelf “mee met diens subjectieve authenticiteit” en gaat 

de uitspraak tot de jurisprudentie behoren. De casus Grimm vs Gloucester County School 

Board moge hier als illustratie dienen. Gavin Grimm was een middelbare scholier en 

geboren als vrouw. Na medische behandeling identificeerde Gavin zich als man en wilde 

hij gebruik maken van de jongenstoiletten op school. De schoolleiding verbood dit, was om 

die reden voor de rechtbank gedaagd en moest het onderspit delven. In hoger beroep heeft 

deze zaak het tot het Supreme Court van de Verenigde Staten gebracht. Via de zo ontstane 

jurisprudentie wordt de moderne maatschappij geacht rekening te houden met de 

authentieke beleving van het individu. 

 Ook vanuit de halacha laat dit proces zich illustreren, bijvoorbeeld uit wat de halacha 

voorschrijft over hoe men moet handelen als men de plaats bezoekt waar een “wonder” 

heeft plaatsgevonden. Het fenomeen “wonder” mag inmiddels subjectief heten. Wat de ene 

persoon met een schouderophalen afdoet, kan voor de ander een levensbepalende betekenis 

hebben. De halacha schrijft voor dat men een speciale bracha (zegenspreuk) moet zeggen 

bij het bezoeken van zo’n locatie. De halacha spreekt elders echter ook een eenduidig 

verbod uit op het onnodig uitspreken van een bracha, een verbod dat volgens een deel van 

de geleerden zelfs te herleiden is tot het derde van de Tien Geboden. Dan is het dus de 
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vraag welk verschijnsel een bracha rechtvaardigt en welk niet?192 Zodra een poseek zich 

erover heeft uitgesproken dat een bepaalde gebeurtenis van een dergelijk formaat is dat ook 

wanneer je vele jaren later een bezoek aan die plaats brengt de plicht op je rust de bracha 

te zeggen, is het gehalte van het “wonder” niet meer uitsluitend afhankelijk van het oordeel 

van de persoon in kwestie. Hier strijden twee kanten van de religie met elkaar. Aan de ene 

kant is het belangrijk om door een bracha dank uit te spreken voor een wonder (vaak de 

redding uit een levensgevaarlijke situatie). Aan de andere kant is het niet geoorloofd een 

onnodige bracha uit te spreken. Het subjectieve motief van de mens die deze bracha wil 

uitspreken, is verre van oppervlakkig: in zijn beleving is hier iets essentieels gebeurd en hij 

kan er geen vrede mee hebben “zomaar” aan deze diepe ervaring voorbij te gaan.193 Nadat 

nu is gepaskend dat je op die plaats inderdaad een bracha moet uitspreken, heeft zijn 

authenticiteit juridische kracht gekregen, een bindende kracht, zowel voor hem als voor 

anderen, in dit geval zijn nageslacht.194 

 Nadat in de eerste paragrafen van dit hoofdstuk uiteen is gezet dat veranderingen in 

de beleving van authenticiteit sterke maatschappelijke, culturele en religieuze repercussies 

hebben, wil ik in wat volgt hetzelfde betogen voor de rechtspraak. Dit onderzoek 

veronderstelt immers dat de naoorlogse halacha zich gevoeliger betoont voor de 

authentieke beleving en de emoties van het individu en dat ze hierin een algemene trend in 

de maatschappij volgt, zonder dit expliciet te stellen of zelfs te willen.195  Aangezien 

halacha en niet-Joodse jurisprudentie als parallellen van elkaar functioneren, is het de 

moeite waard te onderzoeken of veranderingen in de perceptie van subjectiviteit, 

keuzevrijheid en autonomie inderdaad resonneren in de jurisprudentie. 

 

2.2.1 Civil law en common law 

Men onderscheidt in principe twee basisvormen van wetstelsels: “civil law” en “common 

law”. Deze onderscheiding is te traceren to de middeleeuwen.196 De eerste vorm van 

rechtspraak baseert zich op geschreven wetten, die vaak binnen de academische wereld 

worden geformuleerd197 en is in de meeste landen van continentaal Europa in gebruik. De 

tweede, ook wel “case law” genoemd, baseert zich in de eerste plaats op precedenten die 

 

192 Zie Azĝad Gold, On miracles and nature: A philosophical analysis of Jewish law (in het 

Hebreeuws) (Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2014), 39-88. 
193 Zie Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 118:9 en 119:9. 
194 Deze plicht rust dus ook op het nageslacht van degene die het wonder heeft ervaren. 
195 Vergelijk Boyarin, A traveling homeland. 
196 James G. Apple en Robert P. Deyling, “A primer on the civil-law system” (Washington: Federal 

Judicial Center, 1995), 7 en 33. 
197 Charles Arnold-Baker, “English law,” in idem, The companion to British history, ed. Henry 

von Blumenthal (Londen: Longcross Denholm Press, 2008), 484-485. 



76 
 

door rechters op een bepaalde manier zijn beslist.198 Dat is de vorm die in de Verenigde 

State van Amerika en in het Verenigd Koninkrijk wordt gehanteerd. 

 De moderne praktijk van common law is vanaf de tweede helft van de negentiende 

eeuw sterk beïnvloed door een aantal juristen,199 onder wie Christopher Langdell (1826-

1906) en Oliver Wendell Holmes (1841-1935). Van oudsher beschouwden rechters het als 

hun taak reeds bestaande wetten te beschrijven en openbaar te maken. Met zijn 

vernieuwende inzichten zette Langdell aan tot het inslaan van nieuwe wegen. Hij 

definieerde de wet als een “wetenschap”,200 terwijl Holmes betoogde dat 

 

[…] men make their own laws; that these laws do not flow from some mysterious 

omnipresence in the sky, and that judges are not independent mouthpieces of the 

infinite. The common law is not a brooding omnipresence in the sky.201 

 

Deze seculiere zienswijze blijkt van grote invloed op de jurisprudentie van de common law. 

Aan feiten wordt een steeds groter belang gehecht. Uitspraken van rechters zijn niet meer 

van eeuwigheidswaarde, maar kunnen worden bekritiseerd, of zelfs ongedaan gemaakt. De 

rechtspraak ontwikkelt zich van een objectief en absoluut gegeven tot een stelsel waarin 

andere waarden mee mogen en vooral ook mee moeten wegen. Overwegingen als 

functionaliteit en relevantie, dus een nauwere aansluiting tussen de feitelijk casus en de 

wettelijke uitspraak, worden geleidelijk belangrijker.202 

 De eerste toepassingen van deze nieuwe inzichten vindt vooral op economisch terrein 

plaats203  en politieke invloeden volgen snel. Roger Newman, die de objectiviteit van 

rechters aanvocht, geeft als eerste een psychologiserende omschrijving.204 Hij definieert 

“de wet” als: “wat de rechters zeggen” en betoogt vervolgens dat rechters op dezelfde wijze 

en in dezelfde mate psychologisch beïnvloed zijn als ieder ander mens. Craig Haney 

 

198  Lloyd Duhaime, “Duhaime’s law dictionary,” bezocht op 27 januari 2020, 

http://www.duhaime.org. 
199 Zie uitvoeriger Morton Horwitz in zijn twee standaardwerken: The transformation of American 

law, 1780-1860 (Cambridge: Harvard University Press) en The transformation of American law, 

1870-1960: The crisis of legal orthodoxy (Oxford: Oxford University Press, 1994). 
200 Zie voor een recente analyse met uitgebreide verwijzingen Richard A. Danner, “Law libraries 

and laboratories: The legacies of Langdell and his metaphor,” Law Library Journal 107, nr. 1 

(2015), 7-55. 
201 Zie Horwitz, The transformation of American law, 1870-1960, 245. 
202 Horwitz, The transformation of American law, 1870-1960, 29 en 254. 
203 Morton J. Horwitz, “The history of public/private distinction,” University of Pennsylvania Law 

Review 130 (1982), 1423-1428. 
204 Roger K. Newman, ed., The Yale biographical dictionary of American law (New Haven: Yale 

University Press, 2009). 



77 
 

beschrijft hoe de rechtspraak en de psychologie in de Verenigde Staten eerst in een 

moeizame en later in een stormachtige relatie tot elkaar staan. 205  Ondanks de 

maatschappelijke populariteit van psychologische inzichten is de rol ervan binnen de 

juridische wereld nog altijd onderhavig en misschien zelfs onderdanig aan de dynamiek in 

de rechtszaal, zo schrijft hij. Ook het feit dat er in de laatste decennia vakbladen zijn 

opgericht met als doel de wederzijdse betrekkingen tussen het juridische bedrijf en de 

sociale wereld te beschrijven, spreekt boekdelen.206 

 Ontwikkelingen in civil law verlopen veel langzamer, wegens het starre karakter van 

het systeem.207 De veranderingen in de rechtspraak die nodig zijn op grond van sociale 

veranderingen, zullen vaak overgenomen zijn uit common law-systemen, dankzij de 

flexibiliteit van die laatste.208 

 In de volgende alinea’s maak ik een vergelijking tussen beide systemen enerzijds en 

de halacha anderzijds, om zo de waargenomen veranderingen in de halacha in een breder 

juridisch-historisch perspectief te kunnen plaatsen.209 Ook dit is bedoeld om te laten zien 

dat de ontwikkeling van koelot in de halacha in zekere mate parallel loopt aan die in de 

algemene jurisprudentie. 

 

2.2.2 Vergelijking halacha en jurisprudentie 

Is het systeem van de halacha vergelijkbaar met een van de genoemde systemen, met civil 

law of common law, met beide of met geen van beide?210 Opmerkelijk genoeg maken 

verschillende aspecten van de halacha een bevestigend antwoord op elk van de vier opties 

 

205 Craig Haney, “Psychology and legal change: On the limits of a factual jurisprudence,” Law and 

Human Behavior 4, nr. 3 (1980), 147-199. 
206 Een voorbeeld is Law and Human Behavior, opgericht in 1977 en uitgegeven door de American 

Psychological Association. 
207 Zie Apple en Deyling, “A primer.” 
208 Apple en Deyling, “A primer,” 39. 
209 Het anachronisme van deze beschrijving is onvermijdelijk, maar acht ik op dit punt in het 

betoog van ondergeschikt belang. Asher Maoz, “The impact of Jewish law on contemporary legal 

systems with special reference to human rights,” paper op het congres “Law in a multi-cultural 

society”, Universiteit van Milaan, 20-21 oktober 2003, 16 beschrijft hoe juist de halacha haar 

invloed heeft gehad op wetstelsels. Op dit punt gaat het mij er echter om welke karakteristieken 

van andere systemen in de psika zijn terug te vinden. 
210 Over halacha als jurisprudentie in vergelijking met andere wetstelsels is veel geschreven. Een 

standaardbron voor vrijwel ieder onderzoek vormt Elon, Jewish law. Vergelijk bijvoorbeeld 

Shmuel Shilo’s recensie van An introduction to the history and sources of Jewish law, ed. N.S. 

Hecht e.a (Oxford: Clarendon Press, 1996), in Israel Law Review 32, nr. 1 (1998), 179-181. Een 

uitgebreide analyse van verschillende juridische principes en hun toepassing binnen de halacha 

biedt Bernard S. Jackson, “Mishpat Ivri, Halakha and legal philosophy: Agunah and the theory of 

‘legal sources’,” Jewish Studies, an Internet Journal 1 (2002), 69-107. 

https://www.olir.it/areetematiche/73/documents/maoz_milano2003.pdf
https://www.olir.it/areetematiche/73/documents/maoz_milano2003.pdf
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mogelijk.211 

 

2.2.2.1 Halacha en civil law 

Verschillende aspecten van de halacha komen overeen met de beginselen van civil law. Dit 

laatste systeem kent grote waarde toe aan de geschreven wet en veel minder aan het 

precedent.212 Gedurende de eerste honderden jaren na de afsluiting van de Talmoed was er 

weinig responsaliteratuur en wat werd geschreven en gepaskend kwam vooral op uit de 

Talmoed en de codices. De halachische manier van redeneren is deductief, net als in civil 

law:213 op basis van de wet in zijn algemeenheid wordt een uitspraak gedaan in het concrete 

geval dat aan de orde is. De spanning die in de loop der tijd ontstaat tussen de boekenwet 

en de casus214 wordt in de halacha ondervangen door het schrijven van responsa215 en niet 

door een star vasthouden aan de tot dan toe geschreven codices. In het civil law systeem is 

er geen jury,216 wat ook geldt voor de halacha. In tegenstelling tot common law is het 

verder gebruikelijk dat de juristen in civil law systemen geen bredere opleiding hebben 

genoten dan die van het recht. Hoewel er uiteraard belangrijke poskim zijn en zijn geweest 

die ook een niet-halachische studie hebben gevolgd, is dat zeker geen vereiste om als 

poseek op te treden. 

 

2.2.2.2 Halacha en common law 

Aan de andere kant vertoont de halacha ook veel gelijkenis met de common law. De eerste 

en belangrijkste gelijkenis is de rol van het precedent. Veel van de responsaliteratuur van 

de acharonim is gebaseerd op het citeren en het analyseren van precedenten.217 Het is 

volkomen aanvaardbaar dat een poseek zich baseert op een vroegere uitspraak in een 

vergelijkbaar geval. De redenering is die van de inductie: vanuit het concrete geval worden 

de lijnen naar de bestaande wet gezocht.218 Deze vorm van inductie in common law leidt 

 

211  Deze essentiële diversiteit van de halacha wordt geanalyseerd – en op specifieke punten 

tegengesproken – door Christine Hayes, “Legal truth, right answers and best answers: Dworkin and 

the rabbis,” Dine Jisra’eel 25 (2008), 73-121. 
212 Zie Apple en Deyling, “A primer,” 5. De verwijzingen in deze analyse refereren naar dit artikel. 
213 Apple en Deyling, “A primer,” 13. 
214 Apple en Deyling, “A primer,” 31. 
215 Zie noot 10 voor literatuur inzake de responsa. 
216 Apple en Deyling, “A primer,” 26. 
217 Zie Mark Washofsky, “Taking precedent seriously: On Halakhah as a rhetorical practice,” in 

Re-examining progressive Halakhah, ed. Walter Jacob en Moshe Zemer (New York: Berghahn 

Books, 2002), 1-70. 
218 Zie pagina 60 voor een verdere analyse van dit verschijnsel en voor de betekenis van deze 

ontwikkeling voor halachische uitspraken. Er bestaan in de halachische wereld enkele opmerkelijke 

uitzonderingen op deze manier van paskenen. Zie Soloveitchik, “Rupture and reconstruction”, rond 
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tot een actievere manier van het doen van een uitspraak.219 Immers, het volstaat niet een 

bepaalde paragraaf uit een bepaald wetboek te citeren; je moet op een originele manier 

verbanden zoeken tussen deze casus en de betreffende paragraaf en beslissen of je de 

relevante principes kunt toepassen. Dat is een methode die eveneens de halacha kenmerkt. 

Door deze manier van het voeren van de juridische praktijk ontstaat een afstand tussen de 

theorie en de praktijk,220 iets waar de halacha dikwijls gebruik van maakt en wat bekend 

staat als הלכה, ואין מורים כך (dit is weliswaar de halacha, maar zo wordt het niet geleerd), 

ofwel: het moge waar zijn dat de uitspraak theoretisch sluitend is, maar de praktijk leent 

zich feitelijk niet voor het daadwerkelijke toepassen van deze uitspraak. 

 Een andere overeenkomst is die in de bouw van het rechtsstelsel. Common law 

rechtspraak kent een hoogste instantie waaronder alle zaken uiteindelijk vallen en kent geen 

speciale instanties voor de verschillende aspecten van de wet,221 een verschijnsel dat wel 

eigen is aan de civil law, maar ook weer vreemd aan de halacha. Het bestaan van een 

dergelijke hoogste instantie bestaat binnen de halacha, het Sanhedrin, maar is vandaag de 

dag niet relevant.222 

 

2.2.2.3 Halacha, civil law en common law 

Er bestaan ook aspecten die in beide wetstelsels voorkomen en eveneens belangrijk zijn in 

de halacha, of op zijn minst ten dele.223 In civil law is de hoogste autoriteit, de rechter, 

tijdens de zitting niet bijzonder actief.224 Hij fungeert vooral als de grote deskundige met 

betrekking tot de bestaande wetgeving, zonder de pretentie of mogelijkheid die te 

veranderen. In common law mag de rechter opereren zonder brede kennis van de 

wetboeken; hij beschouwt het als zijn taak het onderhavige geval met de vele reeds 

bestaande rechterlijke beslissingen te vergelijken en op grond daarvan zijn beslissing te 

nemen. Hij is dus niet zozeer de kenner als wel de maker van de wet. De halacha kent beide 

functies. Geen poseek kan zijn uitspraken doen zonder diepgaand bekend te zijn met de 

bestaande halacha, de wetboeken zowel als de responsa. Om te beginnen deduceert hij en 

 

noot 20 aldaar met betrekking tot de “Gaon uit Vilna”. 
219 Apple en Deyling, “A primer,” 30. 
220 Apple en Deyling, “A primer,” 35. 
221 Apple en Deyling, “A primer,” 35. 
222 Zie inzake het Sanhedrin: Jack N. Lightstone, Mishnah and the social formation of the early 

rabbinic guild: A socio-rhetorical approach (Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2002), 

71 e.v. 
223 De kenmerken die ik hier noem, kunnen uiteraard ook worden ondergebracht bij de lijst van 

kenmerken van beide systemen die de halacha vreemd zijn; ze komen immers slechts ten dele 

overeen. Om de vergelijking met de halacha duidelijker te maken, valt het echter methodisch te 

prefereren ze hier onder te brengen. 
224 Apple en Deyling, “A primer,” 35. 



80 
 

vervolgens induceert hij. Een bepaald principe wordt uit de wet gedestilleerd en daarna op 

een creatieve manier (bekend als לדמי מילתא למילתא, letterlijk: geval met geval vergelijken) 

op het onderhavige specifieke geval toegepast. 

 Een mooi en urgent voorbeeld betreft de vraag of men een mechanische “sjabbat-

klok” op sjabbat mag verzetten.225 Het apparaat zorgt via palletjes dat elektrische apparaten 

op gezette tijden aanslaan of uitgaan. Als men bijvoorbeeld ’s avonds het licht langer wil 

laten branden dan via de klok zal gaan gebeuren, zegt de halacha dat dit is toegestaan. Bij 

de overwegingen die tot deze algemeen geaccepteerde psak hebben geleid, speelt het 

vergelijken met dagelijkse praktijken in Talmoedische tijden een grote rol: lijkt dit vooral 

op het (verboden) toevoegen van olie aan een brandende olielamp, die daardoor langer 

brandt, of is de handeling aan de klok misschien vooral te vergelijken met het (toegestane) 

sluiten van een raam, zodat de wind een kaars niet kan uitdoven? Het aldus redeneren, 

afwegen en beslissen vormt het hart van het moderne paskenen.226 

 De belangrijkste overeenkomst tussen beide systemen enerzijds en de halacha 

anderzijds is de rol van het precedent in de halacha. De civil law rechtspraak kent geen 

belang toe aan het precedent,227 terwijl het voor de common law min of meer bindend is.228 

In het paskenen van de halacha is het precedent van groot belang, maar niet bindend. De 

poseek is vrij te beslissen of hij een bepaald precedent wil laten gelden, überhaupt wil 

noemen, of juist niet.229 Niettemin is de rol van precedenten dermate groot dat de gelijkenis 

van de halacha met common law veel meer in het oog springt dan die met civil law. De 

civil law is zeker niet afwezig bij de totstandkoming van een psak: bijna elk responsum 

begint immers met het noemen van de klassieke bronnen 230  en van daaruit zullen de 

precedenten besproken worden en naar gelang het inzicht van de poseek opgenomen dan 

wel verworpen worden. 

 Daarbij komt dat het belang van een precedent in de Joodse wereld beduidend groter 

is dan het soort van precedenten dat men in de niet-Joodse common law zal tegenkomen. 

Het Jodendom is immers (ook) een religie. Deze religie heeft inderdaad een juridisch 

stelsel, maar al deze wetten worden nageleefd (of overtreden) binnen de religieuze 

beleving. De rabbijnen die een responsum schrijven en dus invloed op de halacha hebben, 

zijn in de eerste plaats religieuze leiders. De Talmoed stelt: “als je leraar op een engel lijkt, 

 

225 Zoals uiteengezet in Minchat Shlomo (zie het corpus, pagina 17, nr. 42 van de lijst) 1:13. 
226 Zie uitgebreid hierover vanaf pagina 37. 
227 Apple en Deyling, “A primer,” 19. 
228 Apple en Deyling, “A primer,” 36. 
229 Vaak wordt een omgekeerd belang aan een precedent toegekend, namelijk als een a posteriori 

oplossing. De gebruikte term is כדאי הוא פלוני לסמוך עליו. 
230 Voor een uitgebreidere bespreking van dit onderwerp, zie pagina 60. 
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leer pas dan Tora van hem”.231 Als een rabbijn zich binnen de halachische wereld eenmaal 

een naam en status heeft verworven, dan is zijn beslissing van een dusdanige religieuze en 

intrinsieke waarde dat men daarnaar zal handelen of er binnen de halachische wereld in 

ieder geval rekening mee houden. Hoe groter zijn religieuze en morele autoriteit, des te 

meer waarde men aan zijn beslissing zal hechten. Dit precedent kan steeds meer een 

bepalende waarde aannemen. Naar gelang zijn expertise en aanzien zal aan zijn beslissing 

worden gerefereerd als een basis waarop men kan bouwen voor nieuwe beslissingen. 

Nagenoeg elk responsum bevat dus elementen van zowel civil law als common law, maar 

in de responsa die het corpus van dit onderzoek vormen, valt de nadruk meer op de 

redeneertrant van de common law. 

 

2.2.2.4 De eigenheid van halacha ten opzichte van civil law en common law 

Ten slotte kennen de civil law en de common law ook aspecten die niet met de halacha 

overeenkomen, bijvoorbeeld de rol van advocaten. In zowel civil als common law hebben 

zij een taak, zij het dat die in beide systemen van elkaar verschilt,232 maar in de halacha 

zijn zij afwezig en zelfs ongewenst. Zo stelt de Misjna-geleerde Jehoeda ben Tabaï:  אל

 in vertaling: “maak jezelf niet tot advocaat”.233 Een ander verschil ;תעש עצמך כעורכי הדיינים

tussen deze twee systemen en de halacha ligt in de huidige hiërarchieloze structuur van het 

paskenen, die vreemd is aan beide systemen. Een poseek heeft geen plicht zijn beslissingen 

aan een hogere instantie te kunnen verantwoorden. 

 Een intrinsiek verschil tussen de beide seculiere stelsels enerzijds en de halacha 

anderzijds is uiteraard ook de religieuze kern van de halacha. Hoewel de halacha grote 

aandacht heeft voor seculiere zaken, is de uitspraak altijd te herleiden tot ge- of verboden 

in de klassieke Joodse bronnen,234  zoals eigenlijk uit de gehele halachische literatuur 

blijkt.235 Rabbi Lord Immanuel Jacobovitz (Engeland, 1921-1999) stelt zelfs dat de gang 

van zaken in de seculiere wereld zo is dat het gevoel de moraal aanstuurt en dat van daaruit 

de wet wordt gemaakt, maar dat dit in het Jodendom precies andersom is. De halacha 

 

231 bChaĝiĝa 15b. 
232 Apple en Deyling, “A primer,” 27. 
233 Pirkee Avot 1:8. Deze vermaning is gericht aan hen die voor de rechter verschijnen uit naam 

van een van beide partijen in een geschil en alleen die ene kant belichten, om op die manier te 

proberen invloed uit te oefenen op de rechterlijke beslissing, vergelijkbaar met advocaten nu. 
234 Voor een inleiding op de betekenis van de halacha voor de praktiserende Jood zie Samuel J. 

Levine, “Reflections on the practice of law as a religious calling, from a perspective of Jewish law 

and ethics,” Pepperdine Law Review 32 (2004), 411-418. Levine spitst zijn betoog toe op één 

voorbeeld van mogelijke toepassing ervan, namelijk op de werksituatie van advocaten en de 

halachische problemen die dergelijk werk met zich meebrengt. 
235 Zie het betoog beginnend op pagina 58. 
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dicteert de Joodse ethiek.236 

 Een voor dit onderzoek essentieel verschil tussen de halacha en beide systemen, is 

dat zowel common law als civil law de a priori bedoeling hebben zich aan te passen aan 

sociale veranderingen, zodat zij zo grondig mogelijk en relevant mogelijk hun taak kunnen 

vervullen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitbreiding van het recht in de late middeleeuwen 

in Rome en Londen wegens de zich ontwikkelende overzeese en binnenlandse commerciële 

verbanden,237 alsook uit de jurisprudentie die handelt over de vorming van gilden238 en uit 

de werken van Hugo de Groot in zeventiende eeuw. 239  De halacha heeft juist een 

gecompliceerde visie op zulke aanpassingen, zoals ik in het volgende hoofdstuk uiteen zal 

zetten. 

 

2.2.3 Conclusie paragraaf 2.2 

Koelot in de halacha zijn vooral en allereerst veranderingen in wetten. Veranderingen in 

wetten maken in alle algemene wetstelsels impliciet of expliciet deel uit van de 

jurisprudentie. Geen van die stelsels is volkomen geïsoleerd van de wereld waarin zij 

opereert en de invloeden “vanuit” de wereld maken bedoeld of onbedoeld deel uit van de 

juridische overwegingen. Dit geld voor alle tijden, ook voor de moderne tijd. De halacha is 

in dit opzicht niet anders dan andere wetstelsels. Het inzicht dat elk wetstelsel gevoelig is 

voor de omringende wereld, maakt koelot in de halacha zowel plausibel als begrijpelijk. 

 

2.3 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk heb ik kort het concept authenticiteit geïntroduceerd, met name aan de 

hand van het werk van de Canadese filosoof Charles Taylor. In het orthodoxe Jodendom 

zijn de invloeden van het concept authenticiteit, de gesignaleerde secularisatie en het 

individuele initiatief voor spirituele vormgeving verre van algemeen geaccepteerd. 

Uiteraard staat het de moderne mens, ook de religieuze moderne mens, vrij om te breken 

met zijn religie en zijn omgeving. Maar ook de moderne religieuze mens, die er autonoom 

voor kiest zich te conformeren aan de regels van de religie, zal zich niet geheel kunnen 

onttrekken aan de geldende mentaliteit van een bepaalde mate van individuele vrijheid en 

het belang van persoonlijke beleving. 

 Eén manier om aan deze wens tot authenticiteit tegemoet te komen, is door het 

 

236  Zie Immanuel Jakobovits, “The role of Jewish medical ethics in shaping legislation,” in 

Medicine and Jewish law, ed. Fred Rosner (Northvale: Jason Aronson,1990), 1-18. 
237 Apple en Deyling, “A primer,” 6. 
238 Apple en Deyling, “A primer,” 11. 
239 Apple en Deyling, “A primer,” 13. 
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paskenen van koelot in gevallen waarin de halacha streng en verbiedend is, gevallen waarin 

traditioneel tegen de authenticiteit en autonome vrijheid werd beslist. In de volgende 

hoofdstukken bespreek ik koelot uit de naoorlogse halachische literatuur van de orthodoxe-

Joods wereld, waarin – zo betoog ik – het accommoderen van authenticiteit ten minste een 

rol speelt als onderliggende overweging. Daarbij zal ik, pace de heersende opvatting, 

aantonen dat het paskenen van koelot een breed voorkomend verschijnsel is, zowel bij 

Asjkenazische als Sefardische poskim, en zowel in Israël als daarbuiten. 
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3. Authenticiteit en halacha 
 

 

Als kennismaking met het fenomeen van koelot die gepaskend zijn in een poging aan de 

autonome, authentieke wens van de vraagsteller tegemoet te komen, bespreek ik in dit 

hoofdstuk een aantal heel concrete voorbeelden. Deze voorbeelden komen uit de 

verschillende domeinen van de halacha. Ze zijn geput uit de eerste drie delen van de Arba’a 

Toerim: de eerste casus uit “Orach Chaim”, de tweede uit “Jore De’a” en de derde uit “Even 

Ha’Ezer”. Vanwege hun brede spreiding in de Arba’a Toerim zijn deze voorbeelden dus 

representatief voor andere halachische gebieden waarin koelot zijn te vinden. 

 Om mijn hypothese nader te onderbouwen, zal mijn onderzoek zich in hoofdstuk 4 

verder toespitsen op koelot uit de sfeer van “arajot”, i.e. alles wat direct of indirect met 

man-vrouwrelaties te maken heeft. Gezien de behoudende opstelling van het orthodoxe 

Jodendom ten opzichte van gendervraagstukken lijkt het immers voor de hand liggend dat 

dit het meest onwaarschijnlijke gebied is waar je koelot kunt verwachten. Toch zal blijken 

dat ze ook in dit domien voorkomen. In hoofdstuk vijf bespreek ik ten slotte twee casus 

waarin reeds koelot zijn gepaskend, maar die in de orthodoxe wereld nog slechts ten dele 

zijn geaccepteerd. Deze casus dienen ter illustratie van nog lopende, onvoltooide processen 

op dit terrein. 

 In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk over authenticiteit en halacha bespreek ik 

koelot die vooral de autonome wil van de mens als beginpunt hebben. In de tweede 

paragraaf analyseer ik koelot waarin het menselijk verlangen naar innerlijke zekerheid de 

stimulans tot de verandering vormt. In beide paragrafen betoog ik dat de verklaring voor 

deze koelot vooral gezocht moet worden in de wens van de posek rekening te houden met 

de authentieke beleving van de individuele vraagsteller. Ik wil er hier nogmaals240 op 

wijzen dat ik de “halacha” hier noodzakelijkerwijs als een “massieve” eenheid neerzet, 

hoewel ik terdege besef dat de wording van elke psak en elke halacha vele malen complexer 

is dan de eenvoudige uitspraak laat zien. 

 

3.1 De authentieke wens 

 

Dit onderzoek wil duidelijk maken hoe binnen de halacha241 door de orthodoxe poskim 

koelot zijn gepaskend zonder dat daar ogenschijnlijk een andere reden voor is dan dat de 

 

240 Zie boven, pagina 22. 
241 Het gaat in dit onderzoek dus niet om een antropologisch studie van mensen die het orthodoxe 

Jodendom de rug toekeerden, omdat de halacha naar hun idee niet voldoende met hun wensen 

meeging. 
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vraagsteller iets graag wil of hij er vast van overtuigd is dat iets op een bepaalde manier 

moet of moet kunnen. Bij de vragen die ik in dit hoofdstuk behandel, gaat het niet om zaken 

die uit de nood zijn geboren, wegens veranderende situaties, 242  maar om zaken die 

voortkomen uit een botsing tussen de algemeen geldende halacha en de wil van de 

individuele mens. Immers, ook een orthodoxe Jood die leeft vanuit een diepe religieuze 

overtuiging, zal zich door de halacha beperkt kunnen voelen. Door het veranderende 

gewicht dat mensen aan hun eigen wil toekennen, zal het vaker voorkomen dat zij de 

halacha willen laten buigen om zo die eigen wil te kunnen doorzetten, in plaats van zelf te 

buigen voor geaccepteerde regels. 

 De voorbeelden die hier volgen, heb ik gekozen uit verschillende halachische 

gebieden. Op die manier wordt het duidelijk dat koelot een verschijnsel zijn dat breed 

voorkomt. Ze beschrijven kleine of grote onvredes met een halachische praktijk die 

“wringt” bij de orthodoxe Jood. Het gaat hierbij om (1) consumptie voorafgaand aan het 

ochtendgebed, (2) het vieren van een bat-mitsva en (3) de aanwezigheid van de echtgenoot 

bij de bevalling van zijn vrouw. 

 Bij de keuze van deze voorbeelden spelen naast de brede spreiding nog drie 

overwegingen een rol die het veranderen van een halacha kunnen beïnvloeden. Bij mijn 

keuze heb ik me afgevraagd: (a) In hoeverre vormt de beoogde verandering een afwijking 

van een duidelijk geboekstaafde halacha? (b) In hoeverre is de beoogde verandering 

geïnspireerd door de algemene moderne leefwijze? (c) In hoeverre is de beoogde 

verandering niet slechts geïnspireerd door de algemene moderne leefwijze, maar behelst 

deze ook een “filosofie”, een levensbeschouwing die de halacha vreemd is? Als een of meer 

van deze drie overwegingen sterk meespelen bij het onderwerp waarover de koela wordt 

gepaskend, gaat het om een opmerkelijker koela dan in gevallen waarin deze overwegingen 

slechts in beperkte mate een rol spelen. 

 Voordat we ons nader verdiepen in de koelot en hun wording aan de hand van deze 

drie vragen bespreken, is het belangrijk het gewicht van deze overwegingen terdege te 

begrijpen. Ogenschijnlijk is een afwijking in termen van categorie (a) het meest 

problematisch: Iemand wil iets wat volgens de Talmoed of de halacha als “verboden” geldt. 

Echter, de halachische wereld is maar al te bekend met meningsverschillen en ver uit elkaar 

liggende psakim op allerlei gebied, zodat – nadat de halachische verantwoording gereed is 

– een dergelijke vorm leefbaar wordt geacht, vooral als factor (b) sterk meespeelt en de 

beoogde verandering niet “uit de lucht komt vallen”, maar aansluit bij algemeen zichtbare 

patronen. 

 Veel moeilijker haalbaar is een psak in gevallen waarin overweging (c) sterk 

meespeelt. De halacha is in wezen behoudend en traditioneel en ervaart extern 

 

242 Zie daarvoor vanaf pagina 203. 
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gedachtegoed al snel als bedreigend. De eerste reactie kan dan een snel verbod zijn, zelfs 

als overweging (a) geen rol speelt,243 omdat in vroeger tijden de vraag niet gesteld is en er 

geen bestaande halacha voorhanden is die als precedent gebruikt kan worden. Hier kan 

overweging (b) een invloed hebben: als het niet een excentriek nieuw idee betreft, maar 

een meer algemeen gebezigde handeling of gedragspatroon, dan kan een poseek geneigd 

zijn de weerstand af te zwakken. 

 De gekozen voorbeelden verschillen van elkaar wat deze eigenschappen betreft244 en 

bieden dus complementaire perspectieven. Bij de eerste casus gaat het om consumptie 

voorafgaand aan het ochtendgebed. Hierbij spelen overwegingen (a) en (b) duidelijk mee, 

maar (c) in het geheel niet. Immers, zoals ik zal aantonen, zijn er eenvoudige en duidelijke 

regels inzake het nuttigen van eten of drinken voordat het ochtendgebed is uitgesproken 

(overweging a). Een afwijking hiervan is daarom significant: er lijkt immers geen 

dwingende reden te bestaan om op dit punt van de gebaande paden af te wijken. Het is 

duidelijk dat de omgeving hierbij een duidelijke invloed heeft: koffiedrinken is een 

handeling die velen verrichten voordat ze enige activiteit buitenshuis ondernemen 

(overweging b). Het is echter zo dat deze handeling niet wordt ingegeven door een bepaald 

“extern gedachtegoed”, waarmee overweging (c) in deze kwestie dus geen rol speelt. 

 Bij de tweede casus, inzake het vieren van een bat-mitsva, speelt vooral overweging 

(c) een rol. Het groots vieren van de religieuze volwassenheid van een jongetje en het 

daarentegen overslaan van een dergelijke viering voor een meisje mag halachisch 

verdedigbaar zijn, het strookt in het geheel niet met de hedendaagse mentaliteit. Een koela 

op dit punt laat een duidelijk “meegaan” met de moderne mentaliteit zien op een punt dat 

de oorspronkelijke halachische bronnen volkomen vreemd is. Overweging (a) speelt hierbij 

geen rol, aangezien de traditionele halachische bronnen niet over een bat-mitsva spreken. 

Overweging (b) staat hier al in de schaduw van (c). 

 De derde casus, over de aanwezigheid van de echtgenoot bij de bevalling van zijn 

vrouw, lijkt wat overweging (b) en (c) betreft op het vorige voorbeeld. In dit geval is 

overweging (a) echter sterk aanwezig. De halacha heeft een duidelijke mening over welke 

delen van het lichaam van de vrouw de echtgenoot op momenten als de bevalling mag zien, 

zoals ik nog zal uitleggen. Een koela op deze halacha lijkt dus slechts op extern-halachische 

gronden te berusten en vormt daarom een goed voorbeeld om de hypothese te staven. 

 

 

 

243 Of slechts enigszins meespeelt, maar door de poseek als groot kan worden voorgesteld. 
244 Uiteraard zijn vragen die geen verband houden met overweging (b) of (c) niet relevant voor dit 

onderzoek. 
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3.1.1 Consumptie voorafgaand aan het ochtendgebed 

De Talmoed stelt:245 

 

לא    -ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: מאי דכתיב: לא תאכלו על הדם,  

שתתפללו על דמכם. )איכא דאמרי,( אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי תאכלו קודם  

עליו הכתוב אומר:    - ברבי חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב: כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל  

  - ואותי השלכת אחרי גויך, אל תקרי גויך אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא: לאחר שנתגאה זה  

 .םקבל עליו מלכות שמי

 

Parafrase: Rabbi Jossi de zoon van rabbi Chanina zei verder, in naam van rabbi Eliëzer de 

zoon van Ja’akov: wat leren we uit de pasoek (Vajikra 19:26) “Eet niets met het bloed”? 

“Eet niets voordat je gebeden hebt voor je bloed [dat wil zeggen: je lijfsbehoud]”. Een 

andere versie luidt: rabbi Jitschak zei in naam van rabbi Jochanan, die dat zei in naam van 

[genoemde] rabbi Jossi de zoon van rabbi Chanina, in naam van rabbi Eliëzer de zoon van 

Ja’akov: “Op eenieder die eet en drinkt voordat hij het ochtendgebed uitspreekt, is de 

volgende pasoek van toepassing (Melachim I, 14:9): jullie hebben Mij, achter jullie rug om, 

weggegooid”. De Talmoed legt uit dat het woord “jullie rug” volgens de verklaringswijze 

“al tikra … ella …” (lees niet x, maar y)246 gelezen kan worden als “jullie trots”. En zo 

zegt G’d: “Pas nadat deze persoon zijn eigen trots247 gevoed heeft, neemt hij het Hemelse 

Koninkrijk op zich.” 

 De Talmoed is er dus duidelijk over, er mag niets gegeten of gedronken worden 

voordat het ochtendgebed is uitgesproken. Zo staat het gepaskend in Maimonides’ Mishne 

Tora Hilchot Tefila 6:4 en in Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 89:3 (samen met andere 

zaken die voorafgaand aan het gebed verboden zijn). 

 In het corpus wordt dit onderwerp door een aantal poskim slechts summier behandeld, 

door anderen uitgebreid: rabbi Shalom Jitschak HaLevi (auteur nummer 14) spreekt kort 

over het drinken tijdens het gebed zelf, op dagelijkse basis. In een responsum van rabbi 

Jekoeti’eel Jehoeda Halberstam (15) spreekt deze poseek over een eventueel nuttigen van 

iets voor het gebed, maar dan slechts op sjabbat, en hij gaat vooral in op de problematiek 

van het kidoesh-maken op dat moment; zo ook poseek Rabbi Natan Gestetner (34). Aan 

rabbi Kalfon Moshe HaCohen (53) werd een vraag gesteld die slechts over het drinken van 

water gaat. Het enige uitgebreide responsum hierover in het corpus is van de hand van rabbi 

Ovadia Joseef (nr. 26; zie enkele inleidende opmerkingen over deze poseek in de inleiding). 

 We zullen dit responsum, Jabia Omer, deel 4 Orach Chaim hoofdstukken 11 en 12 

 

245 bBrachot 10b. 
246 Zie rabbi Shlomo Joseef Zevin, ed., Encyclopedia Talmoedit 2 (1947-), 1 e.v. 
247 Het gaat bij dit woord om zelfingenomenheid, verwaandheid. De bedoeling is dat het verboden 

is eerst op enigszins decadente wijze voor zichzelf te zorgen en zich pas daarna tot de dienst van 

G’d te wenden. 
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bespreken. Daarin staat rabbi Joseef allereerst het drinken van water toe, van daaruit 

tolereert hij het nuttigen van koffie zonder suiker, vervolgens ook koffie met suiker, om uit 

te komen op een koela die toestaat koffie met melk en suiker te drinken, voordat het 

ochtendgebed wordt gezegd.248 Deze heterim gaan gaan in beginsel in tegen de algemeen 

gevestigde halacha. Sinds de dagen van de Talmoed is het ’s ochtends drinken van koffie 

echter een integraal deel van onze leefwijze geworden, zonder dat daar een bepaald ideaal 

achter zit. Overwegingen (a) en (b) zijn hier dus relevant, overweging c niet. 

 In eerste instantie schrijft rabbi Joseef dat het duidelijk is dat elke consumptie vóór 

het gebed verboden is, hetzij d’Oraita249 (onder andere volgens Ra’ah, HaChinoech en 

Maimonides), hetzij deRabanan (onder anderen volgens Rabenoe Jona, Mabit en Meïri). 

Daarna citeert hij auteurs die opmerken dat de Talmoed slechts dranken verbiedt waarvan 

de consumptie tot genoemde trots zou kunnen leiden.250 Men zou kunnen volhouden (dit 

is een okimta, de eerdergenoemde ‘beperkende verklaring’, p. 38) dat water geen drank is 

die onder die noemer te brengen valt; deze mening is door de Sjoelchan Aroech 

geadopteerd. Verder stelt Maimonides (Mishne Tora, Hilchot Tefila 5:2, bij de behandeling 

van zieken in verhouding tot het gebed) dat “iemand die honger of dorst heeft telt als een 

zieke”. Deze stelling gebruikt de auteur later in het responsum om allen die zich prettiger 

te voelen na een kop koffie enigszins over deze kam te scheren. In paragraaf 8 van dit 

responsum citeert rabbi Joseef de zeventiende-eeuwse verklaring “Pri Chadash” (rabbi 

Chizkia da Silva) die stelt: 

 

ש המחבר אבל מים מותר לשתות. דוקא בלא סוקאר אבל בסוקאר אין לך גאוה גדולה מזו,  ”ומ 

לקאוי שמותר לשתותו קודם תפילה, כדי שיוכל לכוין דעתו ולהתפלל, ובפרט בארץ  והוא הדין  

 .מצרים שאין הדעת מתיישב בלא קאוי אבל בצוקאר אסור

 

 

248 De manier van schrijven van rabbi Ovadia Jossef is anders dan die van vele andere poskim. 

Weliswaar volgt ook hij het beschreven stramien van de poseek (zie pagina 60), maar het aandeel 

van citaten daarin is vele tientallen malen groter dan bij de gemiddelde auteur. Terwijl rabbi HaLevi 

in genoemd voorbeeld zo’n vijf andere responsa noemt, zijn de responsa van rabbi Joseef gebaseerd 

op een uitzonderlijk brede kennis van de rabbijnse literatuur en citeert hij er honderden. Zie 

Binyamin Lau, “Lehachzir Atara leJoshna” (PhD thesis Bar-Ilan University, Ramat Gan, 2002) 

over de methode van Sefardische rabbijnen in het algemeen en van rabbi Ovadia Joseef in het 

bijzonder, inzake het belang van een meerderheid van stemmen in de vorming van een halachisch 

besluit. Al met al is rabbi Joseef zelf weinig aan het woord, maar via het volgen van zijn keuze van 

citaten en het volgen van de rode lijn in deze citaten, wordt zijn mening toch duidelijk. 
249 Dit betekent dat de bron voor dit verbod direct uit de Tora zelf stamt en er niet door de Misjna- 

en Talmoedgeleerden uit is afgeleid. In het eerste geval is de plicht veel krachtiger dan in het tweede 

geval, dat “deRabanan” wordt genoemd. 
250 Jabia Omer:   קודם לאכול  שזה שאסור  מפני  ממשמעותו,  הפסוק  לשנות  חכמים  ביד  כח  שהיה  ונ”ל שהטעם 

 .שיתפלל, אינו מדאורייתא, אלא חכמים אסרוהו, ולא נראה להם לגזור אלא במידי דהוי דרך גאוה דוקא,
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Parafrase: als de Sjoelchan Aroech schrijft dat het drinken van water is toegestaan, geldt 

dit slechts zonder verzoeting van dat water: er is geen duidelijker daad van deze laakbare 

“trots”, dan het nuttigen van suiker. Zoals het voor water geldt, zo ook voor koffie; ook die 

mag voor het gebed gedronken worden, opdat de persoon zich goed zal kunnen 

concentreren op het gebed. En dit is zeker in het land Egypte het geval, waar zonder koffie 

de mens geen gemoedsrust vindt. Maar de suiker is verboden. 

 De Talmoed verbood alles, de rishonim stonden water toe, in de zeventiende eeuw 

wordt koffie geoorloofd, maar wel uitdrukkelijk zonder suiker. Dan neemt de auteur zelf 

het woord: 

 

ומינה יש לומר שגם קפה אין להתיר כששותהו עם צוקר. אלא שיש לדחות ולחלק דשאני   (...)

לתוכו אברוחי ארי בעלמא הוא  קפה בלי צוקר שקשה לגמעו לרוב מרירותו, ונמצא נתינת הצוקר  

דמי למים שאפשר   ולא  )ובפרט למי שאינו רגיל לשתותו בלי צוקר.(  מרירותו.  לסלק חריפות 

 לשתותן בלי צוקר. 

 

Parafrase: (…) en hieruit kan men dus opmaken dat ook koffie verboden is, als die met 

suiker wordt gedronken. Maar er is een andere, zij het nogal nauwe weg mogelijk: zonder 

suiker is de koffie moeilijk te drinken, vanwege zijn bittere smaak. Dus de toevoeging van 

de suiker lijkt meer op het “wegjagen van een leeuw”:251 het verwijderen van zijn scherpte 

en bitterheid (en dit geldt vooral voor hen die het niet gewend zijn de koffie zonder suiker 

te drinken). Dit lijkt dus niet op water, dat je ook zonder suiker kunt drinken. 

 De redenering van de heteer voor het drinken van koffie met suiker, voorafgaand aan 

het gebed, is werkelijk prachtig. De auteur noemt, hoewel hij uiteindelijk bij zijn heteer 

blijft, nog vele redenen om deze heteer niet praktisch voor te schrijven (paragraaf 12), 

bijvoorbeeld dat het in feite nooit toegestaan was, maar dat het door een belangrijke leraar, 

tijdens diens ziekte, werd genuttigd en dat de heteer in de wereld is gebracht door een 

leerling die zich vergist heeft,252 of dat de heteer alleen geldt in het geval dat men midden 

in de nacht opstaat en na de koffie weer gaat slapen, voordat het tijd is voor het 

ochtendgebed.253 Maar, zoals gezegd, de koela blijft gelden. 

 Onafhankelijk van deze heteer, die ver af staat van de genoemde Talmoedpassage, 

wordt de toevoeging van melk inderdaad uitdrukkelijk verboden, bijvoorbeeld door de 

 

251 Deze term is gebaseerd op bNedarim 33a. De bedoeling is een bijkomstig nadelig verschijnsel 

te elimineren, zodat een situatie in zijn oorspronkelijke toestand terugkeert. 
252 Ibid:   איברא דחזי הוית בשו”ת אור נעלם בקונט' אור לו בציון )סי' כו( שכ', והרבה יש לתמוה על התפשטות היתר

היזק ראיה מאיזה גדול הדור ששתה לרפואה,  . ואפשר שנעשה ע”י איזה  הקצינים שבעם השותים טי וקפה קודם התפלה

והמה ראו ולא ידעו טעמו, ולכן אם מאן דהוא יהיה מוכרח לשתותם לרפואה מן הראוי שישתה בצינעא. ובפרט כשהוא  

 .אדם חשוב.
253 Ibid:   וע' באשל אברהם מבוטשאטש תנינא )סי' פט( שגם לד' מהרח”ו מותר לאכול אפי' אחר עמוד השחר, אם אין

להתפלל אז, אלא חוזר לישן.דעתו  . 



90 
 

negentiende-eeuwse rabbi Chaim Palachi, wegens de eigenschap van melk het bloed in het 

lichaam te doen toenemen, hetgeen precies zou stroken met de in de Talmoed genoemde 

en als negatief ervaren “trots”. In hoofdstuk 12 (paragraaf 13) wordt deze stelling verzwakt 

door andere bronnen, die de melk deze eigenschap niet toekennen.254 Uiteindelijk wordt 

ook de toevoeging van melk gehonoreerd, onder andere op grond van de redenering dat 

aangezien het koffiedrinken per se een zeker voordeel voor het gestel van de persoon heeft, 

en dit voordeel met of zonder melk wordt bereikt, de toevoeging van melk dus niet van 

halachisch belang is. 

 

Analyse 

Waarom zou dit responsum getuigen van meebewegen met de menselijke wens tot 

authenticiteit? Met andere woorden: wat bewoog de auteur zo ver van de Talmoed af te 

paskenen? Zou het onhoudbaar zijn hier een choemra uit te vaardigen en niet mee te gaan 

in de autonome wens van de mens? Immers, de menselijke natuur is niet dermate zwak dat 

een uitstel van minder dan een uur tot het eerste kopje koffie funest of fataal zou zijn. Het 

zijn vooral de aandacht voor het welbevinden van de Joden die zich dagelijks naar sjoel 

begeven, en de weerstand die het zou kunnen oproepen als zij dit zouden moeten doen 

zonder eerst koffie te kunnen drinken, die de auteur ertoe aanzetten de vraagsteller 

tegemoet te komen. 

 Dit is een eerste voorbeeld van een geleidelijke maar op zich aanzienlijke verandering 

in de bestaande psakim, zonder dat daar een werkelijke maatschappelijke noodzaak aan ten 

grondslag lag, anders dan de wil van het moderne individu dat zich niet wil laten “storen” 

door halachische beperkingen. 

 Ten slotte noemen we nog even welke van de genoemde drie overwegingen in deze 

situatie een rol spelen. Zoals ik eerder heb betoogd, is het significant als de poseek ondanks 

de aanwezigheid van een of meer van deze overwegingen toch een koela paskent. In het 

besproken voorbeeld speelt overweging (a)255 een duidelijke rol; het gaat hier immers om 

een forse afwijking van een duidelijke psak in de klassieke codices. Ook overweging (b)256 

is heel duidelijk aanwezig: vandaag de dag drinkt men ’s morgens koffie! Bronnen die 

halachische problemen opwerpen worden min of meer gebagatelliseerd. De “trots” die de 

 

254  Hier wordt het mechanisme van hishtanoet hateva’im (zie pagina 53) genoemd om deze 

discrepantie te verklaren:   שנראה שנשתנו הטבעים גם בענין זה, והחלב של זמנינו אינו מרוי ולא משכר, ואה”נ

שבדורות הקודמים שהיה לו טבע לשכר היה ראוי אז לקדש עליו. ע”ש. ובזה ניחא מה שראינו כמה גדולים נוהגים לשתות  

כים להורות הוראות לכל שואל.ממשיקפה המזוג בחלב וגם אח”כ  . 
255  Voor het overzicht geef ik de drie overwegingen hier nogmaals weer. Overweging a: In 

hoeverre vormt de beoogde verandering een afwijking van een duidelijk geboekstaafde halacha? 
256 Overweging b: In hoeverre is de beoogde verandering geïnspireerd door de algemene moderne 

leefwijze? 
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Talmoed laakt, ziet de auteur hier volledig anders. Hij omarmt de heteer van Maimonides 

in geval van zieken en zwakken en wendt die aan voor het algemene publiek, waarbij hij 

het expliciete anti-suiker betoog tegenspreekt. Passages in dit responsum die de algemeen 

geldende leefwijze een belangrijk gewicht toekennen, zijn daarentegen talrijk. Enkele 

voorbeelden uit dit responsum zijn:   נוהגים לשתות הקפה עם סוקאר ועצומים מאנשי מעשה  רבים 

וה קודם התפלה דהוי כעין רפואה דלא שייך ביה גא כי מה   ;ואם הלכה רופפת בידיך פוק חזי מאי עמא דבר“ ,”

שמניח בה סוכר אינו אלא דרך רפואה, כי בלא סוכר תעשה יובש באדם מצד טבעה, והמלומד לשתותה בסוכר  

סוכר בלי  לשתותה  יכול  Overweging (c) .אינו  257  is voor dit alledaagse praktijkvoorbeeld 

uiteraard niet relevant. 

 Het volgende onderwerp, het vieren van de bat-mitsva, betreft een omgekeerde 

situatie. Overweging (a) is afwezig, aangezien dit gebruik in vroeger tijden niet bestond en 

dus nooit als verboden te boek is gesteld. Ook als overweging (b) belangrijk is voor de 

vraagsteller, zal de poseek zich ogenblikkelijk werpen op overweging (c): nieuwigheden 

als deze worden in de regel omzichtig, zelfs argwanend, benaderd. 

 

3.1.2 Het vieren van een bat-mitsva 

Op de vraag of men een bat-mitsva moet, mag, kan of zal vieren, volgt in orthodoxe kring 

vaak direct de nazin “zoals bij een jongen”. Bij een dergelijke vergelijking kan de vraag 

een uitgesproken niet-orthodox karakter krijgen. Is de vraag of een meisje met haar bat-

mitsva in sjoel de parasha (de Tora-portie van de week) voorleest “zoals een jongen”? Of 

luidt de vraag of deze twaalfde verjaardag eender is aan elke andere dag of aan elke andere 

verjaardag? Wordt het heugelijke feit tijdens de drasha (‘preek’) van de dienst genoemd of 

is er na de dienst een kiddoesh, een dronk met versnaperingen voor de hele gemeente? Zegt 

de vader ברוך שפטרני (‘geprezen is Hij die mij heeft ontheven van aansprakelijkheid voor 

deze [jongen]’) of niet? Bij het bestuderen van de responsa inzake dit onderwerp blijkt dat 

veel uitspraken betrekking hebben op het soort viering dat de vraagsteller wil 

bewerkstelligen.  

 In mijn analyse van psakim waarin de bat-mitsva aan de orde komt, bespreek ik alle 

responsa uit mijn onderzoekscorpus die meer dan enkele regels aan het antwoord wijden. 

Ik ga ook op zoek naar het patroon dat daaruit valt te distilleren. Ook bij dit onderwerp 

komen zowel Asjkenazische als Sefardische poskim aan het woord, woonachtig zowel in 

Israël als daarbuiten. Het gaat dan achtereenvolgens om Ben Ish Chai, Z’kan Aharon, Iĝrot 

Moshe, Kol Mevaseer, Sridee Esh, Jechavè Da’at en Asee Lecha Rav. 

 

In de klassieke bronnen komt het vieren van een bat-mitsva voor een meisje dat haar 

 

257  Overweging c: In hoeverre is de beoogde verandering niet slechts geïnspireerd door de 

algemene moderne leefwijze, maar behelst deze ook een “filosofie” die de halacha vreemd is? 
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twaalfde verjaardag viert niet voor. Rabbi Joseef Chaim (Irak, 1835-1909; beter bekend 

naar de titel van zijn boek Ben Ish Chai) schrijft rond het einde van de negentiende eeuw: 

 

ז תהיה שמחה אותו  ”וגם הבת ביום שתכנס בחיוב מצות אף על פי שלא נהגו לעשות לה סעודה, עכ

היום ותלבוש בגדי שבת, ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו, ותכוין גם על כניסתה 

 .בעול מצות

 

Parafrase: (…) zo ook het meisje op de dag dat zij halachisch verplicht is de mitsvot uit te 

voeren. Hoewel het niet gebruikelijk is voor haar een maaltijd aan te richten, zal zij zich 

verheugen en sjabbat-kleren dragen en, als daar de mogelijkheid toe bestaat, een nieuw 

kledingstuk. Ze zal de “shehechejanoe”-bracha [uitgesproken wanneer men iets voor het 

eerst doet of beleeft] zeggen en daarmee tevens de intentie uitdrukken onder het juk der 

geboden te treden. 

 Zoals uit de formulering af te leiden, is het in het Irak van de Ish Ben Chai een 

algemeen gebruik dat er geen bat-mitsva-viering plaatsvindt. In het responsum wordt niet 

verwezen naar eventueel laakbaar afwijkend gedrag door wie dan ook. In Europa is de 

situatie anders. Daar weegt in die tijd de wens tegenwicht te bieden aan de verregaande 

assimilatie en aan Protestants-Christelijke definities van religie en religiositeit aan de 

orthodoxe kant veel zwaarder. De vraag met betrekking tot het vieren van een bat-mitsva 

kwam daar halachisch pas in 1927 expliciet aan de orde. Hoewel het hierbij om een 

vooroorlogs responsum gaat, noem ik het hier om de context weer te geven waarin deze 

vraag wordt gesteld, en omdat naoorlogse poskim dit responsum vaak citeren. Het gaat om 

rabbi Aharon Velkin (Rusland-Litouwen, 1864-1942), die in zijn werk Z’kan Aharon (1:6) 

in uiterst felle bewoordingen tegen de mogelijkheid van een bat-mitsva protesteert.258 Hij 

vergelijkt het met de christelijke “confirmatie” (het vormsel)259 en verbiedt het d’Oraita 

wegens Vajikra 18:3: תלכו לא   De .(en in hun wetten zullen jullie niet gaan) ובחוקותיהם 

viering op zich wordt een aantal keer als een positief gebeuren genoemd, maar de wens tot 

zo’n viering is in de ogen van rabbi Velkin een imitatie van de niet-Joden en van de 

afvallige Joden en van het Reform-Jodendom (הרעפארמער ישראל   Om die reden .(פושעי 

 

258 Het is interessant te wijzen op het verschil in taalkeuze bij de tegenstanders van veranderingen 

die in dit onderzoek centraal staan, vergeleken met de taalkeuze bij andere halachische 

besprekingen. Meningsverschillen zijn in de rabbijnse literatuur strijk en zet, en de toon wordt 

nimmer furieus wanneer een collega een andere mening profileert. Bij vragen van deze aard, die 

getuigen van de invloeden van een nieuwe (en aan het Jodendom vreemde) mentaliteit, kan een 

poseek zijn antwoord echter nog wel eens in extreme taal formuleren, veel meer dan het geval is 

bij een vraag die gaat over zaken zoals die in het begin van deze paragraaf zijn besproken. 
259 Hoewel hij de bar-mitsva van jongetjes niet daarmee vergelijkt. 
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verbiedt hij het gebruik ten stelligste.260 

 Deze onverzoenlijke houding zien we ook in nieuwere responsa. Rabbi Waldenberg 

haalt in Tzitz Eliëzer 18:33261 de woorden van rabbi Jisra’eel Veltz (Hongarije en Israël, 

1887-1974) aan, die elke vorm van een bat-mitsva viering verbiedt.262 

 Bij de psakim die we hieronder bespreken, zien we echter dat na de oorlog vele 

poskim gaandeweg gedeeltelijk meegaan in de wens van de vraagstellers om de viering van 

een bat-mitsva mogelijk te maken. 

 

Iĝrot Moshe 

Rabbi Moshe Feinstein staat erom bekend dat hij tal van heterim heeft geschreven,263 maar 

bij dit onderwerp laat hij een scherper geluid horen. Hij verbiedt in het jaar 1956 (Iĝrot 

Moshe deel 1, Orach Chaim 104) dat er ook maar iets van wat met een bat-mitsva te maken 

heeft in de sjoel zal plaatsvinden, ook als er op dat moment geen dienst wordt gehouden. 

De ceremonie op zich noemt hij “onzin” (הבל). Net als bij Velkin ligt deel van de reden 

voor deze veroordeling in de bron van het idee van een dergelijke viering: het gematigde 

‘Conservative’ Jodendom en de Reformbeweging. Als de vader er aandacht aan wil 

besteden, kan hij er thuis een familiefeestje maken, niet anders dan elke andere verjaardag. 

Op deze nogal nauwe soepelheid komt nog wel een domper:   אף בבית ודאי הי' יותר טוב למנוע

 in vertaling: en ook thuis zou het zeker te prefereren zijn zich hiervan te ,אף שליכא איסור

onthouden, hoewel er geen verbod op rust. Dit feestje heeft volgens rabbi Feinstein nimmer 

de status van “se’oedat mitsva” (een maaltijd met religieuze inhoud), een definitie die we 

in latere responsa tegenkomen.264 

 

260 Z’kan Aharon 1:6:   והאחרון הכביד במה שרוצה להקהיל קהלת אנשים ונשים בחורים ובתולות, לחוג חגיגת

ביארתי לעיל, אינו גם בזה, עוד כמה איסורי דאורייתא איכא בזה, הבגרות לנערות, לבד שכל טעמי הפריצות והתיעוב ש

 en op het einde van dezelfde אחרי שודאי כל העושה כן כוונתו להתדמות לעכו”ם ולרשעי ישראל הרעפארמער

alinea: וארור    וגם אביזרא והמחזיק בה הרי הוא כזורק אבן למרקוליס  זקן ממרא  ודאי שהמתיא בזה הוא  דעריות, 

 .ומובדל יהיה מעדת ה'.
261 Dit hoofdstuk in zijn boek is geen responsum, maar een reactie op een boek dat hij ter inzage 

opgestuurd heeft gekregen. Hij laat op deze manier zijn op- en aanmerkingen aan de auteur 

toekomen, wat een normale gang van zaken is, zowel voor auteurs van boeken als in delen van de 

responsaliteratuur. 
262 Tzitz Eliëzer 18:33 in het vervolg van het responsum:   והאמת אגיד כי גם לענ”ד נראה כמסקנת הגדולים

עליונים למעלה לאסור איסור הן במועדן והן בפומבי בבית, בגלל שבחגיגה פומבית לבת, לא ימלט מלהכשל באביזרייהו  

דאביזרייהו דג”ע מכמה פנים, ודי לחכימא, ועל אחת כמה שמאן דכר שמיה לבוא ולומר שיהא בזה מצוה, או שתקרא 

החרדים לדבר ה' שינהגו, או שיעלו על שפתי קדשם רעיון כזה,  סעודת מצוה. ונער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי בין מחנה  

 .לערוך חגיגת בת מצוה, דידעו והבינו דעכ”פ מידי הרהור לא יצאו ממעמד כזה יהא אשר יהא
263 En daaraan ziet men vaak het formaat van een belangrijke poseek: verbieden is makkelijk, voor 

het toestaan zijn veel meer verantwoordelijkheid en vooral gezag nodig. 
264 Iĝrot Moshe 1, Orach Chaim 104:   ורק אם רוצה האב לעשות איזה שמחה בביתו רשאי אבל אין זה שום

וא רק כשמחה של יום הולדת בעלמאענין וסמך להחשיב זה דבר מצוה וסעודת מצוה, כי ה . 
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 Drie jaar later geeft rabbi Feinstein een iets meegaandere visie. In Orach Chaim 4:36 

staat hij het toe ter gelegenheid van een bat-mitsva na de sjabbatdienst een kidoesh te 

organiseren, omdat “elk feestje een reden voor een kidoesh is in jullie gemeente en een bat-

mitsva is niet minder dan elk ander feestje”, zo redeneert hij. 

 

Kol Mevaseer 

In 1958 schrijft rabbi Meshoelam Rath in zijn werk Kol Mevaseer 2:44 over dit onderwerp. 

Tijdens dat jaar bekleedt rabbijn Rath officiële functies bij religieuze instanties van de staat 

Israël. Hij geldt als een zionistische poseek. Het grootste deel van het responsum betreft 

een afwijzing van de aanname dat de vader bij deze gelegenheid de bracha ברוך שפטרני (op 

de ontheffing van aansprakelijkheid) zou moeten zeggen. De laatste daarvan alinea luidt: 

 

ואפשר לציין את המאורע הזה בתור יום שמחה וגילה, בחוג של קרובים וידידים בביתה ובבית  

הספר לבנות שהיא לומדת בו, ויוכל המורה דשם )איש או אשה( להרצות הרצאה מענינא דיומא 

 .שהגיעה לגיל המצוותלהבהיר חובת בת ישראל  

 

Parafrase: Deze gebeurtenis kan gemarkeerd worden als een vreugdevolle dag in de kring 

van familie en vrienden, bij haar thuis of op school; de leraar of lerares kan actuele zaken 

bespreken inzake de plicht van dit meisje nu ze bat-mitsva is geworden. 

 Ruim zestig jaar later klinken deze woorden wellicht wat wereldvreemd … moet een 

poseek toestemming geven om een huiselijke bijeenkomst te organiseren of om er op school 

een feestje van te maken? Toch geldt dit responsum in de literatuur als baanbrekend, 

aangezien rabbi Rath dit slechts twee jaar na het hierboven besproken responsum van rabbi 

Feinstein schrijft. Men citeert rabbi Raths oordeel vaak als een belangrijke heteer, mogelijk 

omdat deze viering daarin een meer publiek karakter krijgt. We moeten zijn beslissing zien 

binnen het kader van de tot dan unanieme rabbijnse onwil tot het toelaten van gebruiken 

die niet rechtstreeks in de Joodse traditie wortelen, maar wel tot de kroonjuwelen van de 

liberale Reform behoorden. Door het programma dat rabbi Rath voorstelt, krijgt dit 

evenement nu een Joods karakter. 

 

Sridee Esh 

De grootste orthodoxe voorvechter van de viering van de bat-mitsva is rabbi Weinberg 

(Polen en Zwitserland, 1884-1966). Rabbi Weinberg schaarde zich onder de door rabbi 

Hirsch geïnitieerde stroming “Tora im Derech Erets”, soms vertaald als “neo-orthodox”, 

en schreef een dissertatie aan de universiteit van Berlijn. In een responsum daterend uit 

1963,265 Sridee Esh 2:39, breekt de auteur een lans voor deze viering. In het eerste deel 

 

265 Dit jaartal staat niet in de gedrukte versie van het boek, wel in de eerste publicatie in het 

tijdschrift Hapardes (תשכ”ג). 
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van het responsum pareert rabbi Weinberg de scherpe afwijzing van genoemde rabbi 

Velkin uit 1927. Rabbi Weinberg bewijst dat het vieren van een bat-mitsva niet valt onder 

chuqqot goyim, het verboden imiteren van niet-Joden. Zijn betoog daarover is uitvoerig en 

overtuigend, maar valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

 In paragraaf 26 stelt de auteur dat de reden voor deze viering geen imitatie van 

anderen is, maar   כדי לחזק בלב הבת, שהגיעה למצות, רגש אהבה ליהדות ולמצוותיה, ולעורר בה רגש

 ,in vertaling: om het meisje in haar geest te sterken ,הגאון על יהדותה ועל היותה בת לעם גדול וקדוש 

nu ze bat-mitsva is geworden, en om bij haar de liefde voor het Jodendom en de mitsvot 

aan te wakkeren en haar op te roepen tot een trots inzake haar Joods-zijn, dat zij een dochter 

is van een groot en heilig volk. Zo’n viering getuigt van de wil van de ouders hun dochter 

actief op te voeden in het Jodendom. De reden voor deze nieuwe trend noemt hij in 

paragraaf 28: in het verleden kregen dochters hun Jodendom mee via hun directe omgeving 

en ondergingen ze relatief weinig invloeden van hun niet-Joodse omgeving. In de moderne 

tijd is dat heel anders. Rabbi Weinberg gaat zelfs zo ver dat hij zegt: 

 

ון הישר וחובת העיקרון הפדגוגי מחייב, כמעט, לחוג גם לבת את הגעתה לחיוב המצות,  ושורת ההגי

והפלי' זו שעושים בין הבנים והבנות בנוגע לחגיגת הבגרות פוגעת קשה ברגש האנושי של הבת  

 .ר זכתה בזכיון האמנציפציאהבוגרת, אשר בשטחים אחרים כב

 

Parafrase: De redelijkheid en de pedagogische plicht en principes verplichten bijna tot het 

vieren van de bat-mitsva als een dochter de leeftijd bereikt dat zij tot nakomen van de 

mitsvot verplicht is. De discriminatie tussen jongens en meisjes die in algemeen gebruik is, 

schaadt het menselijk gevoel van dit meisje ernstig. Wegens de emancipatie heeft ze 

immers op andere gebieden al tal van rechten verworven. 

 Hiermee maakt rabbi Weinberg de viering “bijna verplicht” wegens de emotionele en 

educatieve waarde ervan. In paragraaf 32 benadrukt hij nog eens dat alles afhangt van de 

wens en de intentie van de ouders. Het feit dat deze viering de Joodse traditie vreemd is en 

belangrijke poskim haar in scherpe bewoordingen afkeuren, hoeft geen beletsel te vormen 

– en mag dat zelfs niet zijn – om ouders hun vrome intentie in de praktijk te laten brengen.266 

In dezelfde paragraaf 32 maakt rabbi Weinberg overigens ook een belangrijke methodische 

opmerking inzake heterim die wegens de maatschappelijke en psychologische 

ontwikkelingen wel of niet gegeven kunnen of moeten worden. Hij aarzelt daarbij niet de 

poskim die zaken verbieden uit louter conservatisme in scherpe bewoordingen te 

veroordelen.267 

 

266 Sridee Esh 2:39, paragraaf 32:   ,ולמעשה הדבר תלוי בכוונת הרוצים לחדש מנהג זה של חגיגת הבת מצוה

 ,Voor de uiterlijke vorm van de viering haalt hi .אם הם מתכוונים לשם מצוה או חלילה לשם חיקוי המינים

met instemming, Iĝrot Moshe aan. 
267 Ibid.:   אמנם לא נעלם ממני, שיש בין היראים אוסרים ומחמירים, שאינם שמים לב בשאלות של מנהגים דתיים
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Jechavè Da’at en Asee Lecha Rav 

In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw voegen twee vooraanstaande poskim nog drie 

ingrediënten toe aan de status van de bat-mitsva viering. Rabbi Ovadia Joseef en rabbi 

Chaim David HaLevi schrijven in respectievelijk Jechavè Da’at 2:29 en Asee Lecha Rav 

1:31 dat deze viering de status van een se’oedat mitsva, een religieuze maaltijd, heeft.268 

Rabbi HaLevi schrijft weliswaar een huiselijke viering voor, maar noemt deze viering een 

se’oedat mitsva269 en rabbi Joseef voegt hier, behalve de status van de viering, nog twee 

belangrijke elementen aan toe. Ten eerste stelt hij dat er geen verschil is tussen jongens en 

meisjes op dit punt270 en ten tweede benadrukt hij dat een verbod bij tegenstanders van het 

Jodendom het beeld zou oproepen dat het Jodendom een onderontwikkelde religie is, 

waarin vrouwendiscriminatie nog altijd gangbaar is.271 De hiergenoemde argumenten voor 

de viering van een bat-mitsva zijn historisch gezien ronduit revolutionair. Dat rabbi Joseef 

een jongen en een meisje een gelijke status toekent – “want wat is het verschil tussen hen?” 

– en daarbij als reden voor de viering noemt dat het belangrijk is hoe anderen het Jodendom 

zien, laat een volledig andere richting in de psika zien dan eeuwenlang ervoor.272 

 

Analyse 

Als we de besproken psakim samenvattend analyseren levert dit het volgende beeld op. De 

ceremoniële handelingen die tegenwoordig gepaard gaan met een viering van een bat-

mitsva zijn nooit onderwerp van halachisch gesprek geweest: eten, zingen en het houden 

van toespraken zijn in het Jodendom immers nooit verboden geweest. Overweging (a) is 

dus op zich afwezig; de vraagstellers nemen overweging (b) als beginsel voor hun vraag. 

Zeker in het begin van het dispuut stellen de poskim in hun beschouwing echter 

onmiddellijk de principiële factor (overweging c) centraal en bespreken die ook als 

zodanig. In de vijftig jaar die verstrijkt tussen het eerste en het laatst-genoemde responsum 

zien we een duidelijke verschuiving van heftige principiële tegenstand op grond van 

 

הלב היהודי ן עפ”י רגשות הלב בלבד. ולשיקולים הגיוניים, ואף אינם נותנים דעתם לבירורים הלכותיים, אלא דנים עליה

הדבק במסורת הורים ומורים, נרתע מכל שינוי שהוא בנוהג הדתי. עליהם יש להמליץ מה שכתב הרמב”ם בפירושו למשנה  

 .גיטין פ”ה מ”ח: ואלו דברים אמרו מפני דרכי שלום וכו', יעי”ש
268 Voor het praktische belang van deze status verwijst rabbi Joseef naar de toevoeging van Rema 

bij Sjoelchan Aroech, Jore De’a 265:12. 
269 Asee Lecha Rav 1:31: אבל ודאי שבחוג המשפחה ראוי לעשות סעודת -  מצוה באותו יום. 
270 Jechavè Da'at 2:29:   שמי שעושה סעודה ביום שנכנסה בתו בחיוב המצות, שמלאו לה שתים עשרה שנה ויום

היא, כמו בנער שמלאו לו שלש עשרה שנה ויום אחד, כי מה הבדל בין זה לזהאחד, נראה שסעודת מצוה  . 
271 Ibid.:   ובאמת שמניעת חגיגות לבנות מצוה, נותנת יד לפושעים לקטרג על חכמי ישראל, שכאילו מקפחים את בנות

 .ישראל, ועושים הפלייה בין הבנים לבנות
272 Het valt buiten dit onderzoek om ook maar een begin te maken met het noemen van de zeer 

uitgebreide literatuur die er bestaat over vrouwenemancipatie binnen het Jodendom. 
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overweging (c) naar haast een plicht dit moment uitgebreid reliëf te geven. De wil van de 

vraagsteller is hier in de halacha ontwikkeld van een bijna argwanend vermoeden van 

ketterij tot een bijna verplichtende stimulans. 

 Het genoemde antwoord van rabbi Weinberg breekt, voor het eerst, een duidelijke en 

vooral onderbouwde lans voor de viering. Het valt niet te ontkennen dat zijn psak gestuurd 

wordt door moderne inzichten inzake vrouwenrechten en -emancipatie. Rabbi Joseef noemt 

deze overwegingen zelfs expliciet, zoals we zagen, iets wat in de psika heel uitzonderlijk 

is. Zijn woordkeus ligt volkomen in de lijn van de terminologie van het traditionele 

paskenen, maar de inhoud is revolutionair: de psika houdt rekening met dat waarvan 

“slechtaards en kwaadwillenden” het halachische Jodendom zouden betichten. 

 In de volgende vraag zijn overweging (b) en (c) van min of meer eender gewicht als 

het vorige onderwerp, maar overweging (a) blijkt een groter gewicht te hebben. Een heteer 

in deze kwestie bewijst nog stelliger de mogelijkheid van rabbinale consideratie met de wil 

van de vraagsteller: immers, alles spreekt ertegen, en toch zijn er poskim die “ja” zeggen 

en er zelfs bijna een religieuze plicht van maken om als echtgenoot de bevalling bij te 

wonen. 

 

3.1.3 De aanwezigheid van de echtgenoot bij de bevalling van zijn vrouw 

De aanwezigheid van de echtgenoot bij de bevalling van zijn vrouw is de laatste jaren 

toegenomen en heeft in het algemeen een positief effect op het verloop van de bevalling, 

vooral wat de rust en de actieve participatie van de kraamvrouw betreft.273 

 Halachisch gezien zitten er twee kanten aan deze zaak. Aan de ene kant zijn de kalmte 

en rust van de kraamvrouw (de term in de Talmoed is יתובי דעתא) belangrijk. Hiervoor mag 

sjabbat overtreden worden, zowel als het gaat om het waarschuwen en het vervoer van een 

vroedvrouw, als om de zorg voor de kraamvrouw zelf.274 Daarmee bestaat er dus zeker een 

halachische overweging het toe te staan als zij haar man graag naast zich wil hebben tijdens 

de bevalling. Aan de andere kant is de kraamvrouw al voor de bevalling “nida” 

geworden.275 Een van de dan geldende halachot is dat haar man haar niet mag aanraken, 

maar ook dat haar echtgenoot de zogenoemde “bedekte delen” van haar lichaam niet mag 

zien, dat wil zeggen, haar hele lichaam niet, uitgezonderd hoofd tot sleutelbeen, knie tot 

 

273  Zie Barbara Davenport-Slack en Claire Hamblin Boylan, “Psychological correlates of 

childbirth pain,” Psychosomatic Medicine 36, nr. 3 (1974), 215-223 en Jane L. Svensson, 

“Antenatal education: meeting consumer needs a study in health services development” (PhD 

dissertatie University of Technology, Sydney, 2005), 50. 
274 bSjabbat 128b en zie Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 330:1. 
275 Zie vanaf pagina 153 voor een toelichting: het gaat om de in acht te nemen fysieke afstand 

tussen een man en zijn vloeiende vrouw, zowel tijdens die vloeiing als in de periode die daar direct 

op volgt. 
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voet en elleboog tot hand. Dit maakt zijn aanwezigheid bij de bevalling vrijwel onmogelijk. 

Deze halachot zouden de echtgenoot dus buiten de verloskamer houden. De hedendaagse 

wens en het hedendaagse gebruik, die deze aanwezigheid als positief of zelfs noodzakelijk 

ervaren, hebben echter verschuivingen in de halacha veroorzaakt, die ik hier aan de hand 

van de genoemde responsa zal bespreken. Wat de bovengenoemde overwegingen betreft, 

blijkt overweging (a) daar aanwezig, maar die kun je als groot of als klein zien of maken. 

Ook overweging (b), zo zullen we zien, is prominent aanwezig. Overweging (c) wordt door 

verschillende poskim stevig aangezet, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin. In het 

vervolg analyseer ik alle in het corpus voorkomende bronnen, alsmede het patroon dat 

hieruit valt op te maken. Het gaat dan om Mishne Halachot, Teshoevot vehanhaĝot, Asee 

Lecha Rav, Rabbi Auerbach, Rabbi Dichovski en Rabbi Zilberstein. 

 

Mishne Halachot 

Een eerste referentie is te vinden in Mishne Halachot 9:272, geschreven in 1978. De auteur 

van dit uitgebreide werk is de chassidische rabbi Menashe Klein, een charedische poseek 

uit de Verenigde Staten. Nadat de auteur in de eerste paragraaf louter positief antwoordt op 

de vraag of gezien de moderne handelswijze van ziekenhuizen een “natuurlijke bevalling” 

te prefereren is boven medische inmenging bij de doorsnee kraamvrouw, gaat hij in op de 

nieuwe praktijk van aanwezigheid van de man tijdens de bevalling. Hij houdt hiertegen een 

tirade die zijn weerga in de literatuur niet kent en schrijft onder meer: 

 

לא תהא כזאת בישראל וזה ודאי מעשה יצר ורשע מצד השטן ופגע רע הם הרופאים ואולי ראה 

התחכם בדבר ו ברשת החטא את שומרי פתחי הנדה ולכן  ”א להטעות ח”השטן שבאופן אחר א

ל כל דבר שקר שאין בו דבר אמת תחלה לא יתקיים ולכן המציאו קצת דבר ”ש ז”אמת תחלה כמ

ו לבן תורה או בכלל  ”ו את שומרי התורה וח”אמת בלידה טבעית כדי להביא את שקרם ולהחטיא ח

ל ביושבת על  ”נ ולא על חנם קראו לו חז”לבן שומר המצות ליכנס בחדר הלידה ללא הכרח כפק

משבר פתיחת הקבר כי הוא פתח לקבר ולרדת שחת למי שאינו נזהר בו כראוי לבן ישראל ומה  ה

לו לכהן בבית הקברות וסחור סחור אמרינן לנזירא לכרמא לא תקרב. וכל מי שנכנס שם בשאט  

 . נפש גדול עונו מנשוא

 

Parafrase: Een dergelijk verschijnsel is uit den boze in het Joodse volk. Het is zonder twijfel 

een raad die door de slechte menselijke neiging, door de Satan en andere schadelijke 

invloeden – de artsen dus – is ingegeven. Misschien zag de Satan wel dat er geen andere 

mogelijkheid was om hen die de nida-wetten willen houden, te laten struikelen. Daarom 

vermomt hij zich door in beginsel enkele ware woorden te zeggen, zoals onze geleerden 

hebben onderwezen dat een leugen die niet met enkele waarachtige woorden begint, tot 

ontmaskering gedoemd is. Daarom zeggen de dokters enkele ware woorden inzake een 

natuurlijke bevalling, alleen om daarna hun leugen aan de man te kunnen brengen en (G’d 

verhoede het) de vrome Joden te misleiden. Het is voor orthodoxe Joden streng verboden 

de verloskamer binnen te gaan als daar geen levensreddende reden voor bestaat. Niet voor 
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niets noemden onze geleerden de vrouwelijke ontsluiting “de opening van het graf”, want 

het is een grafkuil en een afgrond, waarin zij die de nida-wetten niet houden, zullen vallen. 

Wat heeft een koheen te zoeken op een begraafplaats? Tegen de Nazir zegt men toch ook 

“loop om de wijngaard heen”.276 Al wie op een dergelijke walgelijke manier zich in de 

verloskamer begeeft – zijn zonde is ondraaglijk. 

 Rabbi Klein voert geen enkele Talmoedische of halachische bron of argumentatie aan 

voor zijn expliciete veroordeling. In het vervolg van het responsum voegt hij wel een aantal 

zaken toe die met het verboden aanschouwen van het ontblote lichaam van de vrouw te 

maken hebben, maar rept met geen woord over het nut van de aanwezigheid van de 

echtgenoot voor de יתובי דעתא van de vrouw, hoewel dit Talmoedische beginsel van de 

innerlijke rust van een kraamvrouw een belangrijke rol speelt in dit vraagstuk. 

 In het vervolg van het responsum gaat Klein uitgebreid in op het verbod op het zien 

van de “bedekte delen” van het vrouwenlichaam , waarbij hij aanneemt dat bij de 

aanwezigheid van de man op het moment van de bevalling, verboden seksuele gedachten 

of daden onvermijdelijk zijn.277 

 

Teshoevot vehanhaĝot en Asee Lecha Rav 

Rabbi Shternbuch begint zijn responsum in Teshoevot vehanhaĝot 1:862 in gelijkluidende 

bewoordingen. Deze in England geboren en in Israël wonende charedische poseek gaat 

ervan uit dat deze uiting van moderniteit het Jodendom vreemd is en verbiedt die 

derhalve.278 Hij haalt onder andere rabbi Klein aan en stemt met hem in. Echter, als het 

hier een vrouw betreft die zegt dat de aanwezigheid van haar man voor haar levensreddend 

is, en het duidelijk is dat zij “niet zomaar iets zegt” maar dat dit haar werkelijke beleving 

is, dan staat hij diens aanwezigheid toe, onder voorbehoud dat hij zo gaat staan of zitten dat 

hij de “bedekte delen” van zijn vrouw niet zal zien.279 

 Rabbi HaLevi schrijft in Asee Lecha Rav, deel 4, hoofdstuk 58, ongeveer hetzelfde, 

maar met een grotere maatschappelijke gevoeligheid. Ten eerste merkt hij op dat dit een 

 

276 Deze laatste twee uitdrukkingen zijn gebaseerd op bekende passages uit de Talmoed, die als 

thema hebben: het is zeer belangrijk in geval van een verbod extra oppassendheid aan de dag te 

leggen om ook maar niet in de buurt van een overtreding te komen. 
277 Mishne Halachot 9:272:   וכ”ש בזמן כזה שצריכים רחמים מרובים וגדולים על החובה  זו שמתלין אותה לנפל

לתורא חדד לסכינא כשור העומד לשחיטה וכבר הפילוהו לארץ לשחיטה ח”ו מאן יהין בשעה גדולה כזו ח”ו לחטא בבשרו  

ביצה”ר   יטריד  אדרבה  וגם  ערוה  במקום  שם  הוא  שהרי  ירצה  אם  להתפלל  יוכל  לא  ואפילו  טומאה  במקום  וליכנס 

ורים רעים ואין יצה”ר שולט אלא במה שעיניו רואותבהסתכלות במקום שאסור ויגרום לעצמו הרה . 
278 Teshoevot vehanhaĝot 1:862:   ,נראה שאין זו דרישה טבעית שתדרוש האשה שבעלה יהא עמה בחדר הלידה

ולא שמענו כן מעולם אלא בזמן האחרון, וכנראה למדה או שמעה מחברותיה שעושין כן. ע”כ יש להסביר לה את הדין 

דסחור סחור אמרינן לנזירא לא תקרב, ודאי תייתב דעתה בלי זהשאסור,  . 
279 Ibid.:   ,זה בגדר פקוח נפש ואצלה  יכולה לעמוד בכך  מן הדין, היא לא  זאת צועקת דאף שאסור  ואם היא בכל 

 .ומרגישים שהבקשה אינה נובעת מתוך זלזול בדיני התורה, יעמוד בחדר אבל לא יסתכל במקומות המכוסים ח”ו
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nogal nieuwe gedachte is en dat al onze grootmoeders in rust met G’dsvertrouwen hun 

kinderen hebben gebaard zonder te talen naar de aanwezigheid van hun man. Hij noemt 

echter twee feiten die de moderne tijd anders maken dan de vorige generaties. Als eerste 

noemt hij de wetenschappelijke onderzoeken die de voordelen bewijzen van de 

aanwezigheid van de echtgenoot. Daarbij is hij zich terdege bewust van een tweede feit, de 

toestand in moderne ziekenhuizen: te veel kamers en bevallende vrouwen op een te kleine 

verzorgende staf, met als gevolg dat een kraamvrouw een deel van de tijd alleen in de 

verloskamer is, wat haar onrust en angst zal laten toenemen.280 In de tweede plaats noemt 

rabbi HaLevi het “modieuze” karakter van een dergelijk verschijnsel: zodra een vrouw van 

dit idee hoort, wil zij het zelf ook toepassen bij haar bevalling, en wordt het ogenblikkelijk 

“levensreddend”, waarna de halacha weinig keus meer heeft.281 In een dergelijk geval staat 

rabbi HaLevi aanwezigheid van de echtgenoot toe, onder voorwaarde dat hij achter het 

hoofdeinde van haar bed zal staan en dat het initiatief voor zijn aanwezigheid van de vrouw 

komt: als zij niet zegt dat zij zijn steun nodig heeft, is zijn aanwezigheid niet toegestaan.282 

 

Rabbi Shlomo Zalman Auerbach 

Een verdere verzachting op dit punt is te vinden in een psak opgetekend uit de mond van 

rabbi Shlomo Auerbach, een in Israël geboren en getogen rabbijn, die tientallen jaren, tot 

zijn dood in 1995, heeft gegolden als de belangrijkste Asjkenazische poseek van Israël. Hij 

zei:283 

 

מעיקר הדין אין איסור על הבעל להיות עם אשתו בחדר הלידה בזמן שהיא יולדת, אם מקפיד שלא 

תכל במקום התורפה, אבל אין הדבר הזה יפה, ויש בו משום מיאוס. אכן, אם לגעת בה, ושלא להס

מותר לו להיות עמה, ובלבד    --האשה מפחדת מפני הלידה, ונוכחות הבעל יכולה להרגיע אותה  

 . שלא יגע בה, ושלא יסתכל במקומות המכוסים

 

 

280 Asee Lecha Rav 4:58:   אלא שמחקרים שנעשו לאחרונה הוכיחו שנוכחות ליד היולדת עוזרת לה מאד, וזה דבר

חולים יש יולדות רבות, וקשה להצמיד לכל יולדת אחות משך כל זמן ישיבתה על המשבר,    -מובן מאליו. וכיון שבבית  

בלידה ראשונה שחסרה היא גם נסיון. לכן, נולד  נמצאת היולדת באותה שעה חלק מזמנה בודדה בפחדה ויסוריה, וביחוד 

הרעיון שהבעל עצמו שיכול להיות צמוד לה משך כל זמן ישיבתה על המשבר, וגם שהוא קרוב לה מאד מבחינה נפשית,  

 .הוא יעמוד לידה עד שתלד
281 Ibid.:   כאמור, חדשים מקרוב באו המציאו דבר זה שלא שערוהו אבותינו. אלא שהחשש הוא שאחרי שמ כניסים

רעיון זה לתודעתן של נשים הרות, הן נתפסות לו, ונתקפות פחד בשעת הלידה, וחושבות שנוכחות הבעל יקל מעליהן  

 .הסבל והסיכון שבלידה. מעתה לגבי אותן נשים הפכה נוכחות הבעל להכרחית כמעט, וקרוב הדבר בעיני לפקוח נפש
282 Ibid.:   ולכן נראה שיש להקל אם יעמוד הבעל למראשותיה של אשתו וישתדל בכל יכלתו לבל יסתכל במקומות

ועים וכו' שבזה ודאי שיש איסור. וכל זה כמובן מאליו באם אשתו תדרוש זאת ממנו ותטען שנוכחותו מקילה  המכוסים והצנ

 .עליה את חבלי הלידה ונוסכת בה בטחון וכו', אבל בלאו הכי ודאי שיש להמנע בהחלט מנוכחות הבעל בשעת הלידה
283  Geciteerd in Avraham Steinberg, “Medical-Halachic decisions of rabbi Shlomo Zalman 

Auerbach (1910-1995),” Jewish Medical Ethics 3, nr. 1 (1997), 30-43. Deze psak is niet gedateerd, 

maar dateert vermoedelijk uit de jaren tachtig. 
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Parafrase: Volgens de letter van de wet bestaat er geen verbod dat de man zich tijdens de 

bevalling van zijn vrouw in de verloskamer bevindt, als hij er maar op let haar niet aan te 

raken en niet naar haar geslachtsdeel kijkt. Het is echter een af te keuren praktijk die met 

afkeer wordt bezien. Echter, als de vrouw angstig is rondom haar bevalling en de 

aanwezigheid van haar man haar rust kan brengen, dan mag hij bij haar zijn, als hij haar 

maar niet aanraakt en niet naar de “bedekte delen” van haar lichaam kijkt. 

 Hier is niets terug te vinden van de verontwaardiging van rabbi Klein, van de 

historische bespiegeling van rabbi HaLevi en evenmin van de conditie van levensgevaar 

van rabbi Shternbuch. Rabbi Auerbach noemt slechts de angst van de vrouw, in de 

wetenschap dat er bijna geen vrouw te vinden is die geen angst voelt voor het proces van 

bevallen. Wel laat hij formele afkeuring horen en geeft hij een eenvoudige waarschuwing 

voor het vermijden van aanraken en het bekijken van onbedekte lichaamsdelen. 

 

Rabbi Dichovski 

Dajan (rechter aan een rabbinaal hof) rabbi Dichovski (Israël, 1938) heeft in een artikel 

daterend uit 2003 de casus besproken van een vrouw die haar man verzoekt haar hand vast 

te houden tijdens de bevalling.284 Rabbi Dichovski verwerpt daarin de vrees van rabbi 

Klein met verachting; geen normaal mens zou zijn vrouw en kind in een dergelijke situatie 

schade toebrengen. Uiteraard gaat rabbi Dichovski niet voorbij aan het feit dat de barende 

vrouw “nida” is en dat haar man haar daarom niet mag aanraken. Hij staat het slechts toe 

als de vrouw er door haar angst slecht aan toe is en de arts zegt dat er een reële vrees voor 

haar welzijn bestaat, waarin haar man een nuttige taak kan vervullen. De auteur rept echter 

niet over een eventueel verbod of zelfs maar de ongewenstheid van de aanwezigheid van 

de echtgenoot in de verloskamer zonder dat hij zijn vrouw aanraakt. 

 

Rabbi Zilberstein 

Rabbi Jitschak Zilberstein is een hedendaagse auteur (Israël, 1934), die in 1983 een heel 

boek aan de kraamvrouw heeft gewijd en dus als autoriteit mag gelden waar op dit terrein. 

In Torat hajoledet285 beslist hij wat de man die naast zijn barende vrouw staat, moet doen 

waar het gaat om mitsvot als tefillin (gebedsriemen) leggen, de ramshoorn of sjofar blazen, 

in de soeka (loofhut) vertoeven of de meĝila (Estherrol) horen: van al deze verplichtingen 

is de man op dat moment vrijgesteld. Als hij er desondanks voor kiest deze mitsvot toch uit 

te voeren, is het hem verboden de inleidende bracha ervan uit te spreken. In die zegenspreuk 

maakt hij immers kenbaar dat hij de betreffende handeling doet omdat die hem door G’d 

 

284 Rabbi Shlomo Dichovsky, “Harĝa’at joledet oeme’oeberet,” Tchoemin 23 (2003), 237-240, 

aldaar 239. 
285 Rabbi Jitschak Zilberstein en Moshe Rotshild, Torat hajoledet (Bne Brak: Hafaza, 1983). 
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geboden is; maar op dat moment zijn deze mitsvot hem bij uitzondering niet geboden.286 

Bij rabbi Zilberstein zien we dus een volgende belangrijke stap die deze halachische 

ontwikkeling voltooit: het steunen van zijn echtgenote tijdens de bevalling is een plicht 

geworden, die zelfs de andere, reguliere religieuze verplichtingen overstijgt. 

 Als we bij wijze van conclusie de ontwikkeling in de psakim ten aanzien van de 

aanwezigheid van een echtgenoot bij de bevalling van zijn vrouw nog een maal overzien, 

dan zien we zich een duidelijk patroon aftekenen. Waar de gedachte alleen al aanvankelijk 

een furieuze afwijzing oproept, omdat het nieuwerwets en onzinnig is en interfereert met 

andere halachische regels, geldt het uiteindelijk als een mitsva die de man niet mag nalaten. 

De ontkenning van de authentieke beleving van de mens blijkt in dit geval halachisch niet 

langer haalbaar. Man en vrouw willen de bevalling vaak samen beleven, zonder dat, zoals 

in orthodoxe kringen vroeger gebruikelijk was, de man op de gang psalmen reciteerde voor 

het welzijn van zijn vrouw. Het ontzeggen van de gezamenlijke ervaring van dit zo 

belangrijke moment in het leven, beschouwen velen in de moderne tijd als onacceptabel, 

hetgeen zich in de halacha vertaalt in het formuleren van koelot. Vooral de zeggingskracht 

van de visie van rabbi Zilberstein is opmerkelijk. Wellicht heeft zijn dagelijkse bemoeienis 

met het wel en wee van zieken – in zijn hoedanigheid als poseek van een charedisch 

ziekenhuis – hem in direct contact gebracht met moderne echtparen en hun authentieke 

noden en heeft dit hem mede tot dit vernieuwende halachische inzicht gebracht. 

 

3.1.4 Conclusie paragraaf 3.1 

Dit hoofdstuk vormt het eerste deel van de bewijsvoering van mijn hypothese. We zagen 

hier we een drietal voorbeelden van koelot. Deze koelot beslaan verschillende terreinen 

binnen de halacha en werden uitgevaardigd door verschillende moderne poskim, 

Asjkenazisch zowel als Sefardisch, en uit Israël zowel als daarbuiten. De algemene deler 

van deze koelot is dat er geen dwingende halachische noodzaak bestaat tot het uitvaardigen 

van de koela; slechts de eenvoudige wens van orthodoxe Joden om deze halachot meer 

richting de eigen beleving om te buigen, hebben de poskim ertoe aangezet de koelot te 

paskenen. 

 In de volgende paragraaf neem ik een ander deelaspect van authenticiteit en halacha 

onder de loep: het in de jurisprudentie rekening houden met de menselijke behoefte aan 

innerlijke zekerheid. 

 

 

286 Torat hajoledet 4:14:   ממצוות הוא  פטור  מפחדה,  נרגעת  היא  ובזה  לידה  יעמוד  שבעלה  דורשת  כשהיולדת 

ים את המצוות, אל יברך עליהם, כי איך יאמר  תפילין, מצה, שופר, סוכה ומגילה. ואם הוא רוצה להחמיר על עצמו ולקי

 "וצונו" וה' לא צוה.
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3.2 Authentieke innerlijke zekerheid 

 

De tweede uiting van authenticiteit287 die ik bespreek, is innerlijke zekerheid, een factor 

die ook in andere juridische besluitvoering een rol kan spelen. Ik bespreek het gewicht dat 

de halacha bij het paskenen van koelot aan innerlijke zekerheid toekent, aan de hand van 

een aantal bronnen die betrekking hebben op medische kwesties. Ik betoog in deze 

paragraaf dat binnen het halachische gebied dat de ontwikkeling van medische zaken 

behandelt, het belang van de innerlijke zekerheid van de patiënt een steeds grotere plaats 

inneemt waar het gaat om zijn medische situatie en de te volgen stappen ter genezing. 

Daarbij hoop ik te laten zien dat deze koelot uitdrukkelijk en specifiek vermelden dat de 

eigen beleving van de patiënt de medische beslissing een richting kan en moet geven. 

 

3.2.1 Innerlijke zekerheid en medische kwesties 

Bij de bespreking van innerlijke zekerheid in medische kwesties veronderstel ik op dit punt 

in mijn betoog dat de belangrijkste relevante beginselen met betrekking tot medisch-

juridische onderwerpen bekend zijn. Bij wijze van achtergrondinformatie geeft bijlage 3 

een kort overzicht van de Joodse visie op de voornaamste medische dilemma’s.288 

 Een van de twee passages in dit deel (3.2.1.1.) bouwt voort op een Misjna en noemt 

daarbij een pasoek uit het Bijbelboek Mishle (Spreuken). Het gaat om Mishle 14:10: “lev 

jode‘a marat nafsjo”, te vertalen als: “het hart kent zijn eigen bitterheid”. Deze woorden 

worden in de rabbijnse traditie zo geïnterpreteerd dat het bijbelvers een existentieel principe 

van innerlijke zekerheid voorstaat. Zoals uit het vervolg zal blijken, grijpen latere bronnen 

vaak terug op deze pasoek voor hun onderbouwing van de verschillende halachische 

implicaties van innerlijke zekerheid. 

Het is overigens belangrijk om hier nog eens te benadrukken dat het bij de innerlijke 

zekerheid in de medische kwesties die ik bespreek om iets anders gaat dan de meer 

 

287 Vergelijk over dit begrip pagina 66. 
288 Dit is een zeer breed onderwerp en een diepgaande bespreking ervan valt buiten het bestek van 

dit onderzoek. Voor een overzicht van de plaats van de moderne geneeskunde binnen de halacha, 

zie onder andere het werk van een pionier op dit gebied, rabbi Immanuel Jakobovits, Jewish 

medical ethics: A comparative and historical study of the Jewish religious attitude to medicine and 

its practice (New York: Bloch Publishing, 1967). Zie verder bijvoorbeeld Fred Rosner, “Who heals 

the sick – G’d or man?,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought 12, nr. 1 (1971), 55-

68; Moses D. Tendler, “Medical ethics and Torah morality,” Challenge: Torah views on science 

and its problems, ed. Aryeh Carmell en Cyril Domb (Jeruzalem: Feldheim, 1976), 492-499; David 

Bleich, “The obligation to heal in the Judaic tradition,” in Cross-cultural perspectives in medical 

ethics, 2e ed., Robert M. Veatch (Sudbury: Jones and Bartlett, 2000), 62-77; Nigel Allan, “The 

physician in ancient Israel: His status and function,” Medical History 45, nr. 3 (2001), 377-394. 
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algemene autonomie van zieken in de moderne maatschappij. Die autonomie heeft primair 

betrekking op het verstrekken informatie aan een patiënt, die daarop zijn of haar 

toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling kan baseren. De 

problematiek van die benadering in zowel de seculiere als de halachische rechtsvang is al 

uitvoerig beschreven.289 Het gaat mij in dit deel van het onderzoek om een innerlijke 

zekerheid van de zieke zelf over de te nemen stappen ten behoeve van zijn eigen 

genezingsproces. De filosofie van de ‘moderne authenticiteit’ hecht deze innerlijke 

zekerheid dusdanig veel belang dat ook de orthodoxe poskim “daar niet omheen kunnen”. 

 In deze paragraaf maak ik in een viertal stappen de voornaamste halachische patronen 

en ontwikkelingen zichtbaar. In de eerste twee subparagrafen bespreek ik twee 

talmoedische passages (soeĝjot). Bij de eerste kwestie gaat het om de Talmoedische 

interpretatie van een Misjna betreffende een zieke en de vastenplicht op Jom Kipoer. De 

tweede kwestie is een soeĝja in de Talmoed over de zorg voor een kraamvrouw op sjabbat. 

Vervolgens beschrijf ik de halachische basis voor de ontwikkelingen in het rekening 

houden met de authentieke en autonome wil van de patiënt aan de hand van de beslissingen 

van de Chafetz Chaim,290 de belangrijkste poseek van de twintigste eeuw. Ten slotte geef 

ik in de laatste subparagraaf een overzicht van moderne responsa die naar aanleiding van 

deze ontwikkelingen koelot hebben gepaskend. 

 

3.2.1.1 Een zieke op Jom Kipoer 

Op Jom Kipoer bestaat een vastenplicht 291  Als het nakomen van deze plicht om 

gezondheidsredenen tot gevaar zou kunnen leiden, is men van deze plicht ontheven, omdat 

het leven van de mens belangrijker is dan het vervullen van de mitsva.292 Uiteraard rijst 

onmiddellijk de vraag wie er gemachtigd is om te beslissen of iemand al dan niet in een 

situatie verkeert dat hij op Jom Kipoer om gezondheidsredenen moet overgaan tot het 

nuttigen van voedsel. Hierover zegt de Misjna:293 

 

חולה, מאכילין אותו על פי בקיאים; ואם אין שם בקיאים, מאכילין אותו על פי עצמו, עד שיאמר  

 

289 Zie voor een overzicht Zev Schostak, “Is there patient autonomy in Halacha?,” ASSIA: A 

Journal of Jewish Medical Ethics 2 nr. 2 (1995), 22-27. 
290 Rabbi Israël Meïr (HaCohen) Kagan (Rusland, 1839-1933), algemeen bekend onder de naam 

van een van zijn geschriften, het boek Chafetz Chaim, over de halachot inzake kwaadspreken. Voor 

een biografie zie Moses M. Yosher, Saint and Sage (Hafetz Hayim) (New York: Bloch, 1937). In 

het vervolg gebruik ik de benaming “Chafetz Chaim” (vaak voorzien van het lidwoord “de”), 

aangezien deze in de literatuur doorgaans wordt gebezigd. 
291 Vajikra 16:29; Misjna Joma 8:1 (bJoma 73b); Maimonides, Shvitat Asor 1:4 en 1:5; Sjoelchan 

Aroech, Orach Chaim 511:1. 
292 Zie noot 60. 
293 bJoma 82a. 
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 .דיי

 

Parafrase: Een zieke wordt gevoed naar aanleiding van een oordeel van specialisten. Als er 

geen specialisten aanwezig zijn, wordt hij op eigen indicatie gevoed, totdat hij aangeeft dat 

het voldoende is. 

 De Misjna legt de beslissing tot het breken van de vasten dus in eerste aanleg in 

handen van de arts. Artsen hebben ook in het Jodendom een belangrijke taak en hun mening 

is van groot belang in halachische beslissingen waarin een medisch aspect meespeelt. De 

uiteindelijke halachische beslissing wordt echter beslist niet door de arts genomen, maar 

door de poseek. De arts verstrekt medische informatie en de poseek weegt die bij het 

bepalen van de halacha als uitermate belangrijke informatie mee in zijn beslissing.294 In de 

kwestie die ik bespreek, is deze procedure inderdaad vervat in de formulering van de 

Misjna: de arts onderzoekt de patiënt en naar zijn inzicht besluit de rabbijn dat men de zieke 

eten mag geven.295 Als er geen dokter aanwezig is, zo gaat de Misjna verder, wordt de 

patiënt in staat geacht zelfstandig te beslissen of hij moet eten. In het geval hij beslist dat 

dit nodig is, is hij ook soeverein te beslissen hoeveel hij eet. 

 De Talmoed breidt de Misjna op dit punt uit door te onderzoeken wat de praktische 

oplossing is in geval van een meningsverschil tussen patiënt en arts.296 Conform de mening 

van Mar bar Rav Ashi, die uiteindelijk tot halacha geworden is, trekt de Talmoed de 

conclusie:297 hij beslist dat in gevallen waarin de zieke zegt dat hij voedsel tot zich moet 

nemen, de mening van de zieke doorslaggevend is, zelfs al zouden honderd dokters zeggen 

dat dit niet nodig is, want er staat immers geschreven (in Spreuken): “lev jode‘a marat 

nafsjo”. 

 Ik wil hierbij benadrukken dat de halacha in zijn algemeenheid niet strookt met deze 

ogenschijnlijk verregaande autonomie van een patiënt.298 Normaal gesproken is het de 

plicht van de arts de zieke naar zijn beste professionele kunnen te genezen en de plicht van 

 

294 Zie bijvoorbeeld Shimon M. Glick, “Who decides – the patiënt, the physician or the rabbi?,” 

Jama 275 (2004), 152-156, aldaar 161. 
295  De term die de Misjna hier bezigt, staat grammaticaal niet in de “kal”-vorm, maar in de 

“maf’il”-vorm van eten: eten-geven. Het gaat hier om een situatie met drie of vier aanwezigen: de 

zieke, de dokter die bepaalt dat de zieke inderdaad eten nodig heeft en de rabbijn die beslist dat dat 

geoorloofd is. Een eventuele vierde aanwezige helpt de zieke zo nodig bij het tot zich te nemen van 

eten. 
296 Zie bJoma 83a. Wegens het fundamentele karakter van deze passage van de Talmoed in dit 

betoog wordt de soeĝja in bijlage 4 in zijn geheel weergegeven, alsook besproken. Het vervolg kan 

echter ook zonder deze achtergrond gelezen worden. 
297 Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 618:1 en zie Misjna Beroera aldaar. 
298 Friedell, “Medical malpractice” wijdt een korte zin aan dit onderwerp, in een overigens zeer 

verwant artikel. 
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de zieke zich te richten naar de inzichten en aanwijzingen van de arts.299 Hoewel deze 

soeĝja deze beginselen lijkt tegen te spreken, is dat om twee redenen zeker niet het geval. 

 Ten eerste gaat het bij de halachische en de maatschappelijke vraag naar de autonomie 

van de patiënt grotendeels om het recht van een patiënt een bepaalde behandeling te 

weigeren. Hier betreft het echter het omgekeerde geval, namelijk dat een patiënt om iets 

vraagt en de arts wordt verzocht dit toe te passen. In de praktijk zal de inwilliging van zo’n 

verzoek afhankelijk zijn van de mogelijkheden die de behandelend arts of de medische 

omgeving kan bieden. De soeĝja behandelt dus een specifiek geval, aangezien de patiënt 

hier niet de interventie weigert, maar juist om een interventie verzoekt. 

 Ten tweede bespreekt de soeĝja hier geen medische behandeling, maar gaat het om 

het toedienen van voedsel. Iedereen herkent een hongergevoel en eten op zich is geen 

medische handeling, waarbij de expertise van een dokter kan leiden tot voorschriften die 

zonder zijn aanwezigheid niet bekend zouden zijn. De soeĝja acht een zieke zelf in staat in 

te zien in welke gevallen het in zijn situatie geboden is op Jom Kipoer te eten. Over een 

werkelijk medische behandeling handelt deze soeĝja dus niet. 

 Deze soeĝja staat in de Talmoed dus in een heel nauw omschreven kader, en de 

principes die eruit spreken lijken slechts beperkt voor uitbreiding vatbaar. Toch zal ik vanaf 

paragraaf 3.2.1.3 trachten te laten zien dat de reikwijdte van deze principes binnen het 

corpus van dit onderzoek zeer is toegenomen. 

 De tweede hier te bespreken soeĝja is minder expliciet wat de benodigde behandeling 

betreft. Daarmee is hij algemener en heeft hij dus een grotere reikwijdte. 

 

3.2.1.2 Het ontwijden van de sjabbat ten behoeve van een kraamvrouw 

Als een vrouw op sjabbat moet bevallen, krijgt zij alle benodigde hulp, ook wanneer dit 

een ontwijding van de sjabbat inhoudt.300 De eerste dagen na de bevalling, gedurende de 

 

299  Zie uitgebreid Avraham Steinberg, Encyclopedia of Jewish medical ethics 2 (Hebreeuwse 

uitgave) (Jeruzalem, Shlezinger Institute, 1988-1998), 22 e.v. De vele en vaak urgente vragen die 

zich voordoen in verschillende medische situaties, met name in geval van terminale patiënten, zijn 

een heet hangijzer geworden binnen de Joodse wereld en ook binnen de Israëlische wet. Zie ibid., 

33 e.v. De literatuur is uitgebreid; ik noem slechts enkele voorbeelden: Barry M. Kinzbrunner, 

“Jewish medical ethics and end-of-life care,” Journal of Palliative Medicine 7, nr. 4 (2004), 558-

573; rabbi Zev Schostak, “Jewish ethical guidelines for resuscitation and artificial nutrition and 

hydration of the dying elderly,” Journal of Medical Ethics 20, nr. 2 (1994), 93-100 (de auteur 

verwijst naar Radbaz 3:625; in de huidige drukken is dat 3:627). 
300 bSjabbat 128b; Mishne Tora, Hilchot sjabbat 2:11; Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 330:1. Het 

is belangrijk op te merken dat het houden van de sjabbat een van de belangrijkste onderwerpen in 

het orthodox-Joodse leven is en dat het ontwijden van de sjabbat dus slechts in heel bijzondere 

gevallen zal worden toegestaan. Praktisch gezien: in het geval van acuut levensgevaar, of in geval 

van daaraan gerelateerde vormen van vrees. 
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periode dat de kraamvrouw nog hulpbehoevend is, worden door de Talmoed als volgt 

ingedeeld:301 

 

שלושים: בין אמרה צריכה אני ובין אמרה לא   .”שלושה, שבעה, שלושים  -חיה  “אמרי נהרדעי  

צריכה אני מחללין עליה את השבת. שבעה: אמרה צריכה אני מחללין עליה את השבת אמרה לא 

צריכה אני אין מחללין עליה את השבת. שלושים: אפילו אמרה צריכה אני אין מחללין עליה את 

 . השבת

 

Parafrase en uitleg: In (de jeshiva gelegen in de plaats) Neharde’a302 zei men: bij een 

kraamvrouw zijn drie perioden van belang: (a) de periode van de eerste drie dagen na de 

bevalling, (b) die van zeven dagen erna en (c) die van dertig dagen erna. Als in de eerste 

drie dagen na de bevalling een sjabbat valt, wordt die ontwijd ten behoeve van de 

behandeling van de kraamvrouw, om het even of zijzelf aangeeft behoefte te hebben aan 

de behandeling, of niet. 303  Tussen de derde en de zevende dag hangt het van de 

kraamvrouw zelf af: als zij zegt dat zij iets nodig heeft, wordt de sjabbat voor haar ontwijd. 

Als zij zegt dat ze niets nodig heeft, wordt er naar haar geluisterd en wordt de sjabbat niet 

ontwijd.304 Tussen de zevende en de dertigste dag wordt de sjabbat niet voor haar ontwijd, 

ook niet wanneer zij aangeeft een interventie nodig te hebben.305 

 Uiteraard is vooral de tweede fase belangrijk voor mijn betoog, de fase van de derde 

tot en met de zevende dag na de bevalling. In die fase geldt immers dat er “naar haar 

geluisterd” wordt. Het is belangrijk te zien de eigen beleving en de innerlijke zekerheid in 

 

301 bSjabbat 129a. 
302 Over deze centrale jeshiva zie Abraham Goldberg, “The Babylonian Talmud,” in The literature 

of the sages: First part: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, external tractates. 

Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum II. The literature of the Jewish people in 

the period of the second temple and the Talmud 3, ed. Shmuel Safrai (Assen: Van Gorcum, 1987), 

323-366. 
303 Het gaat hier om de handelingen die algemeen als nodig gelden. Misjna Beroera (328:47) noemt 

koken en bakken, maar anderhalve eeuw daarvoor schrijft rabbi Jehoeda Ashkenazi (“Maharit”), 

werkzaam in het Poolse Tokicyn, in zijn verklaring op de Sjoelchan Aroech: Ba’er hetev (Orach 

Chaim 330:7), dat warm eten dat een dag eerder is bereid, naar de geldende medische inzichten, 

voldoende is voor een kraamvrouw en dat de sjabbat voor deze bezigheden niet hoeft te worden 

ontwijd, en daarmee dus niet ontwijd mag worden. 
304 Over welke hulp zou het hier gaan? Immers, de kraamvrouw zegt niets nodig te hebben. Rashi 

legt uit dat anderen, bijvoorbeeld vriendinnen, haar adviseren een behandeling te vragen, en zij zegt 

dat dat niet nodig is. In dat geval wordt er naar haar geluisterd en niet naar de raad van anderen, 

ook als de geadviseerde handeling algemeen gebruikelijk is. Zie Maĝen Avraham 330:8 en Misjna 

Beroera 330:12. 
305 In het vervolg van deze soeĝja gaat de Talmoed in op de vraag wat de grens van dertig dagen 

inhoudt. De sjabbat wordt immers niet zomaar ontwijd, en in welk opzicht verkeert de kraamvrouw 

tijdens die periode in een andere situatie dan andere mensen? 
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deze soeĝja in een breder daglicht komen te staan dan in de vorige soeĝja. In de soeĝja over 

eten op Jom Kipoer ging het om een zieke die door te vasten nog verder zal verzwakken. 

Hij mag eten als hij aangeeft dat dit nodig is, ook in geval dat (vele) dokters de noodzaak 

daarvan niet inzien. Die soeĝja sprak echter niet over de genezing van de ziekte zelf. In de 

soeĝja over de kraamvrouw gaat het echter niet om een zieke in de strikte zin van het woord, 

maar wel om een medisch hulpbehoevend persoon. Mits er geen onverwachte problemen 

ontstaan, zal de herstelperiode van een kraamvrouw min of meer langs vaste lijnen 

verlopen. Toch geeft de Talmoed haar de vrijheid om behandelingen te vragen die de 

sjabbat ontwijden en toch mogen worden ingewilligd. De soeĝja spreekt echter niet over 

een meningsverschil tussen haar en een arts. Welke keuze maakt men als zij om iets vraagt 

wat een arts overbodig vindt? Ontwijdt men ook in dat geval de sjabbat? De Sjoelchan 

Aroech bespreekt dit geval in de betreffende paragraaf 330:4 niet. De Misjna Beroera 

beslist in sub-paragraaf 14 echter dat hier hetzelfde systeem in werking treedt als met 

betrekking tot het vasten door een zieke op Jom Kipoer: ook al zeggen honderd artsen dat 

zij de door haar gevraagde en nodig geachte handeling niet nodig heeft, zal men toch naar 

haar luisteren wegens haar stellige overtuiging van de noodzaak ervan. 

 Deze soeĝja en de halachot die eruit zijn voortgevloeid, zijn minder specifiek dan die 

in de eerste besproken passage. De handeling waar de kraamvrouw om vraagt, is niet 

specifiek, is niet beperkt en wordt door haarzelf bepaald. Van daaruit is het een kleine stap 

naar andere gevallen waarin zieken die aan diverse ziektes lijden om allerlei behandelingen 

vragen. De plaats die de innerlijke zekerheid van de patiënt in de halachische overwegingen 

inneemt, wordt daarmee groter, zoals ik in wat volgt zal betogen. 

 Na deze kennismaking met de relevante soeĝjot, bespreek ik in de volgende sub-

paragraaf hoe ze in de halachische literatuur nader worden toegelicht en uitgewerkt. 

 

3.2.1.3 Uitbreiding inzake medische kwesties 

Zoals al eerder opgemerkt, is de literatuur inzake medisch-halachische kwesties zeer 

uitgebreid. Dit terrein geldt dan ook als een van de duidelijkste voorbeelden van de 

capaciteit van de halacha zich te verhouden tot allerhande moderne vernieuwingen.306 De 

onderwerpen die de poskim hebben behandeld, zijn even gevarieerd als de medische wereld 

zelf. 

 In hoofdstuk 1 heb ik traagheid genoemd als een van de kenmerken van het ontstaan 

en gezaghebbend worden van nieuwe psakim in de halacha.307 Terwijl tal van medische 

kwesties in de halacha in eerste instantie als “verboden” gelden, zullen er geleidelijk 

heterim verschijnen. In het kader van dit onderzoek is dit dus een terrein bij uitstek om de 

 

306 Zie de literatuur in noot 299. 
307 Zie boven, pagina 58 en verder. 



109 
 

centrale hypothese te toetsen. Terwijl de Misjna het beginsel van de autonomie van een 

patiënt slechts op een zeer nauw omschreven terrein ruimte biedt, zouden we moeten zien 

dat de moderne poskim bereid zijn dit beginsel op een steeds breder terrein toe te passen. 

 Tevens vormt deze ontwikkeling een duidelijk voorbeeld van het in de inleiding al 

genoemde verschijnsel dat de weg naar een koela heel goed religieus kan worden 

verantwoord, juist vanwege de expliciete manier waarop de Talmoed deze vraagtukken 

behandelt. Een poseek hoeft geen nieuwe termen en geen nieuwe denktrant te bedenken; 

hij kan zich eenvoudig beroepen op de belangrijkste bron die de Joodse literatuur rijk is, de 

Talmoed, en hoeft die slechts op de nieuwe situaties toe te passen. Dat dit een algemeen 

geaccepteerde manier van werken is, staat beschreven in paragraaf 1.2. In deze en de 

volgende sub-paragraaf beschrijf ik aan de hand van relevante responsa hoe deze 

ontwikkeling bij toepassing op medische kwesties verloopt. 

 

Radbaz 

Een uitbreiding van de zelfbeschikking van de zieke zien we in een veel-geciteerd 

responsum van rabbi David ben Shlomo ibn Zimra (Spanje en Israël, 1479-1573), in de 

literatuur afgekort tot “Radbaz”. Radbaz behandelt de volgende kwestie:308 iemand is 

gevaarlijk ziek en verzoekt de arts een bepaalde behandeling uit te voeren die ontwijding 

van de sjabbat behelst, en die de arts als overbodig beschouwt. Is deze handeling geoorloofd 

dan wel verboden? 

 De situatie vertoont op het eerste gezicht overeenkomst met de twee voorgaande 

soeĝjot, maar blijkt er toch wezenlijk van te verschillen. Ten eerste is deze situatie anders 

dan de situatie op Jom Kipoer. Gebrek aan voedsel roept immers een essentieel ander 

gevoel van noodzaak bij de patiënt op dan de zekerheid van de ernstig zieke bij Radbaz, 

die meent dat hij een specifieke behandeling of een specifiek medicijn nodig heeft. Ten 

tweede is de situatie ook anders dan bij de kraamvrouw op sjabbat, omdat haar behoeften 

in beginsel duidelijk omlijnd zullen zijn en bovendien aan bepaalde tijd zijn gebonden. In 

het repsonsum van Radbaz is de situatie anders. Het gaat hier om een subjectief ervaren 

gevaarlijke ziekte, die niet nader is gespecificeerd. Voor de behandeling ervan beschouwt 

de patiënt zelf een specifiek ingrijpen of medicijn als noodzakelijk, ondanks de ontwijding 

van de sjabbat die dit oplevert, terwijl de arts van mening is daar geen noodzaak toe bestaat.  

 Het antwoord van Radbaz op deze kwestie is uitvoerig en goed onderbouwd met 

verschillende bewijzen. De eerste zin van zijn responsum noemt zijn halachische beslissing 

al: 

 

שאומר צריך אני, אפי' שרופא אומר  אותם שאומרים דאין מחללין על חולה שיש בו סכנה בזמן  

 .אין צריך, מקילין בפיקוח נפש דאין רוח חכמים נוחה מהם 
 

308 Shut Radbaz 4:66. 
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Parafrase: Zij (dat is: de poskim) die zeggen dat je de sjabbat niet moet ontwijden in geval 

van een gevaarlijk zieke die zegt een behandeling nodig te hebben, terwijl de arts die 

onnodig acht, gaan te licht om met het redden van levens. De geleerden vinden dat 

laakbaar.309 Radbaz draagt vervolgens een niet gering aantal bewijzen voor zijn stelling 

aan en concludeert:   נפשו שייך בין באכילה בין בתרופההכלל העולה מדברי אלה דטעמא דלב יודע מרת , 

dat wil zeggen dat de innerlijke zekerheid van de zieke doorslaggevend is, zowel als het 

om eten gaat, als wanneer het om een medische interventie gaat. 

 

Chafetz Chaim 

Deze uitbreiding uit de zestiende eeuw krijgt enkele eeuwen later een veel grotere 

resonantie dankzij het alom als fundamenteel erkende werk van rabbi Israël Meïr 

(HaCohen) Kagan, de Chafetz Chaim,310 in zijn twee commentaren op het deel “Orach 

Chaim” van de Sjoelchan Aroech: Bi’oer Halacha en de niet minder belangrijke Misjna 

Beroera.311 Voor mijn betoog is vooral het commentaar op de volgende passage van de 

Sjoelchan Aroech van belang. De Sjoelchan Aroech stelt:312 

 

רופא אחד אומר צריך כל חולי שהרופאים אומרים שהוא סכנה )...( מחללין עליו את השבת. ואם  

ורופא אחד אומר אינו צריך מחללין. ויש מי שאומר שאין צריך מומחה דכל בני אדם חשובים 

 :מומחין קצת וספק נפשות להקל

 

Parafrase: Voor elke door artsen als gevaarlijke ingeschatte ziekte wordt de sjabbat ontwijd. 

Als de ene arts zegt dat dit moet gebeuren en de ander zegt van niet, ontwijden we de 

sjabbat ook. Er is ook een mening die stelt dat je geen specialist nodig hebt om vast te 

stellen of je tot ontwijding van de sjabbat mag overgaan, omdat elk mens een bepaalde 

vorm van specialisme bezit. In geval van twijfel inzake levensgevaar moet de juridisch 

lichtere weg gekozen worden. 

 De Chafetz Chaim citeert in zijn verklaring Bi’oer Halacha het hierboven besproken 

responsum van Radbaz en verduidelijkt dat de regel die hij in zijn responsum instelt vooral 

geldt bij een onbekend euvel aan een bepaald lichaamsdeel betreft. De zieke kan dan zeggen 

dat hij er innerlijk van overtuigd is dat een bepaald medicijn of een bepaalde behandeling 

hem ter genezing zal strekken en in zo’n geval zal men zeker naar zijn aanwijzing luisteren, 

 

309 Deze uitdrukking, אין רוח חכמים נוחה מהם, wordt veel gebruikt en is afkomstig van de Misjna 

Shvi’it 10:9. 
310 Zie noot 290. 
311 Voor het belang van de Misjna Beroera voor het hedendaagse paskenen, zie Michael J. Broyde 

en Ira Bedzow, “The codification of Jewish law and an introduction to the jurisprudence of the 

Mishna Beroera,” Hamline Law Review 35 (2012), 623-654. 
312 Orach Chaim 328:10. 
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ook als dat ontwijding van sjabbat met zich meebrengt. Enerzijds perkt de Chafetz Chaim 

de reikwijdte van de regel van Radbaz weliswaar in tot kwalen die de arts bekend zijn, 

anderzijds breidt hij de reikwijdte ervan uit door die categorie zieken beduidend meer 

zeggenschap te geven dan Radbaz deed. De Chafetz Chaim stelt hierbij bovendien expliciet 

dat de regel uit de Talmoed op grond van de pasoek “lev jode‘a marat nafsjo” niet slechts 

op gevallen van honger van toepassing is, maar שייכא בכל מילי en dus “overal van toepassing 

is”.313 

 We zien hier dus een geleidelijke maar aanzienlijke uitbreiding van de 

toepassingsgebieden van een in de Talmoed genoemd en daar tamelijk nauw omlijnd 

principe. Waar de Talmoed eten op Jom Kipoer noemt, breidt een geleerde uit de zestiende 

eeuw dit uit tot medische behandelingen, en zo’n honderd jaar geleden verklaart een 

geleerde dit principe als van toepassing op “alles” voor lichter paskenen in geval van 

innerlijke zekerheid van een zieke.314 Maar de Chafetz Chaim gaat nog een stap verder. 

Het slot van het responsum van Radbaz bevat namelijk een belangrijke restrictie, die in de 

woorden van de Chafetz Chaim ogenschijnlijk wordt opgeheven. 

 In de conclusie van zijn responsum schrijft Radbaz: 

 

אבל אם אמר צריך אני לרפואה פלונית ורופא אמר שאותה תרופה יזיקהו שומעין לרופא משום  

 .סכנת חולה

 

Parafrase: In het geval dat de zieke echter zegt dat hij een bepaald medicijn of een bepaalde 

behandeling nodig heeft, terwijl de arts van mening is dat dit schadelijk zou zijn, dan wordt 

er naar de mening van de arts gehandeld, vanwege het gevaar dat een behandeling naar 

inzicht van de patiënt met zich mee zou brengen. 

 De logica van deze regel ligt voor de hand. De mening van de patiënt die voortkomt 

uit zijn innerlijke overtuiging kán belangrijker zijn dan de expert opinion van een arts. Als 

de laatste er vanuit zijn expertise echter van overtuigd is dat de door de patiënt 

aangevraagde behandeling schadelijk is, lijkt het logisch niet de sjabbat te ontwijden voor 

een behandeling die de patiënt nodig acht.315 Toch schrijft de Chafetz Chaim in dezelfde 

 

313 Bi’oer halacha 328, de alinea beginnend met “v’rofe”:   שאם חולה אומר צריך אני לתרופה פלונית

דאמרינן לענין תענית יוה”כ ולענ”ד אין הדברים אמורים אלא כשאומר מרגיש אני  ורופא אומר א”צ שומעין לחולה כמו  

י תרופה פלונית שמועלת לחולי אבר זה ובזה ודאי שומעין לו דלב יודע מרת נפשו שייכא  חולשא באבר פלוני ע”כ יעשו ל

 .בכל מילי ואפילו רופא אומר שא”צ שום תרופה אין שומעין לו
314 Uiteraard is de mening van de medische wetenschap nog steeds relevant en wordt er niet 

blindelings vertrouwd op de innerlijke overtuiging. Vergelijk bijvoorbeeld Iĝrot Moshe, Even 

Ha’Ezer 4:62, waar rabbi Feinstein beslist dat een vrouw na een keizersnede niet op eigen gevoel 

mag handelen inzake een volgende zwangerschap, wanneer dit tegen het doktersadvies ingaat. 
315 Misschien zou de hele behandeling ook wel verboden zijn, we zien immers hoe voorzichtig er 

gehandeld wordt in geval van levensgevaar. Zie ook in het vervolg van dit hoofdstuk. 
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paragraaf: 

 

מר החולה דידוע לו שטבע גופו להתרפאות ממחלה זו כשנוטל רפואה מ אפשר לומר דהיכי דאו”ומ 

 .זו אפשר דשומעין לו דגם בזה שייכות קצת לומר דאדם בקי בגופו יותר ממאה רופאים

 

Parafrase: Toch316 is het mogelijk te betogen dat wanneer een zieke zegt dat hij weet dat 

zijn lichaam positief reageert als hij deze specifieke medicatie ondergaat en hij daardoor 

van deze ziekte zal genezen, het mogelijk zou kunnen zijn dat er naar de patiënt geluisterd 

moet worden. Ook in een dergelijk geval geldt immers enigszins de regel dat een mens 

bekender is met zijn eigen lichaam dat honderd dokters. De zeer schoorvoetend opgestelde 

woorden317 dragen een revolutionair karakter. De eigen visie van de patiënt, gebaseerd op 

hetzij ervaring, hetzij slechts intuïtie, zou doorslaggevend kunnen zijn, omdat de patiënt 

zijn eigen lichaam het beste kent en ook het beste kan weten dat door middel van een 

bepaalde behandeling een genezend resultaat valt te verwachten. Dit staat uiteraard ver af 

van het ogenschijnlijke “alleenrecht op kennis” van de arts en is, zoals ik hiervoor al stelde, 

iets heel anders dan de autonomie van de patiënt in de moderne medische praktijk, op basis 

waarvan hij een behandeling kan weigeren. Het gaat hier om een vergaand gehoor geven 

aan de innerlijke overtuiging van de zieke, die om een bepaalde behandeling vraagt en 

waarvoor zelfs de sjabbat mag worden ontwijd, als dat voor de hulpbehoevende belangrijk 

is. 

 Deze visie van de Chafetz Chaim heeft verstrekkende gevolgen op verschillende 

medische terreinen, in de vorm van het paskenen van koelot, zoals in de volgende sub-

paragraaf zal worden betoogd en getoond. 318  Het zij nogmaals gezegd, dat op vele 

halachisch-medische vernieuwingen de eerste halachische reactie vaak een verbod is en dat 

het paskenen van koelot, meestal onder expliciete vermelding van de woorden van de 

Chafetz Chaim, een significante verschuiving naar consideratie met autonomie en 

authenticiteit betekent. 

 

3.2.1.4 Responsa in medische kwesties 

De voorzichtig geformuleerde maar toch vergaande heteer van de Chafetz Chaim heeft de 

halachische benadering van dit onderwerp een nieuwe richting gegeven, en zijn richtlijn 

 

316 Deze tegenwerping volgt op een passage waarin de slotconclusie van Radbaz in beginsel als 

juist wordt onderschreven. 
317 De Chafetz Chaim zegt in deze ene zin tweemaal אפשר (mogelijk) en daarna een maal  קצת 

(enigszins). 
318 Zoals reeds uitgelegd (zie boven, pagina Error! Bookmark not defined.), klinken er zeker 

ook andere geluiden in de halacha. Zie voor een veel strengere beoordeling van deze materie 

bijvoorbeeld het responsum van rabbi Moshe Schreiber, Shut Chatam Sofer 4 (Even Ha’Ezer 2), 

hoofdstuk 82. En zie ook het eerste responsum in de volgende sub-paragraaf. 
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wordt op zeer uiteenlopende halachisch-medische terreinen toegepast. Elke poseek die wil 

paskenen op een manier waarin hij met de patiënt meegaat, kan zich zonder enig probleem 

op deze uitspraak baseren en doet dat meestal ook. De autoriteit van de Chafetz Chaim is 

immers dusdanig groot, dat een beroep op zijn beslissing zonder meer als voldoende 

geldt.319 De revolutie die de Chafetz Chaim veroorzaakte, was echter dermate substantieel, 

dat niet alle poskim erin willen meegaan. In deze paragraaf bespreek ik zeven responsa die 

de verschillende graden laten zien waarin zij de regel van de Chafetz Chaim toepassen, in 

oplopende graad van acceptatie en historische verandering. 

 

1. Sridee Esh 2:33, die de besproken interpretatie afwijst; 

2. Shevet HaLevi 1:164, die de interpretatie niet alleen afwijst, maar ook een 

alternatieve interpretatie voorstelt; 

3. Chashoeke Chemed – bSjvoe’ot 25a, die een poging tot interventie doet; 

4. Teshoevot vehanhaĝot 3:361, die het toepassen van deze regel niet aanmoedigt, 

zelfs niet in een levensgevaarlijke situatie, maar die toepassing ervan evenmin 

verbiedt; 

5. Jabia Omer 4 – Even Ha’Ezer: 11, die de autonomie en de innerlijke zekerheid 

van de patiënt in bepaalde gevallen als doorslaggevend beschouwt; 

6. Iĝrot Moshe 4 – Even Ha’Ezer: 74, die tot eenzelfde psak als Jabia Omer 

komt; 

7. Tzitz Eliëzer 15:32, met volledige acceptatie en toepassing. 

 

Sridee Esh 

De auteur van het responsawerk Sridee Esh, de al eerder genoemde rabbi Weinberg, 

antwoordt in deel 2:33 op een vraag van een zieke, of hij gedurende Pesach chameets 

(gezuurde spijs) mag eten. Weinberg verbiedt dit, omdat naar zijn zeggen “de acharonim 

zeer strikt zijn wat betreft het eten van chameets op Pesach, nog meer dan inzake het eten 

op Jom Kipoer”. Hij citeert hiervoor bronnen die stellen dat zelfs een gevaarlijk zieke zijn 

gezonde voeding op Pesach buiten brood dient te zoeken. Op de hier relevante vraag inzake 

“lev jode‘a marat nafsjo” stelt de auteur, in tegenstelling tot wat de Chafetz Chaim schrijft, 

dat je slechts het originele Talmoedische toepassingsgebied van deze term moet aanhouden, 

dat wil zeggen, dat de regel van toepassing is bij honger, en niet bij ziekte. De auteur van 

Sridee Esh schrijft verder dat de mening van de zieke niet van belang is. Zolang de arts zegt 

 

319  Daarbij komt dat deze nieuwe richtlijn een ware traditie van paskenen heeft geschapen, 

waardoor het mogelijk is dat een poseek deze bron niet meer expliciet noemt, maar zich wel van 

dezelfde terminologie bedient, aangezien het een basis is geworden voor zijn halachische denken 

in verwante vraagstukken. 
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dat hij geen chameets hoeft te eten, wordt hem dat niet toegestaan.320 

 Nu kun je veronderstellen dat rabbi Weinberg de geschriften van de Chafetz Chaim 

niet kent, maar dit wordt onmiddellijk gelogenstraft door zijn eigen woorden: 

 

א שם, שאנו סומכין על החולה ”ח בביאור הלכה, שמה שכתב המג” ועיין במשנה ברורה סי' שכ

כ כשהמחלה  ”גם נגד הרופא, הוא רק בשאומר שמרגיש חולשה באבר ידוע וצריך לרפואה, משא

עלת והחולה אומר שמועלת, אז אין שומעין לחולה, שעל  ידועה והרופא אומר שתרופה זו אינה מו

ר, אפילו אם יאמר החולה בפירוש שהמצה תזיק ”כ בנידון כת”זה לא שייך לב יודע מרת נפשו. וא

 .לו והרופא אומר שלא יזיק, אז אנו סומכין על הרופא

 

Parafrase: En zie de Misjna Beroera hoofdstuk 328 en de Bi’oer Halacha aldaar, dat de 

mening van de “Maĝen Avraham” (nl. dat we de zieke vertrouwen, ook als zijn visie tegen 

die van de arts ingaat) slechts geldt wanneer de zieke precies kan aangeven waaraan hij 

lijdt en daarvoor genezing zoekt. Wanneer dit een de arts bekende kwaal is, en deze zegt 

dat de door de zieke gevraagde geneeswijze nutteloos is, terwijl de zieke zegt dat deze 

manier van genezing hem wél zal helpen, is de visie van de zieke niet bindend. Hier is het 

principe dat geleerd wordt uit “lev jode‘a marat nafsjo” niet relevant. In het onderhavige 

geval zal men naar het inzicht van de arts moeten handelen, ook als de patiënt expliciet 

tegen hem ingaat en zegt dat matsa (ongezuurd brood) schadelijk voor hem is. 

 Weinberg citeert hierbij de relevante paragraaf in het werk van Chafetz Chaim, maar 

beëindigt het citaat precies op het punt waar de heteer een verschil zou kunnen maken. Het 

moge duidelijke zijn dat rabbi Weinberg niet mee wil gaan in deze heteer en hij laat dan 

ook geen enkele twijfel bestaan over zijn opvatting.321 

 

Shevet Halevi 

De belangrijke haredi rabbijn Rabbi Shmuel HaLevi Wozner uit Bnei Brak biedt in zijn 

responsum Shevet HaLevi deel 1, hoofdstuk 164, een theoretische verhandeling over de 

implicaties van “lev jode‘a marat nafsjo”. Hij gaat mee in de uitbreiding van Radbaz en 

stelt dat zowel in het geval van honger als in het geval van ziekte de wil van de patiënt 

doorslaggevend is. Echter, in een geval waarin de wil van de zieke in de ogen van de arts 

 

320 Sridee Esh 2:33:   כי האחרונים מחמירים באכילת חמץ יותר מביום הכפורים. עיין בספר אורחות חיים סי' תס”ב

שם זכור לאברהם להחמיר אף בחולה שיש בו סכנה, ועיינתי שם וראיתי שדעתו דלא על הפת לבדו אות ב' מה שמביא ב 

יחיה האדם ואפשר לחיות גם בלעדי חמץ. ואף שאנו מקילים בזה, מ”מ צריך לשאול דעת רופא בקי ויודע בטיב המחלה. 

שייך גבי רעבון, שהוא יודע שצריך    ועל מה שכתב כת”ר בזה יש להעיר ולעורר הרבה, שהסברא ד”לב יודע מרת נפשו”

 .לאכילה, אבל לא ברפואה
321 Zoals vaker moet men ook hier ernaar gissen hoe algemeen bindend deze uitspraak is. In het 

onderhavige geval lijken er met Pesach strengere regels te gelden dan in andere gevallen (zoals de 

auteur in de eerste alinea zelf ook aangeeft). Er kan zeker geen algemeen geldende regel opgemaakt 

worden uit deze beslissing van de Sridee Esh. 
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schadelijk is, gaat hij niet mee in de heteer van de Chafetz Chaim. Zijn argumentatie is dat 

je beide situaties op een duidelijke en logische manier moet onderscheiden. Bij ziekte bezit 

de arts specialistische kennis en weet hij welke schade een medicijn kan veroorzaken. Bij 

honger daarentegen weet de persoon zelf beter dan een buitenstaander of voedsel 

onmiddellijk vereist is, zelfs al zou het eten op zich schadelijk kunnen zijn.322 

 

Chashoeke Chemed 

De responsa-reeks Chashoekee Chemed van rabbi Zilberstein bespreekt allerhande 

uiteenlopende gevallen en herbergt vele duizenden halachische beslissingen. Hij overlegde 

veelvuldig met zijn schoonvader, rabbi Joseef Shalom Eljashiv (Israël, 1910-2012; tot zijn 

dood een van de meest toonaangevende poskim) en documenteerde dat overleg, wat dit 

werk tot een belangrijke bron van praktische halachot maakt. Bij bSjvoe’ot 25a behandelt 

Zilberstein een geval van een man die na een hartaanval aan een verzwakte hartspier lijdt 

en op last van de artsen voor een harttransplantatie naar het buitenland is gereisd. Tijdens 

de wachtperiode voelt de zieke zich een stuk beter en stelt voor de operatie af te gelasten. 

Na onderzoeken zijn de artsen niet overtuigd van verbetering en bevelen aan de operatie 

toch door te laten gaan. De zieke is nu tegen het uitvoeren van de operatie gekant en de 

vraag ligt voor, of hij halachisch mag volharden in die weigering. De auteur verwerpt 

theoretisch de kracht van “lev jode‘a marat nafsjo”, maar laat de zieke uiteindelijk zelf 

beslissen, omdat de artsen geen afdoende verklaring hebben voor het feit dat hij zich 

hersteld voelt – het begin van een interventie in het debat, zou je kunnen zeggen.323 

Zilbersteins werk is van dien aard dat de meeste antwoorden geen bronvermelding 

bevatten; zijn uitspraak steunt dus niet noodzakelijkerwijs op de Chafetz Chaim. Gezien 

zijn prominente plaats in de halachische wereld lijkt het onmogelijk dat de visie van de 

eveneens prominente Chafetz Chaim geen rol zou hebben gespeeld bij het nemen van deze 

beslissing. 

 

322 Shevet HaLevi 1:164:   המעיין במקור הדין הזה בתשובת הרדב”ז אלף קל”ח )ס”ו( יראה להדיא דלא כבעל

ערוך השולחן הנ”ל, דהא כל ראיית הרדב”ז הוא מחולה שיש בו סכנה ממש כסתם חולה המוטל במטה, ועליו יסוד חילוקו  

שו, מ”מ בזה יש הבדל ביניהם דבתרופה אם הרופא  שם, דאף דבין בתרופה בין באכילה אמרינן הכלל דלב יודע מרת נפ

ומדים לפנינו ב' דברים, היזק וסכנת הרעבון אומר שתזיק אין נותנים לו משא”כ באכילה, וההבדל פשוט ביניהם דבאכילה ע 

של החולה שמבקש לאכול, ולעומת זה אמירת הרופא שאף שודאי מודה שהמאכל ישקיט את החולה מרעבונו מכ”מ אומר  

ם לו מצד אחר נזק באברי הגוף וכדומה, בזה אין אמירת רופא כלום כיון שבהיזק הרעבון ותאות האכילה לב יודע  שיגרו 

מרת נפשו ואומר החולה שמביא אותו לידי סכנה, שוב הו”ל אמירת הרופא שתזיק לו כדין אחד אומר צריך ואחד אומר  

דאי אין אמירת החולה כלום כלפי הרופאאינו צריך דהלכה דמאכילין לו ומכ”ש בזה, משא”כ בתרופה שו  . 
323 Chashoekee Chemed, bSjvoe’ot 25a:   :הצעתי את השאלה לפני מו”ח מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א, והשיב

זה  ואיך  זה שהחולה מרגיש כעת טוב לעומת מצבו הקשה עד כה,  זו, איך  צריכים לבקש מהרופאים שיסבירו תופעה 

רים שהוא חייב לעבור השתלה. והיה, אם ישיבו תשובה הגיונית שתתקבל גם על דעת  שלמרות השינוי לטובה, הם אומ

רופאי לב מומחים ]שאינם מנתחים[, מצוה על החולה להסכים לכך. ואם הרופאים לא יסבירו היטב תופעה זו, הרשות ביד 

 .החולה לסרב להשתלה
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Teshoevot vehanhaĝot 

Een waar compromis wordt voorgesteld door Rabbi Moshe Shternbuch. Deze poseek 

bespreekt in zijn responsum Teshoevot vehanhaĝot 3:361 het volgende probleem: de 

vraagsteller lijdt aan kanker en de arts stelt bestralingen voor. De patiënt beweert te weten 

dat deze behandeling in eerste instantie weliswaar een goed resultaat garandeert, maar 

uiteindelijk averechts werkt. Om die reden weigert hij de behandeling pertinent. Hij is er 

echter van overtuigd dat een alternatieve geneeswijze wel tot genezing zal leiden. 324 

Shternbuch verontschuldigt zich ervoor dat hij geen eensluidend antwoord kan geven:  ולכן

המתאים לרפואה  לכוף  להחליט  מסוגל  אני  שאין   dat wil zeggen, “en dus, hoewel ik niet bij ,אף 

machte ben te beslissen een bepaalde medische weg af te dwingen …” Hij legt uit dat hij 

zich niet wil uitspreken over medische kwesties, zeker niet wanneer het gaat om de 

discussie tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde, al was het maar om de 

“politieke” implicaties daarvan.325 Hij stelt voor in dit geval beide geneeswijzen toe te 

passen. Aangezien de vraagsteller echter heeft laten weten uitsluitend de alternatieve 

geneeswijze te willen volgen, staat de auteur dit toe, mits de zieke ervoor tekent dat hij 

slechts op deze manier behandeld wil worden.326 

 De stelligheid van de zieke, die in de volledige overtuiging leeft dat slechts de 

alternatieve geneeswijze hem zal kunnen redden, krijgt hier halachische prioriteit. Het is al 

met al een opzienbarende koela, die de authentieke beleving, intuïties en angsten van het 

individu schoorvoetend stelt boven de vigerende halachische regelgeving. 

 

Jabia Omer 

Binnen het Jodendom is abortus een veelbesproken onderwerp en in de moderne halacha 

vormt het een heet hangijzer.327 De tendens van het paskenen inzake abortus neigt van 

 

324  Zie voor een responsum uit het corpus van dit onderzoek inzake de alternatieve 

geneesmiddelen: Shevet HaLevi 5:55. 
325 Teshoevot vehanhaĝot 3:361:   שרופאים טוענים שתרופות הנ”ל הבל, והטבעונים מוכיחים מעובדות שדידהו

עדיף להאריך החיים, ולרופאים השפעה עצומה, וכ”ש למייצרי הסמים, עד שבכמה מדינות אסרו טיפול הטבעונים, ומי  

י בשעתו מכתב  שטיפל כמוהם ונפטר, היורשים עלולים לתבוע הרופא הטבעוני למשפט ולדרוש פיצויים ומקבלם, וקבלת

 .מאמריקה, עם בקשה לרבנים לאמץ דעת הטבעונים שהוכח בסרטן שמועיל יותר, ומביא שם כעין דרך שהבאנו כהנ”ל
326 Ibid.:   אבל האב כאן מתעקש שהטפול הרפואי טוב בהתחלה אבל  למעשה הורע, והם מרמין ולכן אינו מוכן אלא

קיים שניהם, ולע”ד לא ישפיע על אביו, ולב יודע מרת נפשו, רק האב יחתום שזהו רצונו,  כטבעונים לבד, ואינו מוכן ל

 .והקב”ה ישלח לו רפואה שלימה בסם פלוני ברופא פלוני שצועק ובוכה שרוצה רק בדרך זו
327  Zie bijvoorbeeld rabbi Immanuel Jakobovits, “Jewish medical ethics: A brief overview,” 

Journal of Medical Ethics 9, nr. 2 (1983), 109-112. Zie voor een uitgebreid overzicht Steinberg, 

Encyclopedia of Jewish medical ethics 2, 71 e.v. en het artikel van Ronit Irshai, “Tfisot migdariot 

b’piske halacha,” in Iyunim Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en 

Aviëzer Revitzky (Jeruzalem: Machon van Leer / Magnes Press 2008), 417-452, m.n. 429. Bij dit 
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oudsher naar een verbod. De gevallen waarin er een bepaalde reden is abortus toe te staan 

vormen het centrale onderwerp in het gros van de discussies, de artikelen en de responsa 

die uitgebreider op het onderwerp ingaan. Meestal gaat het dan om de medische toestand 

van het kind of van de moeder, met name wanneer zij gevaar loopt door de zwangerschap. 

In mijn betoog neem ik slechts een zijdelings thema uit deze discussie mee: de vraag in 

hoeverre het de vrouw halachisch geoorloofd is het risico van de ingreep van een abortus 

te nemen. Zijn er poskim die hier de beslissing aan de vrouw overlaten en daarbij haar 

innerlijke zekerheid als argument laten meewegen? In zijn responsum Jabia Omer 4, Even 

Ha’Ezer hoofdstuk 1:10, schrijft rabbi Ovadia Joseef dat in gevallen waarin de halacha 

abortus zou toestaan, en er inderdaad aan de vele voorwaarden is voldaan en slechts de 

overweging van de schade van de ingreep zelf overblijft,328 de halacha ervan uitgaat dat de 

innerlijke overtuiging van de vrouw het haar mogelijk maakt zelf de doorslag te geven: 

 

והלידה, אפשר   העיבור  כמו  לה  סכנה  שאין ההפלה  ויודעת בעצמה  שמרגישה  אומרת  היא  אם 

 .שנאמר בזה לב יודע מרת נפשו ושומעין לה אם רצונה בכך

 

Parafrase: Als zij zegt dat zij het zo voelt en zeker weet dat de abortus voor haar niet in 

dezelfde mate gevaar oplevert als de zwangerschap en de geboorte dat doen, dan is het 

mogelijk dat de halacha hier zegt: “lev jode‘a marat nafsjo”, en we handelen naar haar 

inzicht, als zij dat wenst. De autonomie en innerlijke zekerheid van de vrouw worden door 

rabbi Joseef in dit geval dus als doorslaggevend beschouwd. 

 

Iĝrot Moshe 

Ook over de toepassing van anticonceptie bestaat binnen de halacha een uitgebreide 

literatuur.329 De algemene, traditionele tendens is dat anticonceptie verboden is, zolang er 

geen twee kinderen van verschillende sexe zijn geboren.330 Daarop zijn niettemin allerlei 

 

laatste artikel wil ik echter nadrukkelijk opmerken dat de daarin aangedragen oplossingen voor de 

opgeworpen problemen de grenzen van de conformatie aan de halacha, zoals die in mijn onderzoek 

op de voorgrond staat, rijkelijk overschrijden. Zie voor een gedetailleerd dispuut over dit 

onderwerp: Alan Jotkowitz, “Abortion and maternal need: A response to Ronit Irshai,” Nashim: A 

Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues 21, nr. 1 (2011), 97-109. 
328 De halacha verbiedt het toebrengen van schade aan de mens, ook aan jezelf. Er is dus geen 

heteer om “zomaar” een operatie te ondergaan. Deze overweging staat bijvoorbeeld aan de basis 

van de psak van Tzitz Eliëzer 11:41 om plastische chirurgie met slechts esthetische doeleinden te 

verbieden. Zie ook Iĝrot Moshe, Choshen Mishpat 2:66 voor een andere vsie, waarin een lichter 

gewicht wordt toegekend aan de schade van een operatie of het gevaar daarvan. 
329 Zie o.a. David M. Feldman, Birth control in Jewish law: Marital relations, contraception, and 

abortion as set forth in the classic texts of Jewish law (Lanham: Jason Aronson, 1998). 
330 Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 1:5. 
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uitzonderingen mogelijk, vooral in die gevallen waarin een lichamelijk gebrek of 

complicatie de basis van de wens tot anticonceptie vormt. In zulke gevallen is de heteer 

meestal van tijdelijke aard.331 Rabbi Moshe Feinstein staat in Iĝrot Moshe 4, Even Ha’Ezer 

hoofdstuk 74, het een vrouw, die wegens “zenuwen” bang is dat zij zwanger raakt, toe om 

anticonceptie toe te passen, “zolang ze dat nodig heeft”, tot een maximale periode van twee 

jaar. Rabbi Feinstein kent hier aan de innerlijke zekerheid van deze vrouw dus een groot 

gewicht toe.332 In dit responsum noemt hij helaas geen literatuur op basis waarvan hij tot 

zijn beslissing is gekomen. 

 

Tzitz Eliëzer 

Als laatste in de rij van responsa die een groter halachisch gewicht toekennen aan het 

inzicht, de emotie en de autonomie van de patiënt, volgt hier een bespreking van responsum 

Tzitz Eliëzer 15:32. Rabbi Waldenberg treedt hier in discussie met Sridee Esh (de hierboven 

reeds besproken rabbi Weinberg) en stelt dat diens conclusie uit het werk van de Chafetz 

Chaim foutief is. Als inleiding en stellingname schrijft hij: 

 

ועניין לב יודע מרת נפשו הוא לא מכח מבינות אלא מכח רגשים עמוקים שהאדם חונן בהם לשם 

 . שמירת גופו דהך לב יודע איננו מטעם מבינות, כי אם רק מכח דלבו אומר לו שצריך

 

Parafrase: Het principe “lev jode‘a marat nafsjo” komt niet voort uit een logische 

redenering, maar eerder uit de diepe gevoelens waarmee de mens begenadigd is ten 

behoeve van zijn lijfsbehoud. Deze innerlijke zekerheid stoelt beslist niet op intellectueel 

begrip, maar berust louter en alleen op het feit dat zijn hart hem zegt dat hij dit nodig heeft. 

 De conclusie van dit responsum luidt: als de G’dvrezende vraagsteller333 te kennen 

geeft dat hij om gezondheidsredenen op de Seideravond de matsa niet kan nuttigen, dan is 

hij degene die daarover kan beslissen en geen arts heeft daarin meer 

beslissingsbevoegdheid dan hijzelf.334 

 

331 Zie Fred Rosner, “Contraception in Jewish Law,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish 

Thought 12, nr. 2 (1971), 90-103, met name 101. 
332 Iĝrot Moshe 4, Even Ha’Ezer 74:   ,ובדבר האשה שיש לה מחלת עצבים )נערווען(, ומאד מפחדת להתעבר

הנה יש להתיר לה שלא להתעבר, מצד שהיא חולה על עצבים באופן גדול, שיצא מפיה איזה פעם שאינה רוצה בחיים ואף  

עד שיראו שהוטב לה, ולב יודע מרת  לגרום זה בעצמה, לכן הוא ודאי חשש סכנה, ויש להתיר לה אף במוך ממש איזה זמן  

נפשו, אבל מכיון שהועיל לה גם הסמים שמנחת באותו מקום שנקרא קצף )פאם( ואין צורך להמוך יש להתירה בשימת  

 .הקצף משך שנתים
333 NB: In de responsa moet je altijd uitgaan van G’dvrezende vraagstellers; zie de tekst rondom 

noot 149. 
334 Tzitz Eliëzer 15:32   וא”כ לגי”ז אם טוען החולה שהמצה מזיק לו, אזי לא רק שרשאי למנוע א”ע מלאכול, אלא

כי לב יודע מרת נפשו, ואחזוקי    הדעת נוטה שגם אינו רשאי להחמיר על עצמו הגם שהרופא לעומתו אומר שלא תזיק,

 .אינשי ברשיעי לא מחזקינן, ואמרינן דודאי הוא דלבו אומר לו כך



119 
 

 Rabbi Waldenberg definieert hier het gevoel van innerlijke zekerheid totaal anders 

dan de oorspronkelijke definitie in de Talmoed luidde, doordat hij een lichamelijk 

hongergevoel, ervaren door een zieke op Jom Kipoer, opwaardeert tot een algemene 

medische overweging in de behandeling van iedere patiënt. 

 

3.2.2 Conclusie paragraaf 3.2 

Authenticiteit zoals in dit proefschrift gedefinieerd komt sterk tot uiting in de wens tot 

zelfbeschikking van de – zieke en gezonde – mens. In dit hoofdstuk hebben we aan de hand 

van een drietal complementaire casus gekeken naar de verschillende manieren waarop de 

halacha subjectieve ervaring en waarneming (al dan niet) als waarheid is gaan beschouwen, 

waarderen en wegen. Het lijkt erop dat de halacha gaandeweg meer en meer een luisterend 

oor is gaan bieden aan deze individuele en subjectieve ervaringen en op basis daarvan 

bereid is (deels) toe te staan wat traditioneel als verbod stond geboekstaafd. Het gaat daarbij 

zowel om verboden in de zin van aloude geldende regels, zoals het ontwijden van de sjabbat 

of het nuttigen van chameets op Pesach, als om verboden die primaire in de context van de 

moderne responsa zijn geconcipieerd. In deze geleidelijke ontwikkeling naar meer koelot 

valt op dat vaak expliciet wordt verwezen naar het belang van de persoonlijke perceptie en 

inschatting van de patiënt in kwestie. 

 

3.3 Conclusie 

 

De grote waardering voor de persoonlijke visie en de wil van het individu lijken 

karakteristiek voor de postmoderne samenleving. Deze ontwikkeling is ook aan de halacha 

niet voorbijgegaan. Hoewel de halacha uitermate soepel is in het accommoderen van 

veranderingen die zich in de fysieke omgeving van de mens voordoen, is hij veel 

terughoudender als het gaat om psychologische en sociale veranderingen. Bij die laatste 

staat immers de eigenheid van de Joodse levenswijze op het spel, die een pijler van de 

orthodoxe beleving van het Jodendom vormt. Toch zien we dat de halacha ook op zulke 

mentaliteitsveranderingen reageert, en er soms zelfs aan tegemoet komt. Dat gebeurt zowel 

in gevallen waarin bestaande, bekende halachot radicaal worden aangepast, als in gevallen 

waarin de halacha nieuw gedachtegoed uiteindelijk omarmt. 

 In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op dergelijke aanpassingen en toepassingen 

van de halacha. Daarbij concentreer ik me op een enkel gebied: de wijze waarop de halacha 

reageert op zaken rond emotionele binding, zoals gevoeld en beleefd binnen gezinsverband. 

Ik heb voor dit thema gekozen omdat emotie en persoonlijke, authentieke wensen hierbij 

zo’n expliciete rol spelen. De drang tot binding aan een partner, de kinderwens, of juist een 

bevrijding uit een relatie neemt vaak een allesoverheersende plaats in de menselijke 

beleving in. Een religieus levende persoon die in een dergelijke situatie geraakt en een 
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verandering in de persoonlijke sfeer teweeg wil brengen, zal een dringend beroep doen op 

de poskim om een halachisch verantwoorde verandering door te voeren, ook wanneer hij 

zich hierin door de halacha belet of zelfs maar beperkt voelt. Het feit dat het hierbij vaak 

gaat om man-vrouwrelaties maakt het, zoals we zullen zien, alleen maar moelijker om 

koelot te paskenen. In het volgende hoofdstuk hoop ik aan te tonen dat dit desondanks 

gebeurt. 
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4. Gezinsvorming 
 

 

Gezinsvorming is een thema waarbij de ervaring van authenticiteit en zelfontplooiing bij 

uitstek een rol speelt. In dit hoofdstuk beschrijf ik de halachische ontwikkelingen met 

betrekking tot juist die aspecten van deze thematiek die met grote emoties gepaard gaan: 

de kinderwens, het huwelijk en de zwangerschap. Ik ga daarbij ook in op gevallen waarin 

de halacha de religieuze mens niet toestaat alle gewenste stappen in deze schakel te zetten, 

waardoor hij voor een – soms moeilijke – persoonlijke keuze komt te staan. 

 Deze aspecten neem ik mee in mijn onderzoek, omdat de wil van de mens die ten 

grondslag ligt aan het zetten van de genoemde stappen, vaak essentieel is voor de 

zelfverwezenlijking en de autonome en authentieke zelfbeleving van de mens. Wellicht 

werden de kaders die de halacha op deze terreinen formuleert ook vroeger al als storend 

ervaren, maar openlijk verzet tegen die kaders, of expliciete aanpassingen ervan, vinden 

we in de geschiedenis niet geattesteerd. Pas de moderne mens ziet zijn authentieke wil als 

een dusdanig belangrijke factor dat hij zich bij de verwerkelijking daarvan niet snel zal 

laten hinderen, ook niet door wetten van goddelijke oorsprong. Een religieus mens kan de 

religieuze wet misschien de boventoon laten voeren in zijn beslissingen over welke factor 

hij in zijn leven het belangrijkste vindt, maar een belemmering in het realiseren van 

persoonlijke levensdoelen blijkt ook moderne religieuze Joden dusdanig te storen, dat er in 

toenemende mate een beroep op de halacha gedaan wordt om binnen haar kaders openingen 

te vinden. Een factor die deze houding ook onder orthodoxe Joden versterkt, is de medische 

vooruitgang, die veel nieuwe mogelijkheden biedt. Wanneer de halacha als enig 

“struikelblok” overblijft, is het beroep op de poskim des te groter om zich in te spannen 

koelot te paskenen. Uiteraard blijft hun integriteit bewaard, maar de emoties die gepaard 

gaan met deze vragen, zetten poskim aan moeite te doen voor het vinden van heterim. 

 Het in het Jodendom prominente thema gezinsvorming is met emoties omgeven. Een 

doorslaggevende factor is natuurlijk de intrinsieke, authentieke wil van de mens zich te 

binden en vermenigvuldigen.335 Vanuit het Jodendom bezin ligt aan de basis van deze 

wens een goddelijk gebod, namelijk de mitsva vruchtbaar te zijn (zie hierboven, vanaf 

pagina 128). Veel van de koelot die op dit gebied worden gepaskend, kunnen echter ook 

stoelen op het feit dat zich steeds meer mogelijkheden aandienen om deze mitsva te 

vervullen. De gevoelens van de belanghebbenden hoeven er dus niet per se aan ten 

grondslag te liggen. In dit betoog ga ik uit van het bestaan van zowel de religieuze als de 

 

335 Ik bespreek in dit hoofdstuk de halachische ontwikkelingen die relevant zijn voor gevallen 

waarin de wens tot emotionele binding en de kinderwens inderdaad bestaan. Ik ga niet in op de 

achtergronden van die gevallen waarin deze wens of wensen afwezig zijn. 
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emotionele beginselen, zowel vroeger als nu. Indien er een verschuiving in de richting van 

heterim kan worden geconstateerd, dan zal deze inderdaad mede voortkomen uit een 

religieuze zorg de mitsva te kunnen volbrengen. Maar ook het psychische welzijn van de 

persoon of het echtpaar in kwestie wordt daarbij in verdisconteerd. Ik zal in dit hoofdstuk 

proberen te laten zien dat de poskim bereid zijn om ook rond het brede thema 

‘gezinsvorming’ de aanwezige halachische ruimte gebruiken om tegemoet te komen aan de 

verlangens van de moderne Jood, die enerzijds trouw wil blijven aan de halacha, maar 

anderzijds volop deel uitmaakt van de “age of authenticity”. 

 

Algemene achtergrond 

Hoe belangrijk zijn de binding met een partner en het voortbrengen van kinderen vanuit 

emotioneel oogpunt? Wat zeggen de Joodse bronnen hierover en hoe verhouden die zich 

tot wetenschappelijke bevindingen? Al in het verhaal van de schepping zegent G’d de 

schepsels, de mens incluis, met de zegen (Bereeshit 1:28) “weest vruchtbaar en wordt 

talrijk”, een zegen die tot een gebod wordt geformuleerd nadat Noach en zijn familie de 

ark verlaten (8:17). In de gedetailleerde herhaling van het scheppingsverhaal in het tweede 

hoofdstuk van Bereeshit geeft de Tora duidelijk aan: “het is niet goed dat de mens alleen 

zij” (2:18). Hiermee hebben in de religieus-Joodse visie de twee elementen van de 

voortplanting, namelijk het partnerschap en het krijgen van kinderen, al vanaf het prille 

begin van onze wereld een prominente rol gekregen. 

 Als we verder lezen in het boek Bereeshit, dan zien we dat een ogenschijnlijk 

onevenredig groot deel van het boek gewijd is aan partnerkeuze, de kinderwens, en het 

krijgen van kinderen.336 Zo staat hoofdstuk 24 lang stil bij de moeite die gedaan is om voor 

aartsvader Jitschak een goede partner te vinden. De kinderwens en de frustratie die volgt 

wanneer die een wens onvervuld blijft, horen we in de woorden van aartsmoeder Sara 

(16:2): “misschien zal ik uit haar gebouwd worden”. Zij spreekt deze woorden uit op het 

moment dat zij haar man voorstelt met haar slavin Hagar te trouwen, opdat die een kind zal 

baren. In hoofdstuk 25 pasoek 21 lezen we dat ook de vader van een kinderloos gezin alles 

doet wat in zijn mogelijkheden ligt om deze situatie te veranderen. Grote delen van 

hoofdstukken 29 en 30 verhalen over trouwen en kinderen krijgen. Aartsmoeder Racheel 

spant de kroon, door haar man te confronteren met haar noodkreet (30:1): “Geef mij 

kinderen, zo niet, dan sterf ik!” Volgens de Talmoed staat er geen enkele overbodige letter 

in de Tora;337 het feit dat die Tora zoveel aandacht geeft aan het opbouwen van een 

dynastieke lijn, suggereert dat gezin en nageslacht binnen het Jodendom grote prioriteit 

hebben. Ogenschijnlijk ligt vooral “de levenswil” aan de basis van deze zo sterke 

 

336 Alle referenties in deze alinea verwijzen naar verzen in Bereeshit. 
337 bManachot 29b. 



123 
 

kinderwens. Echter, een precieze lezing toont ons behalve deze instinctieve drang, ook een 

aantal andere andere implicaties van het krijgen van kinderen. Avraham geeft in Bereeshit 

15:2 aan dat zonder kinderen de G’ddelijke zegeningen uiteindelijk nutteloos zouden zijn. 

Lea is blij met haar kinderen, omdat zij denkt de aandacht en liefde van haar man aldus te 

kunnen waarborgen (29:32 en 29:34), en Racheel komt tot de conclusie dat haar 

persoonlijke sociale status verbeterd is, nu ook zij vruchtbaar blijkt te zijn (30:23). 

 Hoewel het lijkt dat in Tora het instituut ‘huwelijk’ louter op de voortplanting is 

gericht, laten andere Joodse bronnen een ander geluid horen. In de Talmoed staan enkele 

frappante aanwijzingen inzake de lof van het huwelijk, ook in het geval dat het kinderloos 

zal zijn,338 bijvoorbeeld wanneer de partners de vruchtbare leeftijd al hebben overschreden. 

Zo lezen we in bJebamot 62b: 

 

 . שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה -ר חנילאי: כל אדם שאין לו אשה ”אמר רבי תנחום א

 

Parafrase: Rabbi Tanchoem zei in naam van rabbi Chanilai: “Eenieder die geen vrouw 

heeft, leeft zijn leven zonder vreugde, zonder zegen en zonder goeds.” En in bBabaMetsia 

59a: אשתו בשביל  אלא  אדם  של  ביתו  בתוך  מצויה  ברכה   in vertaling: “De aanwezigheid of ,אין 

afwezigheid van een G’ddelijke zegen in het huis van een man is uitsluitend wegens zijn 

vrouw.” De Talmoed benoemt bovendien een aantal keer339 dat een vrouw liever een 

compromis sluit ten aanzien van de kwaliteit van haar toekomstige echtgenoot, dan dat ze 

ongetrouwd blijft.340 

 Is deze drang tot binding universeel? Zijn dit verlangen zich aan een partner te 

hechten en het willen krijgen van kinderen een algemeen menselijk, natuurlijk 

verschijnsel?341 Wat zegt de wetenschap hierover? In deze paragraaf bespreek ik deze twee 

vragen en op grond van mijn bevindingen daarbij beschrijf ik in de daaropvolgende 

paragrafen de mogelijke halachische problemen, en de veranderende halachische 

oplossingen die de poskim ons daarbij aanreiken. 

 

Sociale binding 

Het verlangen tot hechting lijkt inderdaad een universeel menselijk gegeven. In 1995 

 

338 Hoewel de Tora nergens stelt dat er een mitsva is te trouwen. 
339 Bijvoorbeeld bKetoebot 65a. 
340 Zie voor een moderne interpretatie en analyse van deze aanname: Ruth Halperin-Kaddari, “Tav 

lemeitav tan du mi-lemeitav armalu: An analysis of the presumption,” Edah 4, nr. 1 (2004), 1-24. 
341 Zelfs in de Tenach valt in Kohelet 4:3 een anti-natalistische opmerking te lezen, hoewel het 

daar niet gaat om een levensvisie. Zie voor de relevantie van deze bronnen: John McKeown, God’s 

babies: Natalism and Bible interpretation in modern America (Cambridge: Open Book Publishers, 

2014). 
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publiceren Roy Baumeister en Mark Leary hun “belongingness hypothesis”, waarin zij 

stellen: “A need to belong is a fundamental human motivation.”342 Het is de menselijke 

natuur eigen sociale contacten aan te gaan die van langdurige, positieve, en intermenselijk 

belangrijke aard zijn.343 Een bevredigende vorm van binding moet volgens hen aan twee 

eisen voldoen: ten eerste moet het gaan om een frequente, affectieve, plezierige interactie 

met een klein aantal mensen en ten tweede moet deze interactie plaatsvinden binnen een 

stabiel kader, waarin men de zorg voor elkaars welbevinden als belangrijk beschouwt. 

 Baumeister en Leary’s hypothese is uiteraard niet nieuw. Sigmund Freud beschreef 

de drang tot binding al in 1930 en in de beroemde piramide van Abraham Maslow, die 

dateert uit 1943, geldt deze behoefte zelfs als belangrijker dan een positief zelfbeeld. Deze 

eerdere theorieën zijn echter niet empirisch gestaafd en, net als vele andere, benadrukken 

zij de specifieke en niet-algemene mechanismen van de menselijke natuur. Baumeister en 

Leary daarentegen baseren hun hypothese op ondervindingen en uitkomsten van honderden 

onderzoeken. Hun hypothese verschilt ook van het werk van bijvoorbeeld John Bowlby, 

die de moeder-kind relatie als prototype voor alle relaties beschouwt. 

 De hypothese van Baumeister en Leary gaat ervan uit dat de vele soorten sociale 

contacten en allerlei menselijke eigenschappen afzonderlijk een te beperkt beeld opleveren. 

Macht, goedkeuring, prestatie, intimiteit en andere zaken vormen allemaal ingrediënten van 

de menselijke drang naar sociaal contact. Zij stellen dat je deze elementen niet los van 

elkaar kunt beschouwen en daarom vatten zij in hun hypothese alle menselijk gedrag dat 

deze eigenschappen in zich draagt samen onder de bredere algemene noemer 

“belongingness”. 

 In dit hoofdstuk richt ik me op slechts een van de vele mogelijke vormen van 

belongingness die Baumeister en Leary beschrijven: de drang om te trouwen of getrouwd 

te blijven. Aan het onderhouden van een relatie met een vaste partner kleven buiten de 

voordelen van de relatie zelf, een groot aantal positieve neveneffecten.344 Onderzoek wijst 

uit dat bijvoorbeeld de bekende “self-serving-bias” 345  en de “illusion of unique 

 

342 Roy F. Baumeister en Mark R. Leary, “The need to belong: Desire for interpersonal attachments 

as a fundamental human motivation,” Psychological Bulletin 117, nr. 3 (1995), 497-529. De 

hieronder genoemde bevindingen stoelen op dit artikel of op citaten die in dit artikel worden 

aangevoerd. 
343  De evolutionaire reden hiervan ligt weliswaar in de hogere kansen voor overleving en 

voortplanting, maar die is voor dit onderzoek minder relevant. Latere overwegingen (zie het 

vervolg) vormen een integraal deel van de hypothese. 
344 Wegens de halachische restricties mondt die relatie in Joods religieuze kringen al snel uit in 

een bruiloft (zie ook het vervolg van deze alinea). 
345 Een vooroordeel ten eigen gunste en ten nadele van anderen. Zie Dale T. Miller en Michael 

Ross, “Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction?,” Psychological Bulletin 

82, nr. 2 (1975), 213-225. 
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invulnerability”,346 die beiden traditioneel gereserveerd waren voor een persoon zelf, ook 

gelden voor partners. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat aan het onderhouden van een 

relatie voordelen zitten, is dat het percentage ongehuwden onder patiënten in psychiatrische 

inrichtingen beduidend hoger ligt dan in de rest van de samenleving.347 Zoals hierboven is 

vermeld, is stabiliteit een van de belangrijkste factoren voor binding. Zo vormt een bruiloft 

vaak geen nieuw begin in de relatie van de partners,348 maar zorgt deze wel voor een gevoel 

van te verwachten continuïteit binnen de relatie, waarnaar beide partners streven. 349 

Gelukkige huwelijken lijken een voorwaarde voor minder psychische en lichamelijke 

ziekten na moeilijke perioden, en gehuwden leven na een diagnose van kanker gemiddeld 

langer dan anderen. 350  Criminaliteit en zelfmoord komen blijkens het onderzoek van 

Baumeister en Leary onder getrouwde mensen beduidend minder voor dan onder 

ongetrouwde personen.351 

 Een ander deel van de “belongingness hypothesis” richt zich op de negatieve emoties 

die gepaard gaan met een beëindiging van het sociale contact “huwelijk”, meestal door een 

echtscheiding of door overlijden. Hoewel een scheiding doorgaans uiteindelijk een besluit 

van beide partners is, vormt het doorgaans een negatieve ervaring. Het verdriet over een 

overleden partner is vaak groot, ook wanneer de kwaliteit van het huwelijk te wensen 

overliet. In het laatste geval richt het verdriet zich vaak meer op het verlies van de binding 

met een persoon dan op het verlies van deze specifieke partner.352 

 

Kinderwens 

Speelt in onze snel veranderende moderne maatschappij de kinderwens een andere rol dan 

voorheen? Voor mijn bespreking van deze vraag baseer ik mij op de bevindingen van Philip 

 

346 Gedefinieerd door Irving L. Janis in 1971 (het gevoel dat ongeluk slechts een ander zal treffen). 
347 Baumeister en Leary, “The need to belong,” 509, onder verwijzing naar Bernard L. Bloom, 

Shirley J. Asher en Stephen W. White, “Marital disruption as a stressor: A review and analysis,” 

Psychological Bulletin 85, nr. 4 (1978), 867. 
348 Dit geldt met name als het paar al samenwoonde voor het huwelijk, zoals tegenwoordig meer 

gebruikelijk is. In Joods religieuze kringen is de situatie uiteraard fundamenteel anders. 
349 Baumeister en Leary, “The need to belong,” 506. Veel ceremonies van het in de echt verbinden 

noemen ideeën als “tot de dood ons scheidt”, hetgeen exact de onderliggende emotie aangeeft. 

Baumeiser en Leary verwijzen onder anderen naar R. Chirs Fraley en Phillip R. Shaver, “Adult 

romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered 

questions,” Review of General Psychology 4, nr. 2 (2000), 132-154 voor de wijze waarop de 

beleving en de binding bij romantische liefde een rol spelen. 
350 Baumeister en Leary, “The need to belong,” 508. 
351 Baumeister en Leary, “The need to belong,” 509. 
352 Baumeister en Leary, “The need to belong,” 507. 
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Morgan en Rosalind Berkowitz King.353 Zij vroegen zich af waarom mensen tegenwoordig 

nog kinderen willen, aangezien kinderen naar verwachting grote economische nadelen met 

zich meebrengen voor hun ouders.354 In hun onderzoek kwamen zij drie soorten redenen 

tegen om kinderen te willen: biologische, sociologische en psychologisch-rationele 

redenen. 

 Bij de biologische reden gaat het om de (ook hierboven al) veronderstelde natuurlijke 

aanleg van de mens. Deze bestaat uit twee componenten. Zo is het duidelijk dat er een 

biologische aanleg aanwezig is: de lust tot de geslachtsdaad is groot, de seksuele 

gemeenschap en het ouderschap zijn positieve ervaringen355 en evolutionair overleven 

slechts zij die kinderen kunnen verwekken, baren en grootbrengen, totdat die kinderen zelf 

weer kinderen kunnen voortbrengen.356 Een tweede component is de instinctieve drang tot 

het zorgdragen voor nakomelingen. Deze observatie werkt vandaag de dag juist remmend 

op het opzetten van grote gezinnen. Kwaliteit gaat boven kwantiteit: in plaats van veel 

kinderen te krijgen, geeft men liever een klein aantal kinderen “alles”.357 

 Bij de beslissing of men kinderen wil of niet spelen ook sociologische argumenten 

een rol. Judith Blake geldt als degene die in het derde kwart van de twintigste eeuw heeft 

onderkend dat mensen op dit punt over minder “vrijheid” om te beslissen beschikken dan 

op het eerste gezicht lijkt. Als vrouwen veel minder verdienen dan mannen, stimuleert de 

maatschappij vrouwen duidelijk een moederrol op zich te nemen, wat haar vrijheid om op 

dit punt zelf te beslissen minder groot maakt. Het feit dat de werkdag van mannen langer 

en zwaarder is, versterkt dit verschijnsel. De in religieuze kringen geldende negatieve visie 

op seksueel gedrag dat geen zwangerschap veroorzaakt, duwt velen in de richting van het 

ouderschap. Verder schept het negatieve beeld dat de maatschappij van kinderloze 

echtparen of van enig-kind zijn heeft een sfeer van wat zij noemt “gedwongen” 

 

353  S. Philip Morgan en Rosalind Berkowitz King, “Why have children in the 21st century? 

Biological predisposition, social coercion, rational choice,” European Journal of Population/Revue 

européenne de Démographie 17, nr. 1 (2001), 3-20. 
354 Deze nadruk op de economische kant van het krijgen van kinderen is de Joodse denkwereld 

volkomen vreemd. Hij ligt echter wel in de lijn van wetenschappers als Harris en het door hem 

geformuleerde “culturele materialisme”; zie Marvin Harris, Cultural materialism: The struggle for 

a science of culture (Walnut Creek: AltaMira Press, 2001). 
355 Hierop gaan Morgan en Berkowitz King verderop in hun artikel uitvoerig in. 
356  Morgan en Berkowitz King bespreken in hun artikel ook de eventuele ongewenste 

zwangerschappen die kunnen voortkomen uit seksueel gedrag, maar voor dit onderzoek is deze 

categorie niet relevant. 
357 Hierbij zou de vraag gesteld kunnen worden: Dat weet je pas na je eerste kind! Hoe weet je dan 

dat je dat eerste kind wilt? Het antwoord is eenvoudig: aanstaande ouders zijn kinderen geweest en 

putten uit die ervaring. Bovendien zien zij ouder-kind relaties in hun omgeving. Beide 

overwegingen overtuigen mensen het ouderschap op zich te nemen, maar dan in zijn geheel en niet 

gedeeltelijk, zoals in deze twee situaties. 
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vruchtbaarheid. In het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn de carrièrekansen van 

mannen en vrouwen echter dichter bij elkaar komen te liggen en is de leeftijd gestegen 

waarop mensen hun eerste kind krijgen. Verder speelt bij religieuze mensen de religie een 

grote rol in hun houding ten opzichte van trouwen en kinderen krijgen. Door in financiële 

of andere zin bij wet steunende voorwaarden te creëren, heeft ook de staat grote invloed op 

de beslissing van mensen om ‘een kind te nemen’. De manier waarop de maatschappij zich 

verhoudt tot een man die huishoudelijk werk doet, heeft eveneens een pro-natalistische 

invloed. 

 Een derde argument dat meespeelt bij gezinsvorming is psychologisch en rationeel 

van aard. Intuïtief zou je kunnen denken dat het kindertal zal stijgen als men meer financiële 

middelen tot zijn beschikking heeft en er dus meer mogelijkheden zijn de gezinssituatie het 

hoofd te bieden. Er blijkt echter dat een lichte negatieve correlatie tussen deze twee factoren 

te bestaan, die wellicht samenhangt met de bovengenoemde voorkeur voor een kwalitatief 

goede opvoeding. De uiteindelijk gewenste grootte van het gezin blijkt een minder 

belangrijke factor te zijn in de planning van een volgend kind dan werd aangenomen. Een 

eerste kind is vooral gewenst om iemand te hebben “om van te houden”, “die de 

familienaam voortzet” en “leven in huis brengt”. Tweede en latere kinderen zijn vooral 

gewenst als “gezelschap voor het eerste kind”, vanwege “het plezier van het zien opgroeien 

van kinderen” en voor “beter contact tussen de ouders”. Kinderen blijken hun ouders een 

bepaalde vorm van psychologische zekerheid en stabiliteit te geven die zij zonder de 

kinderen niet zouden ervaren. Economische redenen spelen veel minder sterk een rol dan 

werd aangenomen en worden pas vaak genoemd bij het vierde kind.358 

 Uiteindelijk geven deze psychologische redenen de doorslag. Het hebben van een 

kind om van te houden, het genot van het zien opgroeien van een kind geven volgens de in 

het artikel van Morgan en Berkowitz King uitvoerig geciteerde literatuur de doorslag. Een 

vaak onverwachte factor is de kracht van de liefde die een kind bij de ouders oproept. Veel 

ouders gaven aan dat zij “overweldigd” waren door de gevoelens voor hun kind, gevoelens 

die daarvoor afwezig waren en volledig onverwacht “bezit van hen namen”.359 

 Deze factoren spelen, hoewel impliciet, uiteraard ook een rol in het traditionele 

Joodse gezinsleven en de aanloop daarnaartoe. In de volgende paragrafen bespreek ik 

 

358 Kinderen kunnen overigens ook economische voordelen bieden. Zo heeft men bijvoorbeeld 

ontdekt dat (groot)ouders hun getrouwde kinderen sneller helpen met het aflossen van een 

hypotheek als die betalers kleinkinderen van deze kinderen hebben. 
359 Het is een interessant gegeven dat in het algemeen de geboorte van een kind wordt gevierd, 

hoewel met die geboorte meestal een proces van vermindering van het huwelijksgeluk begint. Zie 

Stephen A. Anderson, Candyce S. Russell en Walter R. Schumm, “Perceived marital quality and 

family life-cycle categories: A further analysis,” Journal of Marriage and the Family 45, nr. 1 

(1983), 127-139. 
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koelot in de moderne psika die beogen het levensdoel van trouwen en/of vruchtbaar zijn, 

van binding en hechting binnen het gezin, een grotere kans te geven.360 Ik bespreek deze 

gevallen in een zekere volgordelijkheid: van kinderwens, via huwelijk, naar zwangerschap. 

In de eerste paragraaf geef ik een algemene inleiding op de mogelijkheden tot het vinden 

van heterim die de vruchtbaarheid zouden kunnen vergroten, geïnspireerd door de 

kinderwens. In de tweede paragraaf bespreek ik koelot rond de diskwalificaties om te 

trouwen die de literatuur als “p’soelee chitoen” (belemmeringen voor het huwelijk) 

omschrijft. In de derde paragraaf staan de koelot rond de “katlanit”, de “dodelijke vrouw” 

die meer dan eens weduwe is geworden, centraal, en in de laatste paragraaf behandel ik 

koelot rond het probleem van de vervroegde eisprong, die geschiedt voordat de seksuele 

gemeenschap ritueel gezien kan plaatsvinden. 

 

4.1 De kinderwens 

 

De religieus levende Jood kent de mitsva vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen 

(het “pirja v’rivja” ontleend aan Bereeshit 1). De Misjna stelt vervolgens361 “een mens zal 

zich niet onttrekken aan de mitsva van pirja v’rivja, behalve in het geval hij al kinderen 

heeft.”362 Hoewel het duidelijk is dat de voortplanting onmogelijk is zonder deelname van 

de vrouw, is slechts de man verplicht deze mitsva te vervullen; voor de vrouw geldt dit 

positieve gebod niet.363 Een praktische consequentie van dit essentiële verschil tussen 

beide deelnemers aan de vervulling van de mitsva ligt in het feit dat de moeite en de 

financiële lasten die het vervullen van deze mitsva met zich mee brengen op de man rusten 

en niet op de vrouw.  

 

360 Het is opmerkelijk is dat bij de meeste verschijnselen het juist de halacha zelf is die, om zeer 

verschillende redenen, een barrière opwerpt tegen een huwelijk en/of tegen een vruchtbaar verloop 

van een huwelijk en het opnieuw de halacha is die vervolgens oplossingen zoekt en vindt om die 

barrières teniet te doen. Uit het gehele bovenstaande betoog moge duidelijk zijn wat hiervan de 

reden is: de halacha stelt bepaalde principes, die in de loop van de tijd worden aangepast, binnen 

de mogelijkheden die het halachische denken verschaft. 
361 bJebamot 61b. 
362 De Misjna brengt hier een meningsverschil over het aantal kinderen dat de vervulling van de 

mitsva bewerkstelligt. De formulering is bijzonder, want met het voortbrengen van kinderen is de 

mitsva al vervuld en dus herbergt de opdracht van de Misjna een tautologie. Immers, zodra de mens 

zich heeft vermenigvuldigd, is deze mitsva voor hem ogenschijnlijk niet meer relevant. De uitleg 

hiervan is dat ook nadat de mitsva formeel vervuld is, er een lichtere plicht rest om meer kinderen 

voort te brengen dan het minimale aantal dat door de Misjna wordt genoemd. 
363  bJebamot 65b en Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 1:13. Zie ook de Misjna over de 

meningsverschillen in deze zaak en de Talmoed voor de bron van deze mitsva en van de vrijstelling 

van de vrouw. 
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 De Misjna spreekt slechts over nakomelingen en zwijgt hierbij over trouwen, maar 

het verband tussen de twee komt in de halacha onmiddellijk tot uitdrukking in de eerste 

halacha van het boek Even Ha’Ezer van de Sjoelchan Aroech: “iedereen is verplicht een 

vrouw te huwen teneinde zich te vermenigvuldigen”.364 De paragraaf gaat verder met een 

lyrische beschrijving van het belang van dit gebod, die gebruik maakt van woorden uit de 

Talmoed, maar eigenlijk niet zozeer in een wetscodex thuishoren. Vanwege het belang van 

deze mitsva neem ik ze toch over: “Ieder die zich niet bezighoudt met pirja v’rivja geldt als 

was hij een moordenaar; hij vermindert de G’ddelijke Gestalte en veroorzaakt het 

verdwijnen van de G’ddelijke Aanwezigheid uit deze wereld.” De Talmoed haalt ook de 

kreet van de profeet Jeshaja aan, G’ds woorden met betrekking tot de schepping van de 

wereld (45:18): “Niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft 

Hij haar geformeerd.”365 Hiermee accentueert de Talmoed het belang van het bevolken van 

de aarde door middel van menselijke daden. 

 Na deze niet mis te verstane aansporingen rijst de vraag of je bepaalde overtredingen 

mag begaan als trouwen en/of het krijgen van kinderen anderzins onmogelijk lijkt of is.366 

De Talmoed noemt inderdaad een aantal handelingen die normaal gesproken verboden zijn, 

maar voor deze doeleinden worden getolereerd.367 De literatuur inzake deze soeĝjot is 

uitgebreid, maar voor mijn betoog zijn ze minder relevant, omdat zij in de moderne 

maatschappij weinig praktische gevolgen hebben. 

 De responsa bieden echter een veel actuelere blik op deze materie. Laat ik alvast in 

kort bestek een voorbeeld geven, alvorens dieper in te gaan op enkele specifieke soeĝjot. 

Rabbi Mordechai Ja’akov Breisch, een twintigste-eeuwse chassidische poseek uit 

Zwitserland, schreef ooit een responsum inzake een kwestie waarin een arts een kinderloos 

 

364 Het zij hier opgemerkt dat volgens het Jodendom de seksuele relatie tussen de echtelieden niet 

slechts de vruchtbaarheid hoeft te dienen. Zie Shmot 21:10; deze pasoek is de basis van de mitsva 

van “onna”, die seksueel genot voorschrijft, ook als uit de specifieke geslachtsdaad geen 

zwangerschap kan ontstaan, bijvoorbeeld omdat de vrouw reeds zwanger is of zij de vruchtbare 

leeftijd voorbij is. 
365 bJebamot 62a. 
366  De botsing tussen twee geboden of tussen een gebod en een verbod is in generieke zin 

uitgebreid beschreven in de literatuur. Zie voor een overzicht (in het Hebreeuws): David Henshke, 

“A positive commandment overrides a negative one: The tannaitic source of this principle and its 

history,” Tarbitz: Quarterly for Jewish Studies 78, nr. 3 (2009), 279-321. 
367 bGitin 41a,b inzake het vrijlaten van een “halve slaaf”, opdat hij kan trouwen’ bMeĝila 27a 

inzake het verkopen van een Torarol als dat noodzakelijk is teneinde een huwelijk te kunnen 

voltrekken; bKetoebot 111a (en tevensTosfot bGitin 13a) inzake het verlaten van het land Israël 

met trouwen als doel; bEroevin 47a inzake een bepaalde vorm van onreinheid die voor een koheen 

(priester) in een dergelijk geval niet belemmerend werkt. Al deze handelingen zijn verboden, maar 

worden toegestaan wegens het hogere doel dat gediend wordt met het overtreden ervan. Zie rabbi 

David Lau, “Heteer isurim l’tsorech mitsvat pru ur’vu,” Tchoemin 23 (2003), 231-236. 
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echtpaar een uit bloed bereid medicijn voorschrijft. De auteur gaat eerst diep in op het 

bekende Joodse taboe op het consumeren van bloed.368 In bepaalde gevallen geldt dit 

verbod niet, stelt hij, bijvoorbeeld wanneer het volgens de norm niet om consumptie van 

bloed gaat (bijvoorbeeld als het bloed gekookt is), of wanneer je bij de inname ervan geen 

bloed proeft. De redenering van rabbi Breisch gaat echter veel verder, met de stelling dat 

dit verbod bovendien niet geldt als een van de ontoelaatbare zaken “een verbod actief 

annuleren”, of “groot belang aanhechten”.369 Zo bouwt deze poseek steen na steen aan het 

halachische gebouw dat uiteindelijk het innemen van dit voor de vruchtbaarheid van het 

echtpaar noodzakelijke medicijn zal toestaan. Aan het einde van paragraaf 3 blijkt zijn 

conclusie inderdaad een heteer te zijn,370 die hij in paragraaf 11 motiveert371, en dat is voor 

onze redenering relevant, door te wijzen op het grote emotionele belang van deze heteer 

voor het echtpaar. 

 

4.1.1 Deelconclusie 

Mensen kunnen kinderloosheid beleven als een grote lacune in hun authentieke wil tot 

zelfontplooiing. Zaken en factoren die het krijgen van kinderen verstoren of belemmeren 

kunnen daarmee hun subjectieve zelfrealisatie in de weg staan. Als het de halacha is die 

een obstakel opwerpt, dan zullen mensen hulp zoeken bij poskim in de hoop dat zij door 

het paskenen van koelot die belemmering wegnemen. Gezien het feit dat de 

wetenschappelijke literatuur over psakim er, zoals gezegd, op wijst dat er met name na de 

caesuur van de Holocaust sprake is van een tendens naar choemrot, is het opvallend dat er 

juist op dit terrein in de moderne psika veel koelot voorkomen. 

 Aangezien de Joodse traditie het hebben van een groot kindertal voorstaat, lijkt het 

logisch dat zij mensen die kinderen willen aanmoedigt tot het aangaan van een huwelijk. 

Toch blijkt een huwelijk niet in alle gevallen mogelijk, aangezien er soms een halachisch 

 

368 Dit verbod staat vijfmaal expliciet in de Tora en beslaat rond de tien zinnen: Bereeshit 9:4, 

Vajikra 3:17, 7:26-27 en 17:10-12, en D’varim 12:22-25. 
369 Deze laatste twee uitdrukkingen zijn gebaseerd op bekende principes uit de Talmoed. De exacte 

betekenis ervan is hier voor het betoog niet van belang. 
370 Chelkat Ja'akov, Jore De'a 62:   אם כן לני”ד, לפי הכלל בפלוגתא דרבוותא, בדרבנן אזלינן לקולא, בפרט

ובני”ד לא שייך אחשבי', לפי המבואר באחרונים דבלרפואה לא שייך   די”ל, דאף להאוסרים הוא רק מטעם אחשבי', 

ן בני”ד נמי אף שלא מקרי חולה, מ”מ תכלית האכילה לא הוי לשם אכילה,  ת הרפואה, אם כאחשבי' כיון דאוכל רק לתכלי

 .ולומר אחשבי', רק התכלית להתרפאות ולהוליד בנים, א”כ פשיטא בני”ד מותר
371 Ibid.:   ,ולמען השלום דאיש ואשתו גודל המצוה דפו”ר דעם ישראל לאחר החורבן הגדול,  מ”מ נלפענ”ד למען 

דזאת יכול להפריע השלום, חובה על רבני ישראל לייגע א”ע ולהתיר עפ”י כללי התורה ושו”ע. והשי”ת יצילינו  וכידוע  

 De nationale kant wordt in .משגיאות, ועי' חת”ס יו”ד סי' ע' לענין מים צלולין הבאים מדם הקרוש שהאריך עי”ש

dit citaat ook genoemd: na de grote verwoesting in Europa moet elke poseek, zo schrijft deze 

poseek, met al zijn kracht heterim zoeken om de voortplanting en de wederopbouw van het Joodse 

volk mogelijk te maken. 
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verbod rust op het trouwen van een van de huwelijkskandidaten (of van beide). Het mag 

duidelijk zijn dat zo’n verbod een inbreuk betekent op de authenticiteit en autonomie van 

de huwelijkskandidaat. In de volgende paragraaf behandel ik vormen van dergelijke 

halachische verboden, maar ook van de moderne koelot die in zulke pijnlijke situaties 

worden gepaskend. 

 

4.2 P’soelee chitoen 

 

De Tora noemt een aantal gevallen van mannen en vrouwen die in de literatuur “p’soelee 

chitoen” worden genoemd, dat willen zeggen: gediskwalificeerd om te trouwen. 372 

D’varim 23:2ff noemt de man met verminkte geslachtsdelen, de bastaard en 

afstammelingen van de volkeren Amon en Mo’av. De Misjna noemt in bKidoeshin 69a de 

tien gradaties van afstamming (“jichoes”) die het Joodse volk rijk is en vermeldt welke 

huwelijken binnen die jichoesim wel en niet zijn geoorloofd. Sommige van deze 

diskwalificaties zijn door afstamming aangeboren, andere zijn weliswaar aangeboren maar 

worden veroorzaakt door een ziektebeeld, en weer andere ontstaan pas (ver) na de geboorte. 

In het overgrote deel van de gevallen is de persoon zelf geheel onschuldig aan zijn of haar 

status. Als de halacha iemand verbiedt te trouwen of zijn keuze beperkt tot partners van een 

jichoes (afstamming) gelijk aan de zijne, of een mindere, dan kan dit aanzienlijk lijden met 

zich meebrengen. In deze paragraaf bespreek ik een aantal van dergelijke gevallen aan de 

hand van relevante responsa uit mijn onderzoekscorpus. 

 

4.2.1 De “patsoe’a daka” 

Een man met verminkte geslachtsdelen mag niet toetreden tot de “gemeente van G’d” zegt 

de Talmoed,373 hetgeen in de praktijk een huwelijksverbod betekent. De Talmoed legt deze 

begrippen in bJebamot 75a uit en verheldert dat zowel de penis, de teelballen als de 

zaadleiders onder het begrip “geslachtsdelen” vallen en dat deze “verminking” zich kan 

uiten in een verwonding, doorboring of wegkwijning. Rashi legt uit dat de omvang van het 

letsel niet relevant is en dat het verbod ook geldt bij uiterst kleine vormen van de genoemde 

aandoeningen. De Talmoed gaat in op het gemeenschappelijke van deze gevallen en stelt 

dat deze de man onvruchtbaar maken. De Sjoelchan Aroech paskent deze hindernissen om 

tot een huwelijk te komen en kinderen te krijgen gedetailleerd374 en dat gebeurt ook in 

 

372 Het woord “pasoel” is het tegenovergestelde van “kasher” (of: koosher in het Nederlandse 

taalgebruik), maar dan niet in de zin van etenswaren, maar in de zin van halachische kwaliteit. 
373 Zie bKidoeshin 72b en 73a. 
374 Even Ha’Ezer hoofdstuk 5. 



132 
 

verschillende responsa, bijvoorbeeld Tsemach Tsedek (Even Ha’Ezer 15).375 

 In moderne responsa krijgt dit onderwerp wederom enige aandacht, waarbij de 

tendens is zo ‘licht’ mogelijk te paskenen, milder dan bijvoorbeeld in de hiervoor 

genoemde bronnen. Dit volgt niet alleen uit de bestudering van de literatuur over deze 

kwestie, maar ook uit een expliciete aanwijzing van de hand van rabbi Eliëzer Jehoeda 

Waldenberg,376 inzake een man die een operatie aan een teelbal moet ondergaan en vreest 

daardoor de status van patsoe’a daka te krijgen. De auteur citeert hierbij uit een werk van 

rabbi Jitschak Elchanan Spektor (Rusland, 1817-1896): 

 

נלפענ האמור  וכמה  ”מכל  בזה,  חומרות  יחפש  ואל  ישראל,  בקהל  לבוא  כשר  שכבו'  לפסוק  ד 

ס י' שכותב דבענין כזה ראוי להקל ולא להחמיר ” בסוקילורין לעינים המה דברי העין יצחק שם  

א דמצוה ”א אות כ”וכו' ואין לנו לבקש חומרות בזה רק להדר ולהקל. וכן חוזר וכתב בכזאת בסי' י

רבתא להשתדל להיתירא בענינים כאלו לבל יודחו מקהל ד' כי זהו ענין פקוח נפשות עיין שם. וגם 

 הלכה.  של גאון ישראל זה הוא פסק דברים אלה

 

Parafrase: Uit al het bovenstaande lijkt het naar mijn bescheiden mening duidelijk te 

paskenen dat deze persoon met een Joodse vrouw mag trouwen. Laat men geen choemrot 

zoeken op dit gebied! Hoe helder zijn de woorden van (de auteur van het werk) Een Jitschak 

hierover, als hij aan het einde van hoofdstuk 10 schrijft: “Op dit gebied moet men koelot 

paskenen en geen choemrot”, en er bestaat hier een “hidoer” om koelot te paskenen. Zo 

schrijft deze auteur ook in hoofdstuk 11:21 dat het een grote mitsva is om in deze zaken 

licht te paskenen, omdat dit een levensreddende zaak betreft en opdat de betreffende 

personen niet als “uit G’ds Gemeente uitgestotenen” zullen zijn. Ook zo’n uitspraak van 

een rabbijn van dit formaat geldt als een psak. 

 Vooral de term להקל  is opmerkelijk. Zoals ik eerder heb (lehadeer lehakeel) להדר 

uitgelegd,377 is de “hidoer” een belangrijk deel van het discours van de halacha. Zo’n 

preciezere uitvoering betekent in alle gevallen een zwaardere opgave, namelijk het naleven 

van de halacha op zo’n manier dat je met meer meningen rekening houdt, aan meer eisen 

voldoet, enzovoort. Deze term להדר ולהקל (preciezer en lichter) klinkt dus in de oren van 

iedere kenner van deze materie als een contradictio in terminis. Het is een aanwijzing om 

tegelijkertijd de halacha exacter na te leven én lichter te paskenen, wat in principe niet 

samen kan gaan. Desondanks stellen deze auteurs dat je deze twee richtingen in het geval 

van een patsoe’a daka moet verenigen. 

 Rabbi Moshe Feinstein bespreekt in Iĝrot Moshe het geval waarin de arts van een 

kinderloos echtpaar voorstelt voor onderzoek een klein stukje van een teelbal af te 

 

375 Zie Otsar haPoskim 5:56. 
376 Tzitz Eliëzer 9:49. 
377 Zie de uitleg inzake “hidoer” op pagina 62. 
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nemen.378  Deze behandeling staat bekend als Testicular sperm extraction (TESE). De 

vraag van de man is of hij na deze ingreep nog wel mag samenleven met zijn vrouw, met 

andere woorden, betekent deze ingreep dat hij het predicaat “patsoe’a daka” krijgt 

toegekend of niet? Uit de Talmoed blijkt duidelijk dat ook de kleinste verwonding aan een 

teelbal hem onder deze categorie zou scharen. Rabbi Feinstein refereert echter aan 

hishtanoet hat’va’im (השתנות הטבעים, een [moderne] verandering in de natuurlijke loop der 

dingen, zie ook hierboven, pagina 50) en komt tot de conclusie dat een dergelijke ingreep 

vandaag de dag geen onvruchtbaarheid meer teweegbrengt, 379  een reden om de 

behandeling vervolgens toe te staan.380 

 

4.2.2 De sj’voeja 

Een ander voorbeeld van het verbod op huwen is dat van de zogenaamde sj’voeja.381 De 

Talmoed en de halacha schrijven voor382 dat een koheen en zijn echtgenote hun huwelijk 

niet mogen voortzetten wanneer zij is verkracht.383 Een soortgelijke regel geldt in verband 

een ongetrouwde verkrachte vrouw: zij mag niet trouwen met een koheen (bJebamot 61b). 

De Misjna in bKetoebot 27a stelt: פסולות בתוכה  שנמצאו  הכוהנות  כל  כרכום,  שכבשבו   .עיר 

Parafrase: Alle vrouwen van kohanim in een door de vijand ingenomen stad zijn voor de 

kohanim “pasoel” (halachisch gediskwalificeerd). De reden die de Talmoed daarvoor geeft, 

is dat men kan aannemen dat de soldaten de vrouwen niet ongeschonden zullen hebben 

gelaten. 

 Met de bevrijding van Joden uit de concentratiekampen kwamen in het naoorlogse 

Europa vragen als deze naar boven: Mag een getrouwde vrouw die haar koheen-man 

terugvindt haar huwelijk met hem voortzetten? Mag een ongetrouwde overlevende vrouw 

met een koheen trouwen? Volgens de letter van de halacha is het antwoord helaas duidelijk 

en ontkennend, maar in deze extreme situatie vroeg deze problematiek om een hernieuwde 

 

378 Iĝrot Moshe, Even Ha’Ezer, deel 2, hoofdstuk 3, paragraaf 2. 
379 Iĝrot Moshe, Even Ha’Ezer, deel 2, hoofdstuk 3, paragraaf 2:   מה שיש לדון בזה הוא דכיון דניקבה

וכדמסיק שלא מוליד, והרי חזינן עתה בזמננו שמולידין דהא הרופאים עושין זה לידע איך הביצה מפורש בגמ' לאיסור  

 .לרפאות ונתרפאו הרבה ומולידין, הרי בע”כ צריך לומר שנשתנו הטבעים וכדמצינו בהרבה דברים
380 Zie voor gelijkluidende conclusies onder andere Tzitz Eliëzer 20:48, Jabia Omer deel 7, Even 

Ha’Ezer, hoofdstuk 8; Chelkat Ja’akov, Even Ha’Ezer, hoofdstuk 62. 
381 Letterlijk: vrouwelijke krijgsgevangene. 
382 bKetoetbot 51b; Maimonides, Mishne Tora, Hilchot Isoeree Bi’a 18:8. 
383 Deze situatie geldt als pijnlijk omdat niet alleen de vrouw is verkracht, maar ook haar huwelijk 

ontbonden dient te worden. De reden voor deze door G’d gegeven wet “blijft ons mensen duister”, 

zoals rabbi Chaim D. HaLevi met grote gevoeligheid schrijft in zijn responsum Asee Lecha Rav 

8:49. We moeten een dergelijk geval beschouwen als een ramp die een mens treft, waarvoor we 

geen rationele uitleg kunnen vinden. Zoals uit dit onderzoek blijkt, zijn er niettemin veel gevallen 

te vinden waar de poskim een weg naar een heteer hebben gevonden. 
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stellingname. 

 Een van de poskim die deze vraag heeft durven oppakken, was de Zwitserse rabbijn 

Mordechai Ja’akov Breisch in zijn responsawerk Chelkat Ja’akov, Even Ha’Ezer hoofdstuk 

40. Nog voor je het responsum uit hebt, is al duidelijk welke kant de poseek op wil. Hij 

schrijft יד ”וכי יעלה על הדעת לאסור ח וניצולו מתחת ידם  ו כל הנשים השבות לבעליהם אחר המלחמה 

 Parafrase: Hoe zou het, G’d verhoede het, in iemands hoofd opkomen om al deze .הארורים

vrouwen die na de oorlog zijn teruggekomen, gered uit de vervloekte [Nazi-]handen, de 

voortzetting van hun huwelijk te verbieden? Even later stelt hij met betrekking tot de 

kohanim: לענין כהונה צריכין לחפש איזה היתר, dat wil zeggen: met betrekking tot de kohanim 

zullen we de een of andere heteer moeten vinden. Het is kortom zonneklaar wat de richting 

is, al moet Breisch de gezochte heteer nog theoretisch onderbouwen, hetgeen hij vervolgens 

ook doet. 

 Een van de overwegingen voor zijn heteer is de zware straf die een Duitse soldaat na 

seksueel contact met een Joodse vrouw stond te wachten. Men mag er dus van uitgaan, 

aldus deze poseek, dat de Talmoedische aanname dat alle gevangen vrouwen geschonden 

zullen zijn, in deze gevallen niet zal opgaan.384 Ook het feit dat de Nazi’s de vrouwen die 

ze misbruikten gewoonlijk vermoordden om geen Arisch spoor bij een Joodse vrouw achter 

te laten,385 neemt Breisch mee in zijn overweging om deze vrouwen niets in de weg te 

leggen inzake gezinshereniging of gezinsvorming. Terzijde zij hier opgemerkt dat, zoals ik 

al eerder uiteen heb gezet, de responsa vaak naar aanleiding van een concrete casus zijn 

geschreven. Bij dit responsum gaat het om een koheen en een ongetrouwde vrouw die 

willen trouwen. Hierbij betrekt rabbi Breisch tevens een overweging die centraal staat in 

dit hoofdstuk: het belang van binding tussen mensen. Als dit huwelijk niet voltrokken kan 

worden, zo stelt hij, zou het kunnen gebeuren dat de vrouw geen andere man vindt. Ook 

die overweging maakt deel uit van de onderbouwing van zijn heteer.386 

 Ook rabbi Jitschak Ja’akov Weiss geeft in dezen een heteer387, onder meer op grond 

van een uitspraak in dezelfde soeĝja (bKetoebot 27a), dat indien er ook maar één enkele 

schuilplaats voorhanden is, dit genoeg is om te veronderstellen dat alle gevangen vrouwen 

zich daar voor hun aanranders konden verbergen (zie Sjoelchan Aroech Even Ha’Ezer 

 

384 Chelkat Ja’akov, Even Ha’Ezer 40:   אבל בני”ד, דמי שיודע עובדא דמילתא, שעשו דת וצווי הלזה מצד

רשעתם ומצד גיעולם לאומה ולגזע הישראלית, ועונש הכי גדול הטילו על מי שיעבור ע”ז. והדתות הנוגעות לשיטתם  

מנחבשה ע”י ממון דרק בשביל פחד הפסד ממו ודאי לא גרע  ולקבלם עליהם,  ביותר לקיימם  נזהרו  ן אינם ולרשעתם 

מאנסים, כש”כ בשביל פחד עונש עינוי ויסורים, שנענשו לכל מי שיעבור על דתם וציווים, בדיוקם הנפלא והאכזרי ודאי 

 .דאין לחוש דנאנסו ומותרות לכהונה
385 Ibid.:   וידוע דאותן הנשים והבתולות שהופקרו בכיוון עבור החיילים על מערכת המלחמה הרגו אח”כ בכיוון, שלא

עם ימ”ש בבטן ישראלישארו זר . 
386 Ibid.:   ובני”ד נמי הכלה באתה בעירום וחוסר כל ונשאה חן בעיני החתן שישא אותה, שייך בזה גם טעם עגונה

 .וכסברת התוס' הנ”ל, דשמא לא תמצא מי שישאנה כך
387 Minchat Jitschak 1:87 en 1:88. 
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7:10). Zo’n uitzonderlijk geval zou zich inderdaad een keer hebben voorgedaan, en op deze 

uitweg baseert Weiss zich voor zijn heteer.388 

 

4.2.3 Geen heterim gevonden 

Zoals reeds genoemd op pagina 53, blijkt het in de praktijk niet altijd mogelijk een heteer 

te vinden. Er bestaan op dit terrein daarom ook schrijnende gevallen. Ter completering van 

de behandeling van dit onderwerp bespreek ik twee responsa van poskim van wie vaststaat 

dat zij ernaar streven het menselijk lijden waar mogelijk te verzachten,389 en voor wie geen 

moeite te veel is een heteer te vinden voor emotioneel moeilijke halachische problemen, 

maar die dat in deze gevallen toch niet is gelukt.390 

 De eerste casus betreft een “mamzeer” (“bastaard”), dat wil zeggen iemand die 

geboren is uit bepaalde vormen van halachisch verboden seksueel verkeer.391 De Tora 

noemt de mamzeer als een van de p’soelee chitoen en benadrukt dat ook zijn nakomelingen 

“tot in het tiende geslacht” die status zullen blijven behouden.392 De Talmoed is zich 

terdege bewust van die ongerijmdheid en neemt de mamzeer op in een lijst van onoplosbare 

problemen die buiten de schuld van de getroffene zijn ontstaan.393 De Misjna beschrijft 

een nog complexere casus rond een mamzeer. Het gaat om een geval waarin de echtgenoot 

van een vrouw wordt vermist en na gepast onderzoek door het Beth Din (het rabbinaal 

gerechtshof) overleden wordt verklaard.394 De vrouw trouwt met een ander, maar nadat ze 

van deze tweede man kinderen heeft gekregen, duikt haar eerste man weer op. Daarmee 

worden deze laatste kinderen halachisch gezien mamzerim. Deze status wordt hen niet 

opgelegd als straf voor het aangaan van een tweede huwelijk door hun moeder – zij 

hertrouwde immers na toestemming van het Beth Din – maar als de uitkomst van een 

rampzalige omstandigheid. Uiteraard spelen de begeleidende emoties ook een grote rol in 

de halachische procedures rond dergelijke situaties. 

 In de halacha wordt er veel gedaan om het aantal mamzerim tot een minimum te 

beperken.395 In de Talmoed en de latere halacha staan methoden beschreven om deze status 

 

388 Minchat Jitschak 1:87, paragraaf 5:   וא”כ בנד”ד אם  היתה אומרת נמלטתי או נחבאתי במקום שהי' במציאות

כן, כאשר שמענו עניני המלטה או החבאה, אף דרק במעוטא דמעוטא, מ”מ היתה נאמנת, ע”כ נאמנת ג”כ לומר לא נמלטתי  

 .ולא נחבאתי ולא נטמאתי
389 Eerder in dit betoog zijn heterim van beide decisoren besproken. 
390 Uiteraard staat elk geval op zich en er is hiermee zeker niet gezegd dat deze twee onderwerpen 

in alle voorkomende gevallen onoplosbaar zijn. 
391 Zie bJebamot 45a voor een specificatie van deze categorieën. 
392 D’varim 23:3. 
393 bChaĝiĝa 9b. 
394 bJebamot 87b, en zie daar ook de Gemara. 
395 Een van de vormen van een mamzeer is het kind van een getrouwde vrouw en een andere man. 
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van mamzeer teniet te doen, met direct effect voor de mamzeer zelf of met effect voor zijn 

nakomelingen, maar deze methoden zijn ofwel discutabel 396 , danwel vandaag de dag 

praktisch niet toepasbaar.397 Zo schrijft rabbi Shlomo Zalman Auerbach398 een uitgebreid 

responsum over dit onderwerp. Hij toont zich bewust van de smart van de vrouw in kwestie, 

die per abuis met een tweede man getrouwd is. Hij probeert op uiteenlopende manieren een 

heteer te vinden om de kinderen uit dit tweede huwelijk niet als mamzerim door het leven 

te laten gaan, maar zo’n heteer blijkt uiteindelijk niet haalbaar.399 

 Een ander voorbeeld van een responsum waar geen heteer gevonden wordt, ondanks 

de beklagenswaardige situatie, is te vinden in werk van de zojuistgenoemde rabbi 

Breisch.400 In een responsum beschrijft de weerzinwekkende methoden van de nazi’s die 

tot castratie van mannelijke gevangenen leidden. Na een dergelijke marteling is het hun 

volgens de halachot rond de patsoe’a daka verboden een huwelijk te sluiten. Woorden 

schieten deze poseek te kort om zijn eigen onmacht te beschrijven een heteer voor deze 

categorie te vinden, maar hij slaagt daar uiteindelijk niet in. ‘Moge G’d erbarmen hebben 

en Zijn knechten wreken,’ besluit hij.401 

 

4.2.4 Deelconclusie 

In de pijnlijke gevallen van de petsoe’a daka en de sj’voeja wordt, om koelot te kunnen 

paskenen, naar revolutionaire manieren gezocht om vastomlijnde halachische principes te 

omzeilen. Men zou zich kunnen afvragen wat de rationale van een poseek is om zich op 

dergelijk glad ijs te begeven. Mijn antwoord is duidelijk: het niet-geven van dergelijke 

koelot zou een scherpe botsing tussen de halacha en de authentieke wil, het verlangen naar 

zelfrealisatie, van de vraagsteller veroorzaken. Vooral door svarot (gezond verstand, 

 

In echtelijke ruzies en in scheidingszaken beschuldigt de man zijn zwangere vrouw vaak van 

overspel en wil hij geen financiële of andere verantwoordelijkheid op zich nemen met betrekking 

tot dit kind dat nog geboren moet worden. Ook als de man zegt er zeker van te zijn dat dit niet zijn 

kind is, wordt de man in het Beth Din gewoonlijk niet op zijn woord “geloofd”, opdat het kind geen 

mamzeer zal zijn. Ook als met behulp van moderne technieken vastgesteld zou kunnen worden dat 

er geen relatie is tussen de genen van de man en dit kind, staat het Beth Din een dergelijk onderzoek 

niet toe. Zie Tzitz Eliëzer 13:104 (hier wordt ook een interessante manier van onderzoek naar 

vaderschap beschreven die door rabbi Sa’adia Gaon [Irak, tiende eeuw] reeds werd gehanteerd. 
396 Bijv. door middel van het nietig verklaren van een huwelijk: אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה. 
397 Bijv. door middel van een huwelijk met een zgn. “Kena’anitische slavin”. 
398 Zie het corpus, pagina 17, nr. 42 in de lijst. 
399 Minchat Shlomo 1:76:   אולם מפני גודל הצער של האשה ובצירוף עוד כמה חששות יגעו  גדולי תורה לטכס

 עצה לרחם על האשה ולטהר את הולד
400 Zie het corpus, pagina 17, nr. 12 in de lijst. 
401 Chelkat Ja’akov, hoofdstuk 30:   אם כן בני”ד נמי בידי אדם מקרי. באופן,  שמכל טעמים המבוארים אין אני

וד' ירחם, וינקום נקמת עבדיו השפוך לעינינו -רואה בעניי שום היתר עדיין להאומללים האלו  . 
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logische redenering) te gebruiken,402 vinden poskim wegen om binnen het raamwerk van 

de halacha koelot te paskenen in vraagstukken die in de essentie niets nieuws bevatten, 

maar waarvan de aloude oplossingen zouden leiden tot het afdwingen van onaanvaardbaar 

on-authentiek leven. In de volgende paragraaf zien we een aantal verbazingwekkende 

nieuwe koelot die vanuit dezelfde motivatie de ongelukkige situatie van de “katlanit”, de 

tweevoudige weduwe, moeten verlichten. 

 

4.3 De “katlanit” 

 

In Bereeshit hoofdstuk 38 lezen we het verhaal van Jehoeda, zoon van aartsvader Ja’akov, 

die drie zonen had, Eer, Onan en Shela genaamd. Eer trouwde met een vrouw genaamd 

Tamar en stierf. Daarna huwde Onan, Jehoeda’s tweede zoon, haar403 en stierf eveneens. 

Na deze twee sterfgevallen was Jehoeda bevreesd voor het leven van zijn overgebleven 

zoon Shela wanneer deze Tamar zou trouwen; daarom hield hij het huwelijk tegen. De 

Talmoed in bJebamot 64b werkt deze situatie nader uit.404 Voor een goed begrip daarvan 

licht ik eerst de betekenis en het gebruik van de term “chazaka” (gegronde aanname) toe. 

 

4.3.1 De “chazaka” 

Wij kunnen ons afvragen of deze angst van Jehoeda al dan niet terecht is. Hoeveel 

echtgenoten van Tamar moeten er overlijden, voordat duidelijk is dat er hier sprake is van 

een vast patroon? Een vast patroon dat je kunt identificeren na een aantal herhalingen van 

schijnbaar toevallige en op zichzelf staande gebeurtenissen, heet in de halacha een 

“chazaka”. De Tora bespreekt de implicatie van deze definitie aan de hand van een stier die 

met zijn horens stoot en zo schade toebrengt. In Shmot 21:28 gaat de eigenaar van de stier 

vrijuit nadat zijn stier een mens gedood heeft. In de pasoek erna, als de stier “reeds vroeger 

stotig was en zijn eigenaar gewaarschuwd was”,405 is niet alleen de stier, maar ook de 

eigenaar schuldig. Op allerlei plaatsen in de Talmoed blijkt er verschil van mening tussen 

geleerden over de vraag na hoeveel incidenten deze gebeurtenis de status van chazaka 

verwerft. Rabbi406 zegt dat dit na tweemaal het geval is, maar rabbi Shim’on ben Gamliël 

geeft het toeval nog een extra kans en bepaalt dat er pas na drie voorvallen sprake is van 

een chazaka. De Talmoed verdiept zich op tal van plaatsen in toepassingen van deze regel. 

Hoe lang blijf je bijvoorbeeld bij iedere verschrijving in een Torarol spreken van een 

 

402 Voor de svara, zie hierboven, pagina 37. 
403 Volgens het gebruik van de yibboem, het “leviraatshuwelijk”. 
404 Overigens zonder het verhaal uit Bereeshit 38 te noemen. 
405 Vertaling NBG, 1951. Zie ook pasoek 36 in hetzelfde hoofdstuk. 
406 Deze naam gebruikt de Talmoed steeds voor de Misjna-geleerde rabbi Jehoeda HaNassi. 
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eenmalig verschijnsel en hoeveel fouten moet je vinden voordat je besluit dat de gehele 

tekst moet worden nagekeken? 407  Een ander voorbeeld is de vraag hoe snel je de 

vakbekwaamheid van een slachter kunt vaststellen. Weet je dat reeds na twee keer correct 

slachten en hoeft hij niet verder gekeurd te worden, of is dat te weinig?408 Zo bespreekt de 

Talmoed nog vele andere gevallen.409 

 Hoe kijkt de moderne, seculiere maatschappij tegen deze vorm van handelen aan? De 

psychologie onderzoekt het zich aanwennen van gewoonten. Die gewoonten krijgen het 

karakter van een automatisme in het gedrag van de mens. Dit is echter iets binnen de mens 

zelf410 en dit automatische gedrag krijgt geen onafhankelijke (juridische) status, zoals bij 

de chazaka het geval is. Van grotere overeenkomst met de chazaka is de bekende “three 

strikes law”, een in verschillende staten van de Verenigde Staten gebezigde juridische 

praktijk. Als iemand tweemaal is berecht voor een zware overtreding, dan heeft dat als 

consequentie dat hij bij een volgende overtreding automatisch levenslange gevangenisstraf 

krijgt opgelegd.411 Het doel is uiteraard de criminaliteit hiermee terug te dringen. Men gaat 

ervan uit dat zo’n derde maal getuigt van ingesleten gedrag en dat de persoon grotere 

verantwoordelijkheid op zich laadt na die twee eerdere misstappen.412 

 De aan het begin genoemde soeĝja in bJebamot 64b bespreekt het geval van een 

jongetje dat is overleden aan de gevolgen van bloedverlies na de besnijdenis. Ook het 

daarna geboren broertje treft hetzelfde lot.413 Aangezien in geval van levensgevaar de 

mitsva van brit mila (besnijdenis) moet wijken, zal een volgend jongetje misschien niet 

 

407 Op grond van bEroevin 97a; zie ook Sjoelchan Aroech, Jore De’a 279:3 en Bi’oer haGra 4 

aldaar. 
408 bChoelin 3b. 
409 Zie rabbi Shlomo Joseef Zevin, ed., Encyclopedia Talmoedit 13 (1947-), 739 e.v. 
410 Zie bijvoorbeeld Phillippa Lally, e.a., “How are habits formed: Modelling habit formation in 

the real world,” European Journal of Social Psychology 40, nr. 6 (2010), 998-1009. Automatisme 

in gewoonten, stellen zij, ontstaat pas door die gewoonten tientallen keren te herhalen. 
411 Zie Tom R. Tyler en Robert J. Boeckmann, “Three strikes and you are out, but why? The 

psychology of public support for punishing rule breakers,” Law and Society Review 31, nr. 2 

(1997), 237-265. 
412 De literatuur spreekt overigens van teleurstelling over de mate van effect van deze stap. Zie 

Lisa Stolzenberg en Stewart J. D'alessio, ‘“Three strikes and you’re out’: The impact of California’s 

new mandatory sentencing law on serious crime rates,” Crime & Delinquency 43, nr. 4 (1997), 

457-469. 
413 De medische wetenschap heeft een mogelijke reden voor dit verschijnsel beschreven, namelijk 

dat het kind lijdt aan hemofilie. Zeer opmerkelijk valt te noemen, dat het in de Joodse bronnen al 

bekend was dat deze bloedziekte via zusters aan hun zonen worden doorgegeven. Zie Sjoelchan 

Aroech, Jore De'a 263:3. Zie William B. Dobyns, e.a., “Inheritance of most X-linked traits is not 

dominant or recessive, just X-linked,” American Journal of Medical Genetics 129A, nr. 2 (2004), 

136-143, met name 137. 
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besneden hoeven te worden of misschien zelfs niet besneden mogen worden. Geldt dit al 

voor het derde kind of bestaat een eventuele vrijstelling of verbod pas bij een vierde 

broertje? In het verlengde van deze casus adresseert de Talmoed het geval van een vrouw 

van wie de echtgenoten stierven, het tellen van de overledenen is daarbij onderwerp van 

hetzelfde meningsverschil: 

 

ומת   לשני  ומת,  לראשון  בן    -ניסת  שמעון  רבן  רבי;  דברי  תנשא,  לא  אומר:  לשלישי  גמליאל 

( תנשא  לא  לרביעי  תנשא,  א” מ  414( ...לשלישי  אבימי  ”ט?  אמר  הכי  אשי,  לרב  מרדכי  רב  ל 

 מהגרוניא משמיה דרב הונא: מעין גורם; ורב אשי אמר: מזל גורם.

 מאי בינייהו? איכא בינייהו דאירסה ומית; אי נמי, דנפל מדיקלא ומית. 

 

Parafrase: Als de eerste en tweede echtgenoot van een vrouw zijn overleden, mag ze niet 

meer trouwen, zo zegt Rabbi. Rabbi Shim’on ben Gamiël zegt dat ze een derde maal mag 

trouwen, maar na een derde sterfgeval is het haar verboden een vierde keer te huwen. (…) 

Wat is de reden voor dit verbod? Rav Mordechai zei in naam van rav Ashi: aldus zei Abdimi 

Mehaĝronia uit naam van rav Hoena: haar bron 415  veroorzaakt de dood van haar 

echtgenoten. En rav Ashi zei: haar “mazal” veroorzaakt die.416  Vervolgens vraagt de 

Talmoed: wat is het praktische verschil tussen de mening van rav Hoena en de mening van 

rav Ashi?417 Het antwoord luidt dat het kan zijn dat het echtpaar zich heeft verloofd en nog 

niet is getrouwd. Het kan ook zijn dat de man uit een palmboom valt en sterft. In die twee 

gevallen is uiteraard slechts de reden die door rav Ashi wordt gegeven relevant, aangezien 

er nog geen sprake is geweest van samenleven en de dood daarmee dus niet in verband kan 

worden gebracht.418 

 Tot zover de parafrase van het citaat. De Talmoed beslist hier niet welke visie de 

meeste praktische geldigheid heeft en tot halacha verheven wordt. Het is duidelijk dat de 

visie van rav Ashi een breder spectrum van gevallen dekt, je kunt immers alles aan “mazal” 

 

414 Hier gaat de Talmoed in op de achtergrond van dit citaat in de soeĝja. 
415 Dat wil zeggen: de baarmoeder. De reden voor de dodelijke afloop van de huwelijken wordt 

dan in de seksuele omgang gezocht. 
416 Het Talmoedisch gebruik van “mazal” rust op de aanname dat er astrologische invloeden op 

het leven op aarde bestaan en doelt op de inwerking daarvan. Zie bijv. Jeffrey L. Rubenstein, 

“Talmudic astrology: Bavli Šabbat 156a-b,” Hebrew Union College Annual 78 (2007), 109-148. 
417 De Talmoed is vaak op zoek naar de praktische implicaties van redenen die in het debat worden 

aangevoerd. Het zou immers mogelijk zijn dat de aangevoerde redenen slechts getuigen van een 

overlevering die door de geleerde gesprekspartners wordt doorgegeven. Meestal wordt echter ervan 

uitgegaan dat de Talmoed geen “doelloze” theoretische opsommingen geeft en dat elke redenering 

een doel heeft. De Talmoed probeert een voorbeeld te vinden van een situatie waarin de ene 

overlevering wel opgaat en de andere niet. 
418 Het betreft hier immers een ongeluk. In geval van ziekte is het niet duidelijk of dit wel of niet 

in verband kan worden gebracht met het gesternte van de vrouw. 
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toeschrijven, terwijl de “bron” slechts in zeer bepaalde gevallen als oorsprong van 

negatieve invloed kan gelden. Het ligt dus voor de hand dat de poskim de brede visie van 

rav Ashi zullen onderschrijven, wegens het “levensgevaar” (sakkana) van de situatie.419 

 Als ware het een samenvatting van de vele Talmoed-passages over chazaka, stelt deze 

soeĝja vervolgens de vraag of een chazaka halachisch reeds na twee keer dan wel pas na 

drie keer gefundeerd is. Het antwoord van de Talmoed is dat in geval van huwelijk de 

chazaka na tweemaal vaststaat, en in specifieke andere gevallen pas na drie keer.420 De 

onderliggende reden om in het geval van de vrouw van wie de echtgenoten sterven strenger 

te paskenen en geen nieuwe verbintenis (en binding) toe te staan, is het veronderstelde 

levensgevaar van de man; een derde huwelijkspoging wordt daarom verboden. De vrouw 

in deze soeĝja staat in de literatuur bekend als “katlanit”, dat wil zeggen: de “dodelijke 

vrouw”.421 

 

4.3.2 Analyse 

Het betreft hier een korte soeĝja en de beslissing is niet onderhevig aan fel debat, zoals wel 

vaker, dus op het eerste gezicht zullen er voor de tweevoudige weduwe weinig heterim te 

vinden zijn. Zij zal, aldus deze soeĝja, haar verdere leven moeten slijten zonder te huwen 

en, in het geval zij nog geen kinderen heeft, kinderloos sterven. In het vervolg van deze 

paragraaf wil ik onderzoeken wat er in deze kwestie sindsdien is gepaskend. Daarbij zullen 

we zien welke creativiteit moderne poskim aan de dag hebben gelegd om het deze vrouw 

mogelijk te maken haar leven te leven zonder af te hoeven zien van haar authentieke 

gevoelens van zelfrealisatie via binding en moederschap. Zonder de essentie van de halacha 

te veranderen, leggen de poskim via okimtot en andere mechanismen grote consideratie 

met menselijke gevoelens aan de dag en komen zo tot significante koelot, net als in de 

casussen die zijn besproken in het voorgaande hoofdstuk. In dit geval doen zij hun uiterste 

best het leven te veraangenamen van een vrouw die tot tweemaal toe haar echtgenoot heeft 

 

419 Er bestaat uitgebreid aandacht voor gevaar in de Talmoed, ook voor situaties waarin dat gevaar 

met een verbod samenvalt. De gebruikelijke term סכנתא חמירא מאיסורא duidt op grote persoonlijke 

voorzichtigheid in de Joodse leer. 
420 De Misjna waarop deze Talmoed commentaar geeft, handelt in beginsel over een ander geval 

met betrekking tot het huwelijk, maar vele commentatoren zijn van mening dat deze stelling van 

de Talmoed ook betrekking heeft op onze soeĝja, namelijk de vrouw van wie de echtgenoten 

sterven. 
421 Zie Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 9:2. Dergelijke asymmetrie tussen mannen en vrouwen in 

het Jodendom is onmiskenbaar en in toenemende mate onverenigbaar met moderne 

maatschappelijke waarden. Voor een felle kritiek, zie Raphael Cohen-Almagor, “Reconciling 

liberalism and Judaism? Human rights in Israel,” in Essays on human rights: A celebration of the 

life of Dr Janusz Kochanowski, ed. Jo Carby-Hall (Warschau: Jus et Lex Foundation, 2014), 136-

163. 
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moeten begraven. 

 

De middeleeuwse psika 

Maimonides paskent in zijn codex Misjnee Tora (Hilchot Isoeree Bi’a 21:31) geheel 

volgens de Talmoed. Hij verbiedt een derde huwelijk en beschrijft dit in eenvoudige zin, 

zonder specifieke voorwaarden te noemen die tot heterim zouden kunnen leiden. Echter, 

zo voegt hij toe, wanneer er reeds een huwelijk met deze derde echtgenoot heeft 

plaatsgevonden,422 zijn man en vrouw niet verplicht tot ontbinding van het huwelijk over 

te gaan.423 Deze verzoenlijke opinie in geval van a posteriori handelen staat in contrast met 

de strengere halacha in andere gevallen.424 Dat vormde de drijfveer voor de auteur van 

Kesef Mishnè, het belangrijke vroege commentaar op Maimonides,425 de beginselen van 

deze speciale halachische status te onderzoeken. Hij citeert rabbi Jitschak ben Sheshet 

(Spanje, 1326-1408; bekend als Rivash), die schrijft dat op grond van de woorden van 

Maimonides deze regel zelfs geldt wanneer een man, voordat het huwelijk wordt 

ingezegend, door het Beth Din wordt gewaarschuwd niet met de katlanit te trouwen, maar 

het toch doet. Op grond van de a posteriori psak van Maimonides dwingt het Beth Din hem 

in zo’n geval niet tot een ĝet (scheidbrief).426 

 Daarna citeert Kesef Mishnè het werk van Maimonides zelf in een responsum, waarin 

hij schrijft: 

 

שלישית קטלנית אין בו איסור אבל הוא מרוחק על צד הניחוש והפחד והתימהון שיש ברוב השעות  

 . שינזקו בהם הגופות החלשים

 

Parafrase: Het is niet op grond van een verbod dat stoelt op een mitsva, verboden om de 

drievoudige weduwe (shelishit katlanit) te huwen, maar vanwege de schade van nichoesh 

(magische praktijken) en ongerustheid die mensen van zwakke gesteldheid meestentijds 

vrezen. De verwijzing naar “nichoesh” vraagt hier om een toelichting. De Tora verbiedt 

(Vajikra 19:26 en D’varim 18:10) een aantal occulte bezigheden, waaronder “nichoesh”, in 

de NBG-vertaling van 1951 weergegeven met “waarzeggerij”. Uit het feit dat Maimonides 

dit deze praktijk relateert aan een verbod tot het inzegenen van dit huwelijk, blijkt dat de 

status van dit verbod anders is dan in andere gevallen. Toch onderschrijft hij het verbod 

 

422 Dit is de a posteriori psak, in de literatuur aangeduid met “bedi’avad”. Dit in tegenstelling tot 

de a priori psak, aangeduid met “lechatchila”. 
423 Maimonides, Hilchot Isure Bi’a 21:31:   אשה שנשאת לשני אנשים ומתו, לשלישי לא תנשא ואם נשאת לא

 .תצא
424 Zie bijvoorbeeld bKetoebot 22b en 23a. 
425 Van de hand van de auteur van de Sjoelchan Aroech, rabbi Joseef Karo. 
426 Kesef Mishnè aldaar:   ב”ד בו  וכתב דאפילו אם התרו  סעד לדבריו  והביא  נכון  רבינו  כתב שדעת  והריב”ש 

 .In paragraaf 5.2 ga ik nader op de ĝet in .והמרה את פיהם אין כופין אותו להוציא
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zelf in zijn codex, zoals hierboven geciteerd. Zo staat het ook in de Sjoelchan Aroech (Even 

Ha’Ezer 9:1). Rabbi Mosher Isserlis (de Rema) vult hier echter een aantal aanzienlijk 

verlichtende kanttekeningen aan toe, die voor moderne poskim nu precies de 

aanknopingspunten vormen om hun koelot te staven: 

 

א דדוקא אם מתו מיתת עצמם, אבל אם נהרג אחד מהן או מת בדבר, או נפל ומת וכדומה, אינו ”י

 . כלום. ולכן רבים מקילים בדברים אלו, ואין מוחין בידיהם

 

Parafrase: Er zijn er die zeggen dat dit alleen geldt als zij uit zichzelf gestorven zijn. Als 

iemand echter is gedood, door de pest is omgekomen of is gevallen en overleden enzovoort, 

dan telt zijn dood niet (dat wil zeggen, in de telling die tot de katlanit-status van zijn 

weduwe zou leiden). Daarom zijn er velen die dit verbod licht opnemen en is er niemand 

die daartegen protesteert. 

 Volgens verschillende commentatoren verschaft rabbi Isserlis hier de mening van rav 

Hoena (die de doodsoorzaak in de “bron” zocht) een halachisch-praktische status, om een 

koela te kunnen paskenen in deze moeilijke halacha. Daardoor is deze halacha slechts 

relevant indien het sterfgeval van de man direct samenhangt met de samenleving met zijn 

vrouw. Een andere verklaring voor deze opmerkelijke interpretatie komt van rabbi David 

HaLevi Segal (Polen, Rusland, 1586-1667) in zijn commentaar Toeree Zahav op de 

Sjoelchan Aroech en de aanvullingen van Rema. Volgens Segal is het een domme 

beslissing van de man om deze vrouw te trouwen, aangezien het huwelijk wel eens heel 

slecht voor hem zou kunnen aflopen. Omdat het echter niet zo’n makkelijke opgave is de 

juiste levenspartner te vinden en volgens de overlevering '427,שומר פתאים ה belet het Beth 

Din hem niet met deze vrouw te huwen.428 

 De mening van Rema is niet door alle poskim overgenomen, maar laat wel zien hoe 

er in de vroeg-moderne halachische praktijk gezocht is naar heterim. Mijn onderzoek van 

de moderne responsaliteratuur laat zien dat poskim op grond van een breed scala van 

overwegingen deze ongelukkige vrouw toch in staat willen stellen tot hertrouwen. 

 

 

427 Deze woorden vormen het begin van de zin uit Tehilim 116:6. NBG 1951 vertaalt met: “De 

Here bewaart de eenvoudigen.” Mijn vertaling zou luiden: “G’d behoedt de dwazen.” Deze term 

wordt aangewend als de halacha een bedenkelijke situatie ziet, maar meent niet de kracht te hebben 

het gebod af te dwingen. De poseek spreekt de hoop uit dat G’d deze dwazen, die zich inlaten met 

een halachisch hachelijke situatie, zal behoeden voor ongelukken. Het gebruik van deze zin leidt 

meestal een koela in. 
428 Taz Even Ha’Ezer 9:3:   נראה לדמות דבר זה לההיא דפ' מפנין לענין הקזה במעלי שבתא אף על גב דסכנה היא

ם פי' רש”י הורגלו מתוך דוחק שומר פתאים ה' וכן בזה שהורגלו רבים בזה מפני שאין לכל א'  מ”מ כיון דדשו ביה רבי

 .ליזהר בזה דאין זיווג מצוי לו ע”כ לא חשו לסכנה עוד
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De moderne psika 

In wat nu volgt geef ik een samenvatting en analyse van de door moderne poskim 

voorgestelde heterim inzake de katlanit. Ik doe dit op basis van de responsa van rabbi 

Ovadia Joseef in Jabia Omer, deel 3: Even Ha’Ezer, hoofdstuk 5; rabbi Moshe Feinstein 

in Iĝrot Moshe, Even Ha’Ezer deel 1, hoofdstuk 26; en rabbi Ja’akov Kantorovich in Iĝrot 

Melachim, hoofdstuk 34.429 

Het zij hier nogmaals opgemerkt dat de poskim altijd bronnen citeren die hun eigen 

besluitvorming staven. Deze bronnen stammen uiteraard uit de premoderne tijd. Op grond 

daarvan zou je dus kunnen veronderstellen dat de koelot niet uit de moderne, maar uit de 

premoderne tijd stammen. De verschillende koelot waren bij uitvaardiging echter verre van 

algemeen geaccepteerd; bovendien bespraken ze slechts theoretische mogelijkheden. Uit 

veel van die premoderne responsa valt duidelijk op te maken dat de poseek uit medelijden 

met de tweevoudige weduwe ernaar streefde een koela te paskenen. Veel van die responsa 

blinken weliswaar uit in creatief denken, maar de stap naar en praktische toepassing 

beschouwde men vaak als een brug te ver. Ondanks de getoonde goede wil bleven deze 

responsa daardoor in gebreke en leverden ze geen algemeen geldende en geaccepteerde 

koela op. De moderne poskim daarentegen hebben wel geprobeerd hun koelot halachische 

autoriteit te geven door (a) al die eerdere bronnen bijeen te brengen en (b) deze vanuit de 

nieuwe overwegingen en op grond van moderne argumentatie met elkaar te combineren. 

De eerdere theoretische koelot worden zo verheven tot praktische koelot, waarnaar ook 

daadwerkelijk wordt gehandeld. 

 Het responsum van rabbi Joseef betreft een vrouw die ten tijde van de vraag in Israël 

woonde, in het buitenland tweemaal getrouwd was geweest en nu voor de tweede keer 

weduwe was geworden. Ten tijde van hun huwelijk was haar laatste man zeventig jaar en 

zij waren tien jaar getrouwd toen hij aan een hartkwaal stierf. Zij – haar leeftijd staat niet 

vermeld – verzoekt een heteer om te kunnen trouwen, hoewel zij tweemaal haar man heeft 

verloren en halachisch gezien dus een katlanit is. Haar verzoek voor de derde maal te mogen 

trouwen wordt door rabbi Joseef ingewilligd, omdat hier geen sprake zou zijn van een 

katlanit.430 Rabbi Feinstein behandelt in zijn responsum een soortgelijke vraag, waarbij de 

eerste man al op leeftijd was en de tweede door een ongeluk is omgekomen.431 In het geval 

dat rabbi Kantorovich bespreekt, gaat het om een mogelijke zelfmoord: de eerste 

 

429 Rusland-Amerika, 1873-1945. Dit werk is niet in het corpus van dit onderzoek opgenomen en 

wordt hier alleen genoemd wegens het belang ervan voor deze specifieke casus. 
430 Jabia Omer deel 3, Even Ha’Ezer hoofdstuk 5, paragraaf 10:   המורם מכל האמור שיש להתיר את

האשה הנצבת בזה להנשא לכל גבר די תצבי. ואין בה משום קטלנית. ומאן דלא קפיד לא קפדי בהדיה. וצור ישראל יצילנו  

ורתו יראנו נפלאות ויאיר עינינו בתוה”ק אמןמשגיאות ומת  . 
431 Iĝrot Moshe, Even Ha’Ezer 1:26:   וכן יש לדון עתה שיודעין ממה מת אם אחד מת מקענסער ואחד ממחלת

ה המעין קענסער ולזה ריאה חלושה ותהיה אסורה רק משום מזל גורםהריאה הרי א”א לומר שלזה עש  . 
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echtgenoot stierf een natuurlijke dood; de tweede man is dood op bed aangetroffen, terwijl 

de gaskraan in zijn kamer openstond; het is echter onduidelijk of hij dat zelf heeft gedaan 

of dat daar een andere oorzaak voor was. 

 

Eerste argument: leeftijd van de man 

Welke argumenten dragen de poskim aan om af te wijken van de ogenschijnlijk gebaande 

paden van de Talmoed? Het eerste argument waar ze uitgebreid op ingaan, is de leeftijd 

van de man. Immers, niemand leeft voor eeuwig en de vraag is gerechtvaardigd of deze 

hele materie wel geldt in het geval de man al bejaard is. Ze noemen rabbi Ja’akov Weil 

(Duitsland, vijftiende eeuw) in zijn Shut Mahari Weil als de eerste poseek die in zijn 

beslissing in deze zaak rekening houdt met de leeftijd van de man.432 Naar aanleiding van 

dit responsum bestaan er verschillende meningen over de leeftijd waarop iemand als 

“bejaard” geldt en of mensen die leeftijd meer of minder vaak bereiken. Zij die rekening 

willen houden met de leeftijd van de man, zijn het er in het algemeen over eens dat iemand 

van tachtig jaar zeker als een bejaarde geldt. Rabbi Elazar Fleckeles (Praag, 1754-1826) 

voegt hier in zijn werk Teshoeva MeAhava aan toe dat de dood van de man zonder twijfel 

niet meetelt bij het bepalen van de katlanit-status van de vrouw als een arts de man om 

gezondheidsredenen had afgeraden te trouwen.433 De meerderheid van de acharonim vindt 

een bejaarde leeftijd van de man een grond voor een heteer waardoor de vrouw niet als 

katlanit wordt bestempeld.434 

 

Tweede argument: het tijdsverloop 

Een volgende overweging is daarentegen geheel nieuw. Weliswaar heeft rabbi Jair Chaim 

Bachrach (Duitsland, zeventiende eeuw) deze overweging als theoretische mogelijkheid 

geopperd, maar pas in de moderne tijd heeft die ook praktisch gezag gekregen, onder meer 

dankzij hoofdstuk 23 van het responsawerk Tsafnat Pa’aneach van rabbi Joseef Rozin.435 

 

432 Shut Mahari Weil 183:   י”א שאחד   מהם זקן אינו מן המניין או היכא שמתו בחולי ההילוך בר מינן גם כן אינו

 .מן המנין
433 Shut Teshoeva Me’Ahava 1:92:   שבעל א' מת זקן ושבע ימים ואחד אשר נשא אשה נגד עצת הרופאי' שדנו

טלניתדינו אם ישא אשה ימות אין ברור כ”כ שהאשה הנעצבה הלזו מוחזקת לק  . 
434 Rabbi Joseef schrijft daar: ועכ”פ בנ”ד שהגיע לגבורות ומת נראה דלא תלינן בה לעשותה קטלנית. 
435 Zie voor een biografie van rabbi Rozin Dovber Schvartz, The Rogatchover gaon (Brooklyn: 

Lulu, 2013). Zie voor een analyse van zijn wijze van omgaan met de Joodse literatuur rabbi Shlomo 

J. Zevin, Ishim veShitot (Jeruzalem: Kol mevaseer, 1957), 71-132. Een voorbeeld van zijn originele 

invalshoek geeft Chaim Miller, Rambam: The 13 principles of faith: Principles VIII & IX 

(Brooklyn: Kol Menachem, 2007), 231. In dit responsum verwijst hij ook naar de situatie van 

Tamar, namelijk dat Eer en Onan meteen na het huwelijk stierven. Het aanvoeren van een pasoek 

is geheel in stijl met de denk- en werkwijze van rabbi Rozin, zoals beschreven in voornoemde 

studies. 
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Aangezien de Talmoed de katlanit in het kader van de chazaka in verband met de dodelijke 

afloop van besnijdenissen plaatst, zo redeneert hij, dienen de stervensgevallen van de 

echtgenoten zich onder soortgelijke omstandigheden aan te dienen, dus min of meer 

onmiddellijk. Het tellen van dodelijke besnijdenissen om broertjes daarvan vrij te stellen, 

begint immers slechts wanneer het kindje direct na de ingreep zwakker en zwakker wordt 

en sterft. Wanneer dat niet het geval is, valt er geen verband aan te wijzen tussen de brit 

mila en het overlijden. Op een analoge manier redeneert Rozin (en in zijn kielzog ook 

Joseef, die hem citeert) inzake de katlanit. Wanneer de tweede man jarenlang met deze 

vrouw getrouwd is geweest, kun je haar niet als oorzaak van zijn dood beschouwen. 

Immers, als zij wel zijn doodsoorzaak zou zijn geweest, had dit al meteen aan het begin 

van hun huwelijk gebeurd moeten zijn. Nu is de dood van deze man aan een ziekte of iets 

anders toe te schrijven.436 

 

Derde argument: geografische omstandigheden 

In zijn responsawerk Sho’eel oeMeshiv noemt rabbi Joseef Shaul Natanzon (Lemberg, 

1810-1875) een derde aspect dat tot een heteer leidt. Hij wijst erop dat volgens hem 

emigratie naar Israël het mazal van een vrouw verandert. Haar levensloop buiten Israël 

wordt als niet van invloed geacht op haar toekomst in Israël.437 Deze visie vindt haar 

oorsprong in de kinderloosheid van aartsvader Avraham en aartsmoeder Sara, die geteld 

werd vanaf hun komst naar Israël438 en berust verder op de verklaring van rabbi Moshe 

ben Nachman inzake het directe G’ddelijke toezicht op het land Israël, zoals beschreven in 

D’varim 11:12. Het mazal van een mens buiten Israël mag dan bepalend zijn, in Israël 

begint een nieuwe telling, ook voor de katlanit. Als haar mazal in het begin van haar leven 

als niet relevant wordt geacht, dan is de rationale van rav Ashi uit de Talmoed, die immers 

wordt geprevaleerd boven die van rav Hoena, dus niet meer geldig.439 Deze visie is in de 

 

436 Rabbi Joseef:   גם הגאון הראגצובי בשו”ת צפנת פענח )סי' כג( כ' מדנפשיה, דבודאי רק אם מתו תיכף לאחר

זה. וכמו במילה שרק אם לא   הנישואין אז מחזיקים הדבר במעין או במזל, אבל אם לאחר זמן מתו לא שייך כלל דין 

ליט זאת בדרך ודאותנתרפאת המילה אז אמרינן שמתו מחמת מילה הלא”ה לא. ע”כ. נמצא שהגאון ז”ל מח . 
437 Sho’eel oeMeshiv (2e uitgave) 1:87:   ולפענ”ד היה נראה דבר חדש דאם תסע לא”י אפשר דמותרת להנשא

שם דהרי אנן קי”ל כהטעם שמזלה גורם והרי בא”י היא ארץ אשר ד' דורש אותה ואינו תחת המזל וכעין שאמרו דאם  

ם שבחו”ל דיש לומר דזכות א”י תשתנה וה”ה בזה יש לומר דכיון דבמזל שהתה י' שנים ואח”כ הלך לא”י דאין מונים שני

תלוי אולי בא”י דאינו עפ”י מערכת השמים והמזל כמ”ש הרמב”ן ושאר מפרשים דא”י אינו נמסר לשום שר ומזל רק 

ממשלה   עפ”י ד' וכ”כ השל”ה לפרש בפסוק התחת אלהים אני דהיינו אם אני יושב תחת אלהים דהיינו בא”י שאין שום

 .רק ד' לבדו וא”כ גם בזה יש לומר דהמזל לא יגרע בא”י כנלפענ”ד דבר חדש
438 Bereeshit hoofdstuk 12. 
439 Dit is een interessante intra-Talmoedische discussie: de Talmoed gaf twee verschillen tussen 

de meningen: een verloving en een val. Als de Talmoed van mening was geweest dat ook aliya 

(migratie) naar Israël een verschil vormt tussen beide viseis, dan had de Talmoed dat expliciet 

moeten zeggen. Of kan het ook zijn dat dit weggelaten wordt, maar wel geldig is? Hier wordt de 
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halacha niet algemeen geaccepteerd; veel poskim verwerpen haar zelfs met klem.440 Toch 

kunnen ze er eventueel rekening mee houden in gevallen waarin de tendens ook zonder 

deze laatste overweging al naar een heteer neigt.441 

 

Vierde argument: financiële omstandigheden 

Ook de zeer prominente poseek rabbi Jechezkel Landau (Polen en Tsjecho-Slowakije, 

1713-1793) werpt een nieuw licht op deze soeĝja. Desgevraagd schrijft hij dat in het kader 

van het mazal van de vrouw ook gekeken kan worden naar haar algemene levenssituatie, 

zonder dat die gerelateerd is aan die van haar partners. Hij relateert haar welvaart en welzijn 

op andere levensterreinen aan het vrijpleiten van de katlanit-status, en doet dat op basis van 

de Talmoed.442 Daar staat:  אמר רבא: חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא, 

dat wil zeggen: Rava doceerde: “De duur van het leven, het aantal nazaten en de rijkdom – 

zij bestaan niet bij de gratie van het zchoet (de verdienste)443 van de mens, maar van het 

mazal.” Immers, als een vrouw succesvol financieel voor zichzelf kan zorgen, is het 

moeilijk vol te houden dat haar mazal dermate slecht is dat dat haar in het ongeluk zou 

storten door het overlijden van haar echtgenoten.444  

 Ook deze overweging heeft het zwaar te verduren gehad van de overgrote 

meerderheid van de poskim. Volgens hen kan financieel succes als verzachtend criterium 

 

essentiële vraag gesteld of de Talmoed verplicht is alle relevante gevallen te noemen. Of volstaat 

het noemen van slechts een deel van alle gevallen (תנא ושייר) en hoeft de Talmoed geen uitputtende 

opsomming van alle mogelijkheden te geven? Het eerste geldt, dat wil zeggen dat het feit dat hier 

maar twee verschillen staan opgeschreven, niet betekent dat er niet ook andere verschillen zouden 

kunnen bestaan. In de Talmoed wordt dit duidelijk gemaakt met de sneerende opmerking:   תנא כי

 dat wil zeggen: “Is de geleerde soms een koopman die zijn volledige koopwaar ,רוכלא ליחשיב וליזיל

moet uitstallen?” 
440 Rabbi Joseef zelf verwerpt deze overweging uiteindelijk en stelt:   וממילא גם בהלכה לא”י י”ל שאין

 .להקל
441 Dit wordt in de literatuur aangeduid met “snif”: een bijkomende overweging, die niet als 

hoofdargument moet worden gezien. 
442 bMo’ed Katan 28a. 
443 Door het uitvoeren van mitsvot bouwt men in religieuze zin verdienste op, een staat van dienst, 

die te vergelijken valt met een geestelijk puntensysteem. Het verband tussen het zchoet van een 

mens en de aardse beloning daarvoor is een onderwerp dat in de literatuur zeer uitvoerig aan de 

orde komt, maar buiten het bestek van dit onderzoek valt. Dit citaat van Rava (niet verdienste maar 

gesternte) geldt als een van de fundamentele uitspraken over dit onderwerp. 
444 Het responsum staat in Noda BiJehoeda, 1e druk, Even Ha’Ezer, hoofdstuk 9:   בידי ודע שיש 

שהרא”ש כתב בתשובה מה שאמרו מזל גורם אין הפירוש שמזל גורם שימותו אנשיה כי מיתת  להמציא קולא אחת והוא  

או להיפך והאשה היותה כלואה בבית ומתפרנסת ע”י הבעל מזלה    האיש אינה תלויה במזל רק מזל גורם לחיות בעושר

אשת חיל ואנו רואים שגם  גורם שימותו אנשיה למען תחיה בעוני. ומעתה אני אומר שזה בסתם נשים אבל באשה שהיא  

אחר מיתת אנשיה היא מצלחת במשא ומתן ומתפרנסת שלא בצער אז ודאי שאין מזלה גורם לעניות וא”כ מיתת אנשיה  

 .לאו על ידה הוא
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voor de katlanit slechts als bijkomend argument gelden en beslist niet als een centrale 

rationale voor een heteer,445 zeker omdat rabbi Landau de geldigheid van deze overweging 

ook zelf ernstig afzwakt. Toch beschouwen moderne poskim de overweging van rabbi 

Landau niet uitsluitend als “snif”. In sommige moderne responsa vormt deze redenering 

wel degelijk een belangrijke bouwsteen waarmee poskim naar een heteer toewerken.446 

 In dezelfde sfeer noemen de bovenstaande responsa nog een revolutionair inzicht: als 

het gaat om het mazal van de vrouw wat rijkdom betreft, is dat slecht in tijden dat ze geen 

man heeft en juist niet in tijden dat ze wel getrouwd is. Tijdens het huwelijk rust op haar 

man immers de plicht haar te onderhouden. Dus wordt de chazaka opgebouwd in de tijd 

dat de vrouw weduwe is. Als zij hertrouwt, telt deze pauze niet mee en dus is pas met de 

derde man een chazaka gezet, ook volgens Rabbi Feinstein in Iĝrot Moshe.447 

 

Vijfde argument: het aandeel van de man 

Dit aspect komt expliciet voort uit de wens van de poseek de tweevoudige weduwe de 

mogelijkheid te geven haar leven niet in eenzaamheid te hoeven slijten. Als de man zelf de 

hand had in zijn dood, kan dit ook zijn eigen mazal zijn en niet zonder meer alleen dat van 

de vrouw. Over dit onderscheid rept de Talmoed met geen woord, maar de ongelukkige 

situatie die zou ontstaan als zij nooit meer zou mogen trouwen, vormt voor de poseek een 

reden om deze nieuwe overweging te definiëren.448 

 

Zesde argument: geestesgesteldheid van de vrouw 

Een volledig nieuw idee dat de telling van overleden echtgenoten van de katlanit 

beïnvloedt, is de kwaliteit van het huwelijk. In een responsum speculeert rabbi Feinstein 

dat het de vrouw misschien duidelijk was geworden dat haar man onvruchtbaar was en dat 

zij om die reden mogelijk had willen scheiden. Toen haar man overleed, was dit dus niet 

haar slechte mazal, maar misschien juist een voor haar min of meer wenselijke wending 

geweest. Een belangrijke conditie voor de geldigheid van dit argument is dat dit dan ook in 

 

445 De reden is duidelijk: er bestaat niet noodzakelijkerwijs een verband tussen het mazal genoemd 

in de Talmoed in Mo’ed Katan aan de ene kant en dat in Jebamot aan de andere kant. 
446 Rabbi Feinstein schrijft:   מותרת גורם  מעין  יארד שלמ”ד  בלאמבער  במה שנפל  דידן שאחד מת  בהא  ולכן 

ונשאר רק מה שאסורה למ”ד מזל גורם, וכיון שיש לה פרנסה משל עצמה שליכא חסרון דמזל גורם כסברת הנו”ב יש  

התירה לכו”על . 
447 Rabbi Feinstein: שו”ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן כו. 

והנכון לע”ד דבר חדש אבל הוא ברור דמצד מזל גורם אף לרבי צריך שלשה, דהא כיון שניסת לשני עדין לא היה מזלה  

לה מזונות ונמצא שמזלה הוא רע דהרי היה לה מזונות משני ורק זמן ההפסק שבין מיתת הראשון לנישואיה לשני לא היה  

שאחרי עבור איזה שנים לא יהיה לה מזונות דהרי לא ראינו שמזלה הוא שלא יהיה לה מזונות דהא אדרבה מזלה על כל 

 .העת היה שיהיה לה מזונות רק שעל זמן שביני ביני אם היה שנה או שנתים לא היה לה וזה הרי היה רק פעם אחת
448 Rabbi Joseef: וכ”ש מי שהכניס עצמו בסכנה שעמד במקום שיש שם מגפה. 
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werkelijkheid aangetoond moet zijn.449 

 In andere moderne responsa zien we dat ook een opeenstapeling van in de bronnen 

onbeslist gebleven overwegingen (“sfekot”, enkelvoud: “safeek”, letterlijk “twijfel”) de 

beoogde heteer kan bewerkstelligen. Onder deze sfekot wordt zelfs genoemd dat de halacha 

inzake de katlanit misschien niet volgens de Misjna-geleerde Rabbi is, maar volgens rabbi 

Shim’on ben Gamliël.450 Als dit als safeek telt, is het getal van drie sfekot snel te behalen. 

Een dergelijk aantal sfekot wordt al snel als een opening voor een heteer beschouwd.451 

 

Samenvatting 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de poskim een uitputtende reeks svarot (common 

sense argumenten) van grote originaliteit naar voren hebben gebracht om de katlanit, die 

haar als authentiek opgevatte levensdoel belemmerd ziet, in staat te stellen tot 

hertrouwen.452 In het corpus van de literatuur van dit onderzoek453 heb ik geen enkel 

responsum gevonden waarin de hachelijke situatie van de katlanit blijft gehandhaafd en zij 

niet zou mogen hertrouwen.454 Veel van de hier genoemde en besproken responsa bevatten 

zinsneden als: “de weg naar een heteer voor deze arme vrouw bestaat uit …”, wat al vanaf 

het begin de richting aanduidt waarin het responsum zal gaan, door te zeggen: we gaan een 

juridische weg zoeken die haar tot hertrouwen in staat zal stellen. 

 

449 Rabbi Feinstein:   אך אולי יש לדון דמאחר דלא רצתה להיות עמו כשנודעה שאינו יכול להוליד בנים לכן אף

יותר היתה רוצה בגירושין ונמצא   כשהסכימה היה זה רק מפני הדוחק שלא היה רוצה לגרשה והוכרחה להסכים אבל 

הרע והוא לע”ד טעם גדול אך צריך לחקור ולברר אם האמת שלא רצתה  טובתה ולא למזלה  שהמיתה דבעלה זה היה ל

כשנודעה שאינו יכול להוליד כיון שיש לה בת מראשון ושהסכמתה היתה רק מפני הדוחק שאולי הסכימה מפני שהיה בעל  

 .פרנסה וכדומה שאז ליכא היתר זה
450 Zie Beth Shmoe’eel in zijn commentaar op Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 9, paragraaf 4. 
451 Om een beetje “tegenwicht” te bieden aan de lange rij van nieuwe rationalen die tot een heteer 

leiden, moet hier gezegd worden dat de poskim zeker ook overwegingen noemen die ze vervolgens 

verwerpen, omdat zij als onvoldoende beoordeeld worden (een immer terugkerend verschijnsel, 

zoals uitgelegd op pagina 56). Sommige van die overwegingen werden door de vraagsteller zelf 

aangedragen, door de auteur van het responsum onderzocht en uiteindelijk afgekeurd. Voorbeelden 

daarvan zijn onder meer dat het overlijden niet telt als het paar al kinderen had, of als de man die 

haar wil trouwen nog geen pirja v’rivja vervuld heeft, of als de “bron” van de vrouw inderdaad de 

reden voor de dood van de twee echtgenoten is, of dat beide perioden van huwelijk gelijk zouden 

moeten zijn. 
452 In deze paragraaf zou ik ook de aĝoena kunnen bespreken. Dit is een getrouwde vrouw van wie 

de man vermist is en die, zolang er geen uitsluitsel over zijn dood is, niet kan hertrouwen. Maar 

aangezien de Talmoed zelf al stelt (bJebamot 88a) dat de geleerden zich moeten inspannen om haar 

vermiste man overleden te verklaren, kunnen veranderingen binnen de halacha in feite verklaard 

worden als voortvloeiend uit deze algemene Talmoedische aanmaning. De aĝoena, hoewel een 

halachische cause célèbre, is daarom voor dit onderzoek minder relevant. 
453 Zie hierboven, pagina 17 voor een verantwoording van het corpus van dit onderzoek. 
454 Zie behalve de genoemde responsa bijvoorbeeld: Minchat Elazar 2:66; Dovev Mesharim 1:74. 
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 Dit staat in schril contrast met de ogenschijnlijk besliste lijn die wordt geformuleerd 

in de betreffende soeĝja in de Talmoed. Consideratie met haar gevoelsleven, met haar 

autonomie om zelf te beslissen dat zij wil hertrouwen en haar authentieke wil haar leven 

op die manier invulling te geven, spreekt zowel uit de koelot van de moderne poskim als 

uit de motivativeringen die velen daarvoor geven. Ze grijpen terug op een rijke schakering 

van responsa uit de premoderne tijd, die elk vaak slechts een enkel argument leveren, 

uitsluitend theoretisch zijn en vooral zijn ingegeven uit een humane consideratie met de 

betreffende vrouw. De opeenstapeling van deze argumenten maakt het voor de moderne 

poskim echter haalbaar zo’n vrouw daadwerkelijk toe te staan een tweede maal te 

hertrouwen. 

 Tegen deze conclusie zou je kunnen inbrengen dat zaken die halachisch zonneklaar 

zijn niet in de responsa te boek worden gesteld, zoals ook aangegeven in het inleidende 

hoofdstuk. In het geval van de kalanit is de halacha immers volkomen duidelijk en zullen 

er ongetwijfeld ontelbare gevallen zijn geweest waarin een katlanit na twee begrafenissen 

haar verdere leven lang eenzaam en ongetrouwd is gebleven, zonder dat daar responsa aan 

zijn gewijd. Het betoog hierboven ter staving van mijn werkhypothese weerlegt die 

redenering echter met kracht. Juist bij deze vraag, waarover de halacha zo duidelijk is en 

een ogenschijnlijk zeer eenvoudig en ontkennend antwoord geeft, zetten de poskim alle 

zeilen bij om een heteer te kunnen formuleren. Elke poseek die in een dergelijk geval moet 

beslissen, kan putten uit de literatuur, waarvan de bestudering duidelijk maakt hoeveel 

halachische mogelijkheden er zijn om tot een voor de vrouw leefbare koela te komen. 

 

4.3.2 Deelconclusie 

In het geval van de katlanit scheppen de Tora en de Talmoed een ogenschijnlijk voldongen 

feit. Een vrouw die getrouwd was en weduwe is geworden, daarna hertrouwt en hetzelfde 

lot ondergaat, zal haar leven in eenzaamheid moeten slijten. De Talmoed noemt hiervoor 

redenen die de moderne maatschappij als angst voor “magie” zou aanduiden en 

tegenwoordig geen enkele voorspellende waarde zou toekennen ten aanzien van een 

mogelijk overlijden van haar derde man. De moderne poskim rijgen niettemin allerlei in 

het verleden gegeven koelot aan elkaar, destijds al dan niet verworpen door anderen, om 

zo tot heterim te komen. Deze meelijwekkende vrouw wordt weinig of niets meer in de 

weg gelegd om haar authentieke wil tot binding en eventueel gezinsopbouw te realiseren. 

 In de volgende paragraaf zal ik bespreken hoe de halacha omgaat met een meer 

uitgesproken modern probleem: de door halachisch toedoen op vaste basis gemiste kans tot 

zwangerschap wegens het uitblijven van “tahara” (reinheid), en recente koelot op dit 

terrein. 
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4.4 Tahara en zwangerschap 

 

In de vorige paragrafen zagen we een aantal heterim voor het tot stand brengen van een 

huwelijk waaruit kinderen geboren kunnen worden. Deze paragraaf handelt over een 

relatief veelvoorkomend probleem: de “halachische onvruchtbaarheid”. Daarbij gaat het 

erom dat een vrouw door het nakomen van de nida-wetten niet bevrucht kan worden door 

haar man. Gedurende een bepaalde periode in de maandelijkse cyclus van de vrouw is elk 

fysiek contact tussen haar en haar man immers verboden en het is mogelijk dat de 

vruchtbare periode van de vrouw in die periode valt. We zullen zien welke mogelijkheden 

de poskim ook in deze kwestie creëren om de hartenwens van de ouders, een zwangerschap, 

halachisch mogelijk te maken.455 

 Deze paragraaf is een belangrijke schakel in mijn betoog, want waar ongewenste 

kinderloosheid in het verleden vaak een onomkeerbaar lot was, is door de moderne 

medische mogelijkheden tot behandelen van onvruchtbaarheid het verkrijgen van de 

gewenste zwangerschap een haalbaarder doel geworden. Nu de medische mogelijkheden 

tegenwoordig groot zijn, willen ook religieuze mensen daar gebruik van maken en vinden 

zij dat de halacha hen bij het bereiken van het gewenste doel zeker niet “in de weg” mag 

staan. 

 Laat ik allereerst een summiere uiteenzetting geven van de nida-wetten die voor mijn 

betoog relevant zijn.456 De Tora geeft in twee zinnen de wetten voor een vloeiende vrouw. 

In Vajikra 15:19 staat (vertaling NBG 1951): “Wanneer een vrouw vloeit – namelijk de 

bloedvloeiing van haar lichaam heeft – dan zal zij zeven dagen in haar maandelijkse 

onreinheid blijven.” In pasoek 25 lezen we: “Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit, 

buiten de tijd van haar maandelijkse onreinheid, of wanneer zij langer vloeit dan haar 

maandelijkse onreinheid, dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit, onrein zijn als in de 

 

455 Zie voor een belangrijke bijdrage aan dit onderwerp: Tova Ganzel en Deena R. Zimmerman, 

“Hormonal intervention for religious concerns: A Halakhic and ethical discussion,” Nashim: A 

Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues 21, nr. 1 (2011), 114-129. Enigszins 

verbazingwekkend is dat in dit artikel niet alle halachische bronnen zijn opgenomen die in het 

vervolg van deze paragraaf de revue zullen passeren, hoewel die van groot halachisch belang zijn. 
456 Deze wetten staan in alle halacha-boeken uitgebreid beschreven. De religieuze bruidegom en 

bruid moeten grondige kennis van deze wetten hebben, voordat zij zich, in halachische zin, zeker 

zullen voelen om in het huwelijksbootje te stappen. Het gaat om halachisch zeer belangrijke regels, 

die echter ingewikkeld zijn en waarschijnlijk voor beiden nieuw en zeker ook beladen wegens de 

ingetogenheid die beiden tot dan toe in hun dagelijkse leven aan de dag legden. Zie voor een korte 

samenvatting de eerste pagina’s van: Eliyahu C. Rosman, “Hilchot niddah and gynecological 

procedures,” in And you shall surely heal: The Albert Einstein college of medicine synagogue 

compendium of Torah and medicine, ed. Jonathan Wiesen (Jersey City: Ktav Publishing House, 

2009), 253-273. 



151 
 

tijd van haar maandelijkse onreinheid; zij is onrein.” De Talmoedgeleerden hebben de 

overeenkomsten en verschillen tussen deze twee psoekim zorgvuldig geanalyseerd. Zij 

onderscheiden twee soorten bloedingen en noemden die respectievelijk “nida” (pasoek 19) 

en “ziva” (pasoek 25).457 Elk daarvan heeft zijn eigen halachische implicaties, vooral wat 

het proces betreft dat op de vloeiing volgt: een “nida” telt zeven dagen vanaf het begin van 

haar vloeiing, een “ziva” telt de zeven dagen pas na het einde van haar vloeiing.458 Pas na 

dit tellen kan een vrouw zich onderdompelen in het mikve (rituele bad), waarmee ze de 

staat van “tahara” (reinheid) bereikt en het haar en haar man is toegestaan seksueel contact 

te hebben. 

 Bij een vrouw kan iedere vloeiing “nida” of “ziva” zijn. Over hoe je dat moet bepalen, 

bestaan er grote meningsverschillen. Omdat dit uiterst ingewikkeld kan zijn én omdat dit 

halachot zijn die iedereen op individuele basis uitvoert – het gaat niet om iets wat door 

bijvoorbeeld een Beth Din moet worden gehanteerd459 – besloot de geleerde rabbi Jehoeda 

HaNassi, en later ook rabbi Zeera, dat een vrouw die ook maar de lichtste vloeiing 

waarneemt, dit als “ziva” dient te beschouwen en daarna zeven “schone” dagen in acht 

moet nemen. Als ze in die zeven dagen niet de minste vloeiing waarneemt, mag de vrouw 

zich onderdompelen in het mikve (de “t’vila”), waarna zij en haar man mogen 

samenkomen.460 De telling begint uiteraard pas zodra zij er absoluut zeker van is dat de 

vloeiing of bloeding volledig voorbij is. Dit ijkmoment heet “hefseek tahara” en wordt in 

het algemeen in de namiddag bepaald. 

 Die zeven dagen moeten “schoon” zijn, dat wil zeggen, zonder vloeiing. Echter, ook 

seksueel contact dat de vrouw direct vóór haar laatste vloeiing heeft gehad, verstoort deze 

telling.461 De tijdspanne die er voorbij moet gaan tussen het begin van de cyclus en het 

moment van de hefseek tahara is op minimaal 72 uur gesteld, wegens de mogelijkheid dat 

de vrouw vlak voor de cyclus nog seksueel contact heeft gehad: alleen dan stoort dat de 

telling niet. Dit is vanaf het begin van haar vloeiing, zonder acht te slaan of haar cyclus 

korter of langer dan die drie etmalen duurt. Praktisch gezien duurt deze periode tot het einde 

van de middag nadat die 72 uur verstreken zijn462 en gaat het dus eigenlijk om “de vierde 

 

457 Zie onder andere bNida 72b. 
458 Pasoek 28 in Leviticus 15. 
459 Zie uitvoerig hierover rabbi Joseef Karo, Beth Joseef, Jore De’a 183. 
460  Zie bNida 66a. De opstellers van deze regels spreken over verschillende details en de 

samenvoeging van beide regels is tot halacha geworden. 
461 Dit wordt “poletet shichvat zera” genoemd en is gebaseerd op G’ds opdracht aan het gehele 

volk in Shmot 19:15 om tijdens de drie dagen voorafgaand aan de Openbaring op de berg Sinaï 

seksueel contact te vermijden. Zie bSjabbat 86a, de Misjna en Gemara aldaar. 
462 Er wordt vanuit gegaan dat samenleving meestal ’s nachts plaatsvindt. Precies drie etmalen 

later is het dus wederom nacht en de hefseek tahara moet in de namiddag uitgevoerd worden. Dus 
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dag”. Deze regel is vastgelegd in de halacha463 en rabbi Moshe Isserlis (Rema) schrijft 

voor dat ze daar nog een extra dag bij moet tellen om eventuele fouten te vermijden. Hij 

schrijft verder dat ook als er in werkelijkheid meer dan dit aantal dagen verstreken is tussen 

het laatste seksuele contact en het moment dat de hefseek tahara kan worden uitgevoerd, 

de hefseek tahara en het tellen van de zeven schone dagen desondanks altijd pas op “de 

vijfde dag” na het begin van de vloeiing kan beginnen. Deze maatregel heet “lo shimsha 

atoe shimsha”, dat wil zeggen dat je het tijdsverloop tussen het moment van de 

daadwerkelijke laatste geslachtsdaad en het moment van de hefseek tahara altijd zo streng 

mogelijk moet bezien. 

 Samengevat is het man en vrouw dus ongeveer twaalf dagen per maand verboden in 

enig lichamelijk contact met elkaar te staan; dit is inderdaad de praktijk in elk gezin dat 

volgens de halacha leeft.464 

 Het is heel belangrijk hier op te merken dat er in de halachische wereld extreme 

terughoudendheid bestaat om zelfs maar een minutieuze verandering in deze wetten aan te 

brengen. Volgens de traditie wordt de spirituele status van het Joodse volk voor een 

belangrijk deel gewaarborgd door het feit dat kinderen uit een “reine” coïtus voortkomen. 

Een inbreuk op bovengenoemde serie van handelingen zou deze reinheid onmiddellijk 

tenietdoen. De psika is in het algemeen uiterst terughoudend in het uitvaardigen van koelot 

op dit gebied. Dat dergelijke koelot toch bestaan, is daarom des te opmerkelijker en maakt 

het de moeite waard te onderzoeken wat de achtergrond van het uitvaardigen hiervan is. 

 

4.4.1 Halachische onvruchtbaarheid 

Is het mogelijk ondanks een dergelijke periodieke seksuele onthouding zwanger te raken? 

De vrouw is immers slechts gedurende enkele dagen voorafgaand aan de eisprong 

vruchtbaar, een belangrijk feit, dat nog slechts een kleine honderd jaar bekend is.465 De 

 

in de meeste gevallen zullen er zo’n negentig uren zijn voorbijgegaan tussen het laatste 

geslachtsverkeer en de mogelijkheid van hefseek tahara. 
463 Sjoelchan Aroech, Jore De’a 196:11. 
464 De vijfde dag is een toevoeging van rabbi Isserlis en geldt voor Asjkenazische Joden. De 

Sefardische Joden beslissen halachisch volgens de uitspraken van rabbi Joseef Karo en houden 

inderdaad vier dagen aan. Praktisch is er uiteraard slechts verschil in die gevallen dat de vloeiing 

korter dan vier dagen is. 
465  Kyusaku Ogino en Herman Kraus horen tot de pioniers van het in kaart brengen van de 

vrouwelijke cyclus. Zij stelden in de twintiger jaren van de vorige eeuw dat de eisprong gemiddeld 

veertien dagen voor de komende menstruatie plaatsvindt. Zie Katie Singer, The garden of fertility 

(New York: Penguin, 2004), 226. Het is opmerkelijk dat de Talmoed al vele eeuwen eerder tamelijk 

exact aangeeft wanneer de vrouw vruchtbaar is, zoals hieronder duidelijk wordt. 
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gemiddelde lengte van de cyclus van een vrouw is 29 dagen466  en de eisprong vindt 

gemiddeld zo’n veertien dagen daarvoor plaats. Dit betekent dat de vruchtbare periode bij 

de meeste vrouwen zo’n twaalf à dertien dagen na het begin van de cyclus ligt.467 Het 

moment van het eerste contact tussen de religieus levende man en vrouw valt dus in het 

algemeen min of meer exact in de vruchtbare periode.468 

 Er zijn echter ook vrouwen bij wie de vruchtbare periode vóór de twaalfde dag valt, 

vooral in gevallen waarin de cyclus kort is, bijvoorbeeld 23 dagen, maar de eisprong nog 

steeds veertien dagen voor het begin van de nieuwe cyclus plaatsvindt, waarbij de 

vruchtbare periode dan rond de negende dag valt. Ook in gevallen waarin de vloeiing lang 

aanhoudt, bijvoorbeeld zeven dagen, kan de t’vila pas na meer dan twaalf dagen na het 

begin van de cyclus plaatsvinden, wat vaak zal betekenen dat de vruchtbare momenten 

“onbenut” voorbijgaan. 

 Nu valt op dat in de Talmoed al vele eeuwen voordat de medische wetenschap dit 

ontdekte het moment waarop een vrouw vruchtbaar is tamelijk exact is vastgelegd. In bNida 

31b staat de uitspraak van rabbi Jochanan (derde eeuw van de gewone jaartelling) 

opgetekend dat een vrouw slechts “rond haar t’vila” zwanger kan raken. Dat deze kennis 

reeds vroeg beschikbaar was, maakt het des te significanter dat poskim pas in de moderne 

tijd voor deze bepaald niet nieuwe problematiek halachische oplossingen trachten te 

formuleren in de vorm van koelot.  

 Nu zou je kunnen stellen dat de medische zorg voor vruchtbaarheidsproblemen 

dermate gevorderd is dat moderne echtparen meer in het werk zullen stellen om tot een 

gewenste zwangerschap te komen dan vroeger het geval was, en dat de genoemde 

halachische problemen “geen beletsel mogen vormen” nu de medische problemen met 

grote zorg uit de weg zijn geruimd. De werkhypothese van dit proefschrift stelt echter dat 

dit niet de enige reden kan zijn: de moderne mens zal namelijk ook minder geneigd zijn te 

berusten in de inperking van authentieke “levenswensen”, zeker in het licht van de nieuwe 

technische mogelijkheden. Daarom zal een echtpaar dat gezinsuitbreiding beoogt, de 

omstandigheden naar zijn hand willen zetten. In het moderne poly-systeem zet deze 

 

466 Leonard Chiazze, e.a., “The length and variability of the human menstrual cycle,” Jama 203, 

nr. 6 (1968), 377-380. 
467 Zie Allen J. Wilcox, David Dunson en Donna D. Baird, “The timing of the ‘fertile window’ in 

the menstrual cycle: Day specific estimates from a prospective study,” British Medical Journal 321 

(2000), 1259-1262. 
468 Na twaalf dagen onthouding wordt men verondersteld dit moment niet ledig voorbij te laten 

gaan. bNida 31b geeft als reden voor het nakomen van deze ingewikkelde halachot dat de 

wederzijdse seksuele aantrekking en interesse ook na vele jaren huwelijk hoog zal blijven. Een 

andere, religieus gemotiveerde stimulans om dit eens per maand terugkerende moment te benutten 

is de mitsva “onna”, zie noot 364. De halachot hieromtrent zijn te vinden in Sjoelchan Aroech, 

Orach Chaim 240:1. 
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ontwikkeling ook de poskim aan om de vereiste creativiteit op te brengen voor het vinden 

van halachische oplossingen. 

 

Moderne psika 

Rabbi Dov Berish Weidenfeld beschrijft in zijn responsum Dovev Mesharim 1:8 een 

echtpaar dat smacht naar een zwangerschap. Twee artsen hebben onafhankelijk van elkaar 

gezegd dat de samenleving elf dagen na het begin van de menstruatie moet plaatsvinden. 

We hebben echter gezien dat de halachisch voorgeschreven seksuele onthouding twaalf 

dagen duurt. Die periode is opgebouwd uit allereerst vijf dagen op basis van verschillende 

decreten en daarna nog zeven extra dagen die gebaseerd zijn op een pasoek (Vajikra 15:28). 

Aan die zeven dagen valt dus niet te tornen, maar er zou een heteer gevonden kunnen 

worden om die vijf dagen naar vier in te korten, wat rabbi Weidenfeld in het onderhavige 

geval inderdaad doet,469 ook al is dat onder voorbehoud dat een andere belangrijke rabbijn 

het met hem eens zal zijn, zoals poskim vaak toevoegen.470 Het is onder meer rabbi Shlomo 

Zalman Auerbach471 die de heteer overneemt in zijn responsawerk Minchat Shlomo (2:72). 

Hij past deze zelfs in nog meer gevallen 472  toe dan rabbi Weidenfeld in zijn 

oorspronkelijke psak, wegens מפני הלחץ והדחק למצוא עוד דרכים להקל, dat wil zeggen wegens 

de emotionele nood en stress van het echtpaar.473 

 Is er een verdere inkorting mogelijk van de periode die aan de zeven dagen 

voorafgaat? We kwamen de maatregel “lo shimsha atoe shimsha” al tegen: seksueel contact 

vlak voor het begin van de vloeiing telt als van invloed op de duur van de periode tot de 

 

469 Dovev Mesharim 1:8. Zijn heteer is gebaseerd op het feit dat in dit geval de bovengenoemde 

regel “shimsha atoe shimsha” niet hoeft te worden toegepast.  וא”כ שפיר י”ל דבכל אשה ששייך למיחש

ותה אשה עצמה,  ם לא פלוג, דהא הגזירה היא באבה דשמא תשמש שפיר גזרינן אפילו בכה”ג אפילו שלא שמשה משו

ת קבוע שאסורה לשמש אטו אשה שמותרת לשמש, א”כ הוא הגזירה מאדם לאדם, ומאדם  אבל למגזר אשה שיש לה וס

 .לאדם לא שייך לא פלוג
470 Ibid.:   והנה למעשה אמנם יש צדדים להקל, עכ”ז לבי נוקף לשנות ח”ו דבר המבואר ברמ”א ז”ל שכבר נהגו כן

נא כת”ה להציע הדבר עוד לפני רב גדול אחד, ואם גם הוא יחוה דעתו להקל אזי אצרף גם כל בנות ישראל, ועל כן יואל 

 .דעתי לדעת כת”ה להקל, אבל בלא זה חלילה לסמוך על דעתי בזה
471 Voor een overzicht van de invloed van deze poseek op medisch-halachische beslissingen, zie: 

Steinberg, Medical-Halachic decisions. 
472 Namelijk ook wanneer de menstruatie halachisch gezien als “onregelmatig” geldt, hetgeen heel 

andere berekeningen vergt dan het geval beschreven in Dovev Mesharim, waardoor het predicaat 

“regelmatig” aan deze cyclus gegeven kan worden en de regel “shimsha atoe shimsha” 

veronachtzaamd kan worden. 
473 Minchat Shlomo 2:72   וכ”ש הכא דאף שאצל בני אשכנז הנוהגים כהרמ”א נתפשטה ונתקבלה חומרא זו  להלכה

פסוקה וגם בכתמים דרבנן ממתינים ה' ימים, אבל כיון דאין זה אלא “משום לא פלוג וחומרות יתירות נינהו ותוספות  

טהרה וישראל קדושים” כלשון החת”ס שם מסתבר דאפשר שפיר לסמוך על מרן הב”י שפסק דלא גזרינן לא שימשה 

עט כל גדולי הפוסקים דאם לא שימשה אינה צריכה להמתין אטו שימשה, ובפרט שאין זה דעת יחיד אלא כן סוברים כמ 

 .כלום
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hefseek tahara. Daarbovenop kwam de maatregel dat ook zonder dat contact men altijd 

dient te tellen alsof het contact wel heeft plaatsgevonden, met als doel de maatregelen voor 

iedereen gelijk te trekken en niet te laten afhangen van een bepaalde individuele situatie. 

Dit laatste voorschrift wordt door verschillende poskim in noodgevallen geannuleerd.474 

Als het echtpaar ervoor zorgt in de dagen voor het optreden van de eerste bloeding geen 

samenleving te hebben gehad, kunnen de dagen voor het begin van de telling van de zeven 

schone dagen naar drie of twee worden teruggebracht. Onder anderen rabbi Feinstein 

schrijft dat deze zwaardere praktijk van tellen overgeslagen kan worden, omdat de mitsva 

van pirja v’rivja nu eenmaal belangrijker is dan het handhaven van dit formele gebruik.475 

 Een andere vorm van deze techniek, strenger van aard, is de psak dat een vrouw die 

haar t’vila zou kunnen doen, dit een enkele keer overslaat, zodat het absoluut zeker is dat 

voorafgaand aan haar volgende menstruatie geen seksueel verkeer heeft plaatsgevonden. 

Ze was deze cyclus immers ingegaan zonder t’vila op het eind van de vorige. In deze 

gevallen kan de hefseek tahara al na negen of tien dagen vanaf het begin van de cyclus 

uitgevoerd worden, hetgeen de t’vila in vele gevallen midden in de vruchtbare periode laat 

uitkomen. Deze manier wordt voorgeschreven door onder anderen rabbi Zvi Pesach Frank 

in zijn werk Har Zvi.476 

 Uiteraard zijn deze oplossingen slechts relevant als de vloeiing zelf maar drie dagen 

of minder voortduurt, hetgeen zonder externe ingrepen zelden het geval is. Een andere 

mogelijkheid om deze “halachische onvruchtbaarheid” op te lossen, is in theoretische zin 

voorgesteld door rabbi Auerbach in zijn werk Minchat Shlomo 2:70. Om zowel halachische 

als technische redenen is deze oplossing is in de praktijk nooit toegepast. 

 

4.4.2 Deelconclusie 

Samenvattend kunnen we stellen dat de rabbinale wereld gelijke tred houdt met de vele 

nieuwe medische mogelijkheden om vruchtbaarheidsproblemen op te lossen door via 

 

474 De theoretische aanzet hiertoe is gegeven door rabbi Shabtai Cohen (Polen, zeventiende eeuw) 

in zijn beroemde commentaar Shach op de Sjoelchan Aroech. Hij noemt de oorspronkelijke 

maatregel in zijn commentaar (Jore De’a 196:21) “vergezocht” en stelt dat, als de nood daartoe niet 

strekt, deze maatregel niet dient te worden toegepast. 
475 Iĝrot Moshe deel 2, Jore De’a 84:   שלסברא זו אין לומר לא פלוג אף אם היה זה איסור מדינא דרבנן וכ”ש

כאן שהוא רק מנהגא בעלמא שאין לומר לא פלוג בכה”ג. אבל אין צורך לזה דכיון שהוא רק מנהג אין לנו אלא כאופן  ב

נהגו וממילא אינו בכלל המנהג. ולכן יש להתיר לה אם יפרוש ג' ימים קודם  שנהגו ובמקום שהוא בטול מפו”ר לא חזינן ש

טהרה ביום ההוא ולספור ז' נקיים תיכף ולטבול בליל עשיריהוסת ותפסוק מלראות ביום השני לנדתה לעשות הפסק  . 
476 Shut Har Zvi, Jore De’a 157:   אולם אם כל התרופה של אשה זו היא לקרב את המגע עם בעלה שיהא סמוך

יום   באותו  בטהרה  עצה שתוכל לפסוק  ישנה  יומים,  מיום או  יותר  נמשכת  אינה  כל ראייתה  ואם  לזמן ראייתה,  יותר 

ראייתה ותמנה למחרת ז' נקיים, והוא שתטבול לסירוגין דהיינו אם ראתה בא' בניסן לא תטבול באותו חודש כלל שפוסקת  

ויכולה לעת ערב   ותשאר בטומאתה עד ראייתה השניה ואח”כ ביום שתפסק ראייתה השניה אינה צריכה להמתין כלל 

 .לפסוק בטהרה ותמנה למחרת ז' נקיים
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verschillende koelot de authentieke levenswens van voortplanting de grootst mogelijke 

kansen te bieden.477 

 

4.5 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk heb ik tal van voorbeelden gegeven van koelot die erop gericht zijn binnen 

het kader van de halacha het realiseren van een diep verankerde menselijke wens te helpen 

mogelijk maken. Een groot deel van deze problemen is niet nieuw en zijn geen typisch 

‘product’ van de moderne tijd en de moderne maatschappij. Het zou dus in de lijn der 

verwachtingen liggen dat de halacha zich al eeuwen geleden over een oplossing van 

dergelijke problemen zou hebben gebogen. We zien echter dat vele koelot op dit terrein 

een product van de moderne psika zijn. Mijn verklaring hiervoor is dat ook de religieus-

Joodse authentieke moderne mens zijn autonome wil niet “zomaar” opzij zal zetten. De 

halacha heeft voor hem nog altijd het laatste woord, maar er wordt in toenemende mate 

(succesvol) een beroep op de halacha gedaan om koelot te vinden voor nijpende 

persoonlijke problemen. Deze ontwikkeling past binnen de richting van de psika als geheel, 

zoals die ook in de voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen: een toenemende 

consideratie met de wensen en de mentale of emotionele gesteldheid van de vraagsteller. 

Dit geldt zeker als het gaat om essentiële zaken die met binding en gezinsvorming te maken 

hebben, zoals ik die in dit hoofdstuk heb beschreven. 

 In het volgende hoofdstuk wil ik de blik richten op de toekomst door vergelijkbare 

processen te beschrijven die nog niet zijn afgerond, maar zich nog in een beginstadium 

bevinden. Ik bespreek twee voorbeelden met een verschillend karakter. Het gaat om 

processen die op een breder maatschappelijk vlak terrein hebben gewonnen, maar waarin 

de halacha (nog) niet is meegegaan door in de vaak moeilijke materie koelot te paskenen, 

en waarbij het te verwachten valt dat dit in de nabije toekomst wel zal gebeuren. Ook hierbij 

gaat het om onderwerpen waarbij de moderne mens zijn autonome wil, zijn vertrouwen in 

zichzelf en zijn bekwaamheid en vooral het belang van zijn autentieke zelfrealisatie zo 

centraal acht, dat de halacha te zeer uit de pas zou lopen als ze op dergelijke terreinen een 

laconiek, ‘ouderwets’ verbod zou uitvaardigen. 

 

477 Een sprekend voorbeeld van de aversie van de halachische wereld tegen veranderingen die niet 

door een integere rabbinale autoriteit worden voorgesteld, zijn de reacties op een artikel van Daniel 

Rosenak in 2006. In dat artikel (zie ook Ronit Haimov-Kochman, Daniel Rosenak, e.a., “Infertility 

counseling for orthodox Jewish couples,” Fertility and sterility 93, nr. 6 (2010), 1816-1819) 

bepleitte deze zeer vérgaande halachische veranderingen – en achtte die zelfs verplicht – ten 

behoeve van de vruchtbaarheid van orthodox-Joodse gezinnen. In de religieuze wereld waren de 

reacties extreem negatief, vijandig zelfs. Zie bijvoorbeeld Ganzel en Zimmerman, “Hormonal 

intervention,” 117 e.v. 
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5. Beginnende processen 
 

 

In dit hoofdstuk wil ik twee gevallen bespreken die het begin van de halachische 

ontwikkeling inzichtelijk maken die in de vorige twee hoofdstukken is geschetst. Het gaat 

hierbij om een kwestie met betrekking tot adoptie en om het nemen van het initiatief tot 

echtscheiding door de vrouw, twee maatschappelijke terreinen waarbij poskim vooralsnog 

nauwelijks geneigd zijn koelot te paskenen, een enkele daargelaten. Die laatsten komen in 

dit hoofdstuk aan de orde. 

 Het is belangrijk hier eerst op te merken dat bij lange na niet alle moderne 

ontwikkelingen uiteindelijk door de psika gesteund zullen worden, ook niet als er voor die 

ontwikkelingen een breed maatschappelijk draagvlak is. Een voorbeeld van een 

verschijnsel dat in toenemende mate breed maatschappelijk is geaccepteerd, maar niet door 

het orthodoxe Jodendom, is tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. In de seculiere 

maatschappij is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar steeds meer tolerantie.478 In de 

Joodse wereld zijn volledig andere geluiden waarneembaar, alle gebaseerd op een 

eenvoudige en absolute toepassing van Vajikra 18:22, een pasoek dat mannelijke 

homoseksuele praktijken verbiedt, en op de rabbijnse interpretatie van Vajikra 18:3,479 dat 

lesbische relaties verbiedt.480 

 De koelot die ik in dit hoofdstuk bespreek, hebben met elkaar gemeen dat enkele 

prominente poskim verlichtende uitspraken hebben gedaan op terreinen, waar zij geen 

bijval krijgen van hun collega’s. De reputatie van die poskim is echter dermate groot dat 

hun psakim niet zonder meer terzijde geschoven kunnen worden in de literatuur en in de 

psika, maar vooralsnog nemen zij met hun beslissingen een relatief eenzame positie in. 

 In de eerste paragraaf komt een geval aan de orde van een controversiële beslissing 

 

478  Zie bijvoorbeeld Mary E. Kite en Kinsey B. Bryant-Lees, “Historical and contemporary 

attitudes toward homosexuality,” Teaching of Psychology 43, nr. 2 (2016), 164-170. 
479 Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 20:2 en Mishne Tora, Hilchot Isoeree Bi’a 21:8. 
480 In een recent artikel van Nachum Amsel, “Homosexuality in orthodox Judaism,” bezocht op 24 

februari 2020, http://www.lookstein.org/resources/homosexuality_amsel.pdf, beweert de auteur 

dat er acceptatie ten opzichte van homoseksualiteit voorkomt binnen het halachische Jodendom. 

De auteur citeert echter slechts relatief onbekende rabbijnen, die allen buiten het corpus van dit 

onderzoek vallen, die een niet-negatieve mening laten horen over deze specifieke kwestie. Er 

worden weliswaar ook prominente auteurs genoemd, maar hun uitspraken gaan over tolerantie in 

het algemeen en niet over dit specifieke onderwerp. Zie verder bijvoorbeeld Rachel Shapiro Safran, 

“A multidimensional assessment of orthodox Jewish attitudes toward homosexuality” (PhD 

dissertatie Setan Hall University, 2012) voor een grondige analyse van de houding van de orthodox-

Joodse gemeenschap ten opzichte van homoseksualiteit. 
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van een belangrijke moderne poseek, in een veelvoorkomende en nijpende situatie, 

namelijk die van het contact tussen ouders en adoptiekinderen van de andere sekse. De 

uitspraak getuigt van diepe maatschappelijke betrokkenheid en van durf, aangezien zijn 

inzicht vooralsnog slechts weinig navolging krijgt in de literatuur. In de tweede paragraaf 

beschrijf ik de ontwikkeling van de halacha ten aanzien van een door de vrouw geïnitieerde 

echtscheiding. Daarbij laat ik zien hoe enkele moderne poskim onbevreesd, maar 

vooralsnog ook bijna zonder navolging een begin hebben gemaakt met het paskenen van 

een koela op dit maatschappelijk intussen volledig geaccepteerde gebied. 

 

5.1 Het geadopteerde kind 

 

In deze paragraaf analyseer ik de halachische aspecten van ouderlijke gevoelens die leiden 

tot fysiek contact tussen adoptieouders en hun adoptiekinderen. Hierbij is sprake van een 

beginnende ontwikkeling die het uiten van dergelijke gevoelens wil faciliteren, maar in de 

responsaliteratuur vooralsnog halachisch slechts weinig terrein wint. 

 Het onderwerp is niet nieuw en vroeger misschien nog wel urgenter dan 

tegenwoordig. Wegens een gemiddeld kortere levensduur en het ontbreken van 

anticonceptie waren er veel meer wezen die een onderkomen zochten. Het gaat mij in deze 

context om de vraag hoe in de moderne tijd de relatie wordt vormgegeven tussen een 

adoptiekind (dat al dan niet een wees is) en de adoptieouder van de tegenovergestelde sekse. 

De halacha spreekt zich van oudsher in absolute termen uit tegen iedere vorm van 

lichamelijke nabijheid tussen de twee, zoals ik in deze paragraaf uiteen zal zetten. Zoals 

steeds, ga ik eerst echter in op hoe de algemene, psychologische en pedagogische, literatuur 

dit onderwerp belicht. 

 Het essentiële belang van aanraking tussen ouders en kinderen is een integraal deel 

van de spraakmakende en revolutionaire “attachment theory” van John Bowlby, waarin hij 

het cruciale belang van een veilige basis voor opgroeiende kinderen en de vaste 

aanwezigheid van dezelfde verzorgings- en bindingsfiguur uitlegt. 481  Liefdevolle 

aanraking is volgens hem een belangrijk onderdeel van het veiligheidsgevoel van ieder 

kind. Na de publicatie van deze theorie is die in vele honderden onderzoeken van alle 

kanten nader bestudeerd en vooral gestaafd. Over de hele wereld vormen de normen die in 

deze theorie naar voren komen nu een vast onderdeel van pedagogische inzichten. Het 

overbrengen van lichamelijke warmte door middel van verschillende vormen van 

nabijheid, zoals het strelen, kussen en omarmen van kinderen is een van de sterkste 

middelen om het gevoel van veiligheid te creëren dat volgens Bowlby zo onontbeerlijk 

 

481  John Bowlby, A secure base: Parent-child attachment and healthy human development, 

(Londen: Routledge, 1988). 
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is.482 

 Nagenoeg alle onderzoeken naar aanleiding van de attachment theory gaan in op 

vragen over hoe het kind zich voelt naar gelang de verzorging door de ouders. Maar hoe 

beleven ouders de band met hun kinderen, wanneer zij zich op een expliciet affectieve 

manier aan hun kinderen hechten? Hoewel daar nog maar weinig onderzoek naar is 

gedaan,483 kunnen we wel stellen dat ouders die hun kinderen grootbrengen volgens de 

inzichten van de attachment theory, het ouderschap als makkelijker en bevredigender zullen 

ervaren.484 

 Het belang dat wordt gehecht aan affectief fysiek contact met naasten en geliefden, 

zoals het omarmen en kussen, is eeuwenoud, ook in het Jodendom. In Tenach staan al tal 

van voorbeelden van zulk contact als uitdrukking van liefde dan wel geestelijke 

nabijheid,485 vooral in de richting van kinderen.486 Ook de halacha ziet de kus als een 

uitdrukking van liefde, zowel tussen ouders en kinderen,487 als tussen man en vrouw.488 

Tegelijkertijd is in het Jodendom elke andere fysieke nabijheid tussen de seksen 

verboden.489 Dit is een halachisch zo streng verbod, dat een man en een vrouw die niet met 

elkaar getrouwd zijn, zich niet zonder aanwezigheid van derden op afgezonderd terrein 

mogen bevinden,490 zoals een afgesloten kamer of huis. Volgens sommigen geldt dit zelfs 

voor een lift of een auto op eenzame wegen. Het orthodoxe Jodendom neemt dit verbod zo 

ernstig op dat het van toepassing is op zelfs maar de meest onschuldigste toenadering tussen 

 

482 Er zijn vele studies die dit bevestigen, zie onder andere: Peter de Chateau en Britt M. Wiberg, 

“Long-term effect on mother infant behaviour of extra contact during the first hour post partum,” 

Acta Paediatrica 66, nr. 2 (1977), 137-143 en Claudio Violato, Mark Genius en Elizabeth Oddone-

Paolucci, The changing family and child development (Aldershot: Ashgate 2000). 
483 Aldus een schriftelijke mededeling van prof. M. Mikulincer. 
484 Mario Mikulincer en Phillip R. Shaver, Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and 

change, 2e ed. (New York: Guilford Press, 2007). 
485 Enkele voorbeelden uit vele: de kus van Ja’akov aan Racheel (Bereeshit 29:11), de omarming 

van Laban twee zinnen daarna, Labans boosheid dat hij geen gelegenheid kreeg zijn naasten ter 

afscheid te kussen (31:28 aldaar), de beschrijving van het weerzien van Joseef en zijn broers (45:14 

aldaar) en met zijn vader (zin 29). 
486 Liefde tussen ouders en hun kinderen komt mooi tot uitdrukking in het feit dat de eerste keer 

dat in de Tenach het woord “houden van” voorkomt, dat in een ouder-kind relatie is: in G’ds 

woorden tot Abraham zijn “geliefde” zoon Jitschak te offeren, Bereeshit 22:2. 
487 Zie bijvoorbeeld Sjoelchan Aroech, Orach Chaim 98:1, waarin de vader wordt gemaand zijn 

zoon niet te kussen tijdens de sjoeldienst, omdat er “geen liefde is als de liefde voor de Almachtige” 

en het tonen van expliciete liefde voor een medemens op een dergelijke plaats minder gepast is. 
488 Het kussen wordt als een voorbeeld van de uitdrukking van liefde tussen man en vrouw gezien, 

zie bijvoorbeeld Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 25:2. 
489 Zie een buitengewone uitdrukking van dit verbod in Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 21:1. 
490 Zie bSanhedrin 31b, bAvodaZara 36b en Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 22:2. 
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ongetrouwden. De Talmoedische term hiervoor is “jichoed”.491 Op de achtergrond van dit 

verbod staat het feit dat men verboden seksuele relaties wil voorkomen.492 De Talmoed 

verantwoordt dit met de woorden:493 

 . אין אפוטרופוס לעריות

 

Parafraserend vertaald: “Er is geen garantie van moreel gedrag als er seksualiteit in het spel 

is.” Deze algemene richtlijn is vervolgens tot halacha verheven.494  Uiteraard heft het 

huwelijk dit verbod tussen de echtelieden op.495 

 Er bestaat niettemin een aantal gevallen waarin het verbod op fysiek contact tussen 

mensen van tegenovergesteld geslacht niet bestaat en waarin ook geen jichoed-verbod 

geldt: dat betreft gevallen waarin een man en een vrouw geacht worden geen seksuele 

toenadering tot elkaar te zoeken of de al dan niet bestaande wederzijdse aantrekking te 

kunnen weerstaan. In de eerste plaats bestaat zo’n verbod op aanraking niet tussen ouders 

en hun kinderen,496 niet tussen moeders en zonen en ook niet tussen vaders en dochters. 

Tussen broers en zussen bestaat dit verbod slechts in beperkte mate.497 De Talmoed citeert 

een buitengewone overlevering inzake de seksuele aantrekkingskracht tussen gezinsleden 

in het dagelijks leven:498 

 

 

491 De soeĝja van jichoed is veelomvattend en het valt buiten de doelstelling van dit onderzoek om 

er een grondige analyse van te bieden; ik behandel hier slechts die aspecten die belangrijk zijn voor 

het toetsen van de werkhypothese. Voor een uitgebreider bespreking zie bijv. Perle Feldman, 

“Sexuality, birth control and childbirth in orthodox Jewish tradition,” Canadian Medical 

Association Journal 146 (1992), 29-33, en Michael J. Broyde, “Jewish response,” “Symposium on 

religious law, symposium, religious law: roman catholic, Islamic, and Jewish treatment of family 

matters, including education, abortion, in vitro fertilization, prenuptial agreement, contraception 

and marital fraud,” Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 16, nr. 1 

(1993), 29-35, m.n. noot 22 voor nadere verwijzingen. 
492 Zie bijvoorbeeld Maimonides, Mishne Tora, Hilchot Isoeree Bi’a, 22:1 
493 bChoelin 11b. 
494 Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 22:16. 
495 Dit opheffen wordt geaccentueerd door het gebruik dat het bruidspaar zich na de plechtigheid 

onmiddellijk, en voor het eerst, afzondert in een afgesloten kamer. 
496 bKidoeshin 80b; zie Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 21:7 en 22:1. 
497 Zie o.a. Iĝrot Moshe, Jore De’a, deel 4, hoofdstuk 64. 
498  bJoma 69b. De Talmoed framet deze overlevering op een curieuze manier. Hij geeft een 

gesprek weer tussen de geleerden, als afgevaardigden van het Joodse volk, en de Leider van de 

wereld, G’d. De geleerden verzoeken G’d de aantrekkingskracht van afgodendienst op de mens af 

te zwakken, omdat die op dat moment dusdanig sterk en alom aanwezig was, dat er bijna geen 

redelijke mogelijkheid was van een mens te eisen zich van die afgodendienst te onthouden. Nadat 

dit verzoek door G’d werd ingewilligd, gaat de Talmoed verder met een volgend verzoek dat de 

geleerden aan G’d voorleggen. 
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. בעו רחמי ואמסר בידייהו. אמר להו: ”הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי איצרא דעבירה“  :אמרו

חבשוהו תלתא יומי, ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ   ”חזו דאי קטליתו ליה לההוא כליא עלמא!“

היכי נעביד? נקטליה, כליא עלמא! ניבעי רחמי, אפלגא פלגא ברקיעא  “ ל ולא אשתכח. אמרי:  ישרא

 . כחלינהו לעיניה ושבקוהו, ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה ”לא יהבי.

 

Parafrase: Men zei: “Aangezien het nu blijkbaar een genadig moment is, laten we [G’d] 

dan ook vragen om de slechte neiging499 aan ons uit te leveren.” Ook dit verzoek werd 

ingewilligd en de geleerden konden beslissen over het lot van deze kwade neiging.500 

Voordat zij iets deden, zei de neiging tegen de geleerden: “Ga voorzichtig met mij om, 

want zonder mij vergaat de wereld!” Deze waarschuwing indachtig brachten zij hem niet 

om het leven, maar sloten ze hem drie dagen op. In die drie dagen was er geen vers ei in 

het hele land te vinden (wegens de afwezigheid van de drang tot voortplanting, ook bij 

dieren). De geleerden overlegden met elkaar: “Wat is raadzaam? Als we hem ombrengen, 

vergaat de wereld. We kunnen niet vragen hem slechts zijn halve kracht te laten behouden, 

want een dergelijk verzoek zal G’d niet inwilligen.” Uiteindelijk besloot men hem blind te 

maken. Dat hielp in zoverre dat de mens zicht niet seksueel aangetrokken voelt tot zijn 

onmiddellijke vrouwelijke naasten (k’rovot).501 Vele eeuwen later is er een eenvoudige 

psychologische verklaring voor dit fenomeen geformuleerd: hoewel er een verschijnsel 

bestaat dat “genetic sexual attraction” wordt genoemd,502 blijkt deze aantrekkingskracht 

bijna afwezig wanneer twee mensen samen opgroeien. Dit staat al ruim een eeuw bekend 

als het zogenaamde “Westermarck-effect”.503 

 Het jichoed-verbod geldt evenmin tussen echtelieden in de periode waarin bij de 

vrouw de menstruatie is begonnen en zij zich nog niet heeft ondergedompeld in het mikve. 

Gedurende deze tijd is elk lichamelijk contact tussen de echtelieden verboden,504 inclusief 

de handelingen die een aanzet daartoe zouden kunnen vormen. 505  Hoewel elk fysiek 

contact dus verboden is, bestaat er tussen beiden geen jichoed-verbod. 506  Daar zijn 

verschillende redenen voor. De Talmoed507 neemt aan dat de orthodoxe Jood in zo’n geval 

niet in de verleiding van lichamelijk contact zal komen, ook niet als beide echtelieden zich 

 

499 Dat wil zeggen: de seksuele aantrekkingskracht. 
500 Vanaf dit moment wordt de seksuele aantrekking gepersonifieerd en verhaalt de Talmoed over 

een gesprek tussen hem en de geleerden. 
501 NB: uit de term “k’rovot” wordt niet duidelijk of de Talmoed hier gezinsleden bedoeld of 

familieleden. 
502 Factoren die dit verschijnsel beïnvloeden, worden vooral in de genetische sfeer gezocht. 
503 Edward Westermarck, The history of human marriage (Londen: Macmillan, 1891). 
504 Vajikra 18:19. 
505 Zie Sjoelchan Aroech, Jore De'a, hoofdstuk 195, alle paragrafen. 
506 Zie bSota 7a; zie ook Sjoelchan Aroech, Even Ha’Ezer 22:1. Voor een uitgebreide analyse van 

deze regel zie rabbi Eliëzer ben Samuel uit Mitz, Sefer Jereïm, Vilna 1902, hoofdstuk 192. 
507 Zie de tot de verbeelding sprekende woorden van rabbi Kahana in bSanhedrin 37a. 
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samen in een afgesloten ruimte bevinden, zoals hun eigen huis. Een ander aspect is dat de 

seksuele urgentie tussen beiden al enigszins geluwd is, omdat er in het verleden reeds 

gemeenschap heeft plaatsgevonden,508 of omdat gemeenschap spoedig weer geoorloofd 

is.509 Daarnaast wordt er soms ook een heel praktische reden gegeven voor het opheffen 

van dit verbod tussen de echtgenoten: het in stand houden ervan maakt het dagelijkse leven 

wel erg moeilijk.510 Als twee huisgenoten van tegenovergestelde sekse zich niet samen in 

hun eigen huis zouden mogen bevinden zonder de aanwezigheid van een derde, zouden ze 

werkelijk elk moment moeten plannen en coördineren om deze regel te kunnen naleven. Er 

zou weinig tijd voor andere zaken overblijven en de onnodige spanning zou een integraal 

onderdeel van het dagelijkse leven gaan uitmaken. Omdat de “wegen van de Tora lieflijke 

wegen zijn”511 zijn, wordt er geconcludeerd dat de halacha dit verbod simpelweg niet kan 

hebben voorgeschreven.512 

 Een andere, tegengestelde overweging van hoe de Talmoed de spanning tussen man 

en vrouw inschat, is zichtbaar in de Talmoedische uitdrukking “libò ĝas bà” of “libà ĝas 

bò”,513 parafraserend vertaald met “hij voelt geen gêne voor haar” of “zij voelt geen gêne 

voor hem”. Onder verschillende voorwaarden kan de natuurlijke gêne die in seksuele 

avances besloten ligt, afgestompt zijn. Bijvoorbeeld als beide partners elkaar al lang en 

grondig kennen of als er, aldus de halacha, een duidelijk statusverschil tussen beide 

personen meespeelt.514 In een dergelijk geval is de halacha scherper in de plicht tot afstand 

bewaren, omdat men sneller tot een verboden seksueel contact zou kunnen overgaan. De 

natuurlijke gêne is immers afwezig. 

 Alle bovengenoemde aspecten spelen een rol in halachische beslissingen wanneer 

twee mensen van verschillende seksen samenleven of samen opgroeien zonder dat ze 

familie van elkaar zijn. Zo kan het voorkomen dat een tweede partner van een van de ouders 

komt wonen in het huis waar de kinderen al wonen, bijvoorbeeld na een scheiding of na 

het overlijden van de eerste partner. Een tweede voorbeeld is adoptie. Vaak wordt een kind 

al in de babytijd geadopteerd en in lijn met het bovengenoemde Westermarck-effect kan 

men verwachten dat er geen seksuele spanning zal bestaan tussen de huisgenoten, dat wil 

 

508 bKetoebot 4a. 
509 bSota 7a. 
510 Zie bijvoorbeeld Sho’eel Oemeshiv (2e uitgave) 4:17. 
511 Citaat uit Mishlee, hoofdstuk 3 pasoek 17. De term houdt in dat het voor onmogelijk wordt 

gehouden dat het Jodendom een onaangename of onleefbare situatie zou voorschrijven. Zie pagina 

44 voor een bespreking van dit darkhe no’am principe. 
512  Andere voorbeelden van het opheffen van het jichoed-verbod betreffen situaties op de 

werkvloer (als anderen vlakbij aanwezig zijn), en in de arts-patiëntrelatie (waarin ook geen 

aanrakingsverbod geldt). Voor mijn betoog zijn deze situaties uiteraard niet relevant. 
513 bEroevin 47a en verwante soeĝjot. 
514 Zoals in het geval van Joseef en de vrouw van Potifar, zoals verhaald in Bereeshit 39:7 e.v. 
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zeggen tussen de moeder en de geadopteerde zoon, tussen een vader en zijn geadopteerde 

dochter, of tussen het geadopteerde kind en de broers of zussen. In de Talmoed wordt dit 

echter niet expliciet genoemd als uitzondering op het algemene jichoed-verbod en dus 

bestaat dit verbod zeker wel in het geval van adoptie. In het licht van alle genoemde 

overwegingen lijkt dat een te verwachten conclusie; immers, alle aspecten pleiten ertegen: 

Het citaat uit de Talmoed noemt slechts bloedverwanten expliciet, maar geen anderen. Er 

is geen enkele verzachtende omstandigheid van toepassing, zoals dat tussen echtgenoten 

van toepassing is, terwijl het frequente verblijf in elkaars gezelschap de risicofactor “lev 

ĝas” (het eerdergenoemde gebrek aan schroom) alleen maar zal versterken. 

 Een moderne buitenstaander zal zich wellicht verbazen over het feit dat het Jodendom 

zozeer vreest voor incestueuze relaties tussen adoptieouders en hun adoptiekinderen dat het 

hun het samenleven (en binden) bijna onmogelijk lijkt te maken. Als je daarbij nog het zeer 

waarschijnlijke feit betrekt dat de adoptieouders bij het adopteren van een kind nobele 

doelen nastreven en dat hun geen moeite te veel is het kind een betere kans in het leven te 

geven, wordt het helemaal wrang dat hun ouderlijke gevoelens in zo’n argwanend licht 

komen te staan door het oprakelen van de mogelijkheid tot “verkeerde” gedachten in hun 

contact met hun adoptiekinderen. 

 Het eerste responsum dat deze problematiek onomwonden in een nieuw licht stelt, 

dateert uit 1961 en is te vinden in Tzitz Eliëzer. In dit monumentale werk bespreekt rabbi 

Waldenberg de vraag van jichoed en het ouderlijk omhelzen en kussen van een adoptiekind 

van de andere sekse.515 In grote tegenstelling tot de gebruikelijke wijze van het opbouwen 

van een responsum516 is de oudste bron die hij citeert een zestiende-eeuws werk. Het gaat 

dan om het boek Levush van rabbi Mordechai Jaffe (Tsjecho-Slowakije en Polen, 1530-

1612). Volgens Waldenberg stelt Levush dat alle genoemde redenen voor het opheffen van 

het jichoed- en aanraakverbod tussen ouders en hun biologische kinderen niet gelden voor 

de relatie tussen adoptieouders en adoptiekinderen. Hierbij treedt Levush in de voetsporen 

van alle poskim. Rabbi Jaffe voegt in zijn inleidende paragrafen echter een element toe dat 

rabbi Waldenberg aangrijpt om een koela te paskenen. Rabbi Jaffe verklaart de opheffing 

van het verbod op aanraking tussen ouders en hun biologische kinderen door de gewenning 

die tussen hen bestaat vanwege hun voortdurende verblijf in elkaars nabijheid. Naar 

analogie hiervan zet rabbi Waldenberg een volgende stap. Hij redeneert dat de grote 

gewenning die er van jongs af aan tussen ouders en hun geadopteerde kinderen bestaat, ook 

hun relatie tot een aseksuele maakt. Daarom komen in dit geval de genoemde verboden te 

 

515 Deel 6, hoofdstuk 40: Kuntres Isure Jichoed, paragraaf 21. 
516 Voor een bespreking daarvan, zie pagina 60. 
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vervallen,517 vooropgesteld dat het kind inderdaad van jongs af aan is geadopteerd.518 

 Op eenzelfde manier citeert rabbi Waldenberg nog een reeks bronnen, die hij op 

vergelijkbare wijze interpreteert: de grote mate van wederzijdse gewenning elimineert 

volgens hem het risico op seksuele aantrekkingskracht.519  De auteur is zich zeer wel 

bewust van het revolutionaire karakter van zijn redenering520 en is zijn uitspraak altijd 

trouw gebleven, ondanks de felle aanvallen op zijn (grote ophef veroorzakende) koela.521 

 Twintig jaar later beschrijft rabbi Moshe Feinstein in aarzelende termen een opheffing 

van het jichoed-verbod tussen adoptieouders en hun kinderen. Aarzelend, omdat het niet 

om een generieke koela gaat: hij schrijft voor dat het slechts om een korte tijd mag gaan, 

bijvoorbeeld een kort deel van een dag, en beredeneert de heteer vanuit het feit dat onzedige 

 

517 Tzitz Eliëzer 6:40, paragraaf 21:   'בראשונה נתעוררתי על צידוד  היתר בזה בראותי בדברי הלבוש באה”ע סי

שבכח תורתו כי רב מסביר טעם מדידיה על היתר היחוד של בן עם אמו וה”ה האב עם בתו והוא מפני שאין  כ”ב סעי' א'  

דרכה לבא עמו לידי הרגל עבירה וה”ה האב עם בתו, ונראה לכאורה ברור כוונת הסברו בזה, דבהיות שמגדלת אותו  

ה”ה האב את בתו א”כ זהו גופא החייץ והמחיצה המבדלת ביניהם, וזהו המשריש בלבותם ההרחקה שלא ביחסי אם ובן ו

יבואו לידי הרגל עבירה, והאין דרכה לבא עמו לידי הרגל עבירה נובע מכח זה שיחסי הטיפוח הוגדרו ביחסים של אם ובן  

 .וה”ה אותו הדבר באב עם בתו 
518 Ibid.:   וזאת מיהת לדעת שזה אסור בודאי לקחת לכתחילה לאמץ ילדים שהם כבר בגיל של איסור יחוד דהיינו בת

 .מגיל ג' שנים ויום אחד ובן מגיל תשע שנים ויום אחד אם יודעים מראש שלא יוכלו להיזהר מלהתייחד עמם
519 Zie ook rabbi Chaim D. HaLevi, Asee Lecha Rav, 3:39, met eenzelfde redenering en eenzelfde 

conclusie:   והנה לפי הטעם הפשוט שאין התאוה והיצר שולטים באותם שגדלו יחד מקטנותם, אם כן יש לנו בסיס גדול

להתיר יחוד אב עם בת מאומצת, ויחוד אם עם בן מאומץ, ואף להתיר להם חיבוק ונישוק וכל מה שהותר בבנים ממש  

(, שכיון שהורים אלה גידלו ילדים אלה מקטנותם  )כמו שנתבאר בדברי מרן בשולחן ערוך אה”ע סי' כ”א ובנו”כ שם

והורגלו אליהם ביותר, אין שום יצר הרע שולט בהם ונהפכו כבנים ממש, ואף כאשר יוודע לבן המאומץ או לבת המאומצת  

מולידיהם, לא פקע ההיתר והרי הם כבנים ממש לכל דבר  -שאין אלה הוריהם   . Tussen het adoptiekind en een 

biologisch kind van de andere sekse ligt de zaak ingewikkelder. Dan hangt de heteer onder andere 

af van de vraag of de kinderen weet hebben van de herkomst van het adoptiekind. 
520 Rabbi Waldenberg besluit zijn responsum met een opmerking waarin hij toegeeft dat hij zich 

in zijn gedachtegang bedient van “nauwe paden” en dat zijn soepele besluit inderdaad voor 

aanvallen vatbaar is. Hij wil echter een lans wil breken voor de vele gevallen die hij om zich heen 

ziet, waar orthodoxe Joden uit medelijden met noodlijdende kinderen zich over hen ontfermen en 

waarbij dit het leven van de ouders en van de kinderen buitensporig ingewikkeld zou maken als 

deze wetten in acht genomen zouden moeten worden. Daarom voelt hij zich genoodzaakt een heteer 

te vinden. 
521 Zie Tzitz Eliëzer 7:44 en 7:45, waarin geduchte reacties zijn beschreven (én door hem worden 

gepareerd). De genoemde aanvallen zijn van de hand van rabbi Isser Jehoeda Oenterman, destijds 

opperrabbijn van Tel Aviv, en van rabbi Jehoshoea Menachem Ehrnberg, dajan in het Beth Din 

van Tel Aviv. Ook andere auteurs komen, soms in zeer felle termen, tot tegenovergestelde 

conclusies en beschouwen de halacha als in dezen onveranderd sinds de dagen van de Talmoed. 

Een aantal van zijn opponenten in deze zaak zijn rabbi Jitschak Ja’akov Weiss, Minchat Jitschak 

9:140, rabbi Menashe Klein, Mishne Halachot 4:167b en rabbi Jekoeti’eel Jehoeda Halberstam, 

Divre Jetziv, Even Ha’Ezer 46. 
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praktijken wel door de andere ouder aan het licht gebracht zouden worden.522 In het geval 

dat een van de adoptieouders overlijdt, ziet rabbi Feinstein echter geen mogelijkheid meer 

om een kind van de dezelfde sekse als de overleden ouder in het huis van zijn adoptieouder 

te laten blijven wonen, ook niet wanneer deze een tweede huwelijk sluit. Hij constateert 

overigens dat veel orthodoxe Joden zich hier niet aan houden en neemt aan dat zij zich 

hiervoor baseren op hun diepe wens het kind een veilig tehuis te bieden, waaraan zij geen 

afbreuk willen doen. Rabbi Feinstein toont begrip maar acht deze redenering halachisch 

niet haalbaar.523 

 We zien dat het oudste responsum dateert van zo’n zestig jaar geleden. Tot dan toe is 

de vraag niet gesteld en dat zal niet toevallig zijn. In een poly-systeem met nieuwe 

psychologische inzichten, grotere erkenning van affectieve relaties tussen ouders en 

kinderen over en weer en de algemeen geaccepteerde normen van omgang tussen ouders 

en kinderen die als pedagogisch juist, gezond en natuurlijk gelden, komen bovenstaande 

vragen op, met deze (nog zeldzame) antwoorden. 

 In de Talmoed (bKetoebot 50a) staat: 

 

וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? )...( רבי שמואל    - אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת  

 .תוך ביתו ומשיאןבר נחמני אמר: זה המגדל יתום ויתומה ב

 

Parafrase: In Tehilim 106:3 staat: “Gelukkig zijn zij die het rechtsstelsel in stand houden 

en te allen tijde liefdadigheid verrichten.” Hierop vraagt de Talmoed: Bestaat er werkelijk 

een mogelijkheid om “te allen tijde” liefdadigheid te verrichten? Rabbi Shmoe’eel de zoon 

van Nachmani legt uit dat diegenen die een wees in huis nemen en hem of haar opvoeden 

en uithuwelijken, deze ogenschijnlijk onmogelijke opgave inderdaad vervullen. 

 Het adopteren van een kind werd dus gezien als zo’n daad van liefdadigheid. Het in 

deze paragraaf besproken probleem – in ieder geval voor zover het de jichoed betreft – is 

niet nieuw en toch heeft deze aĝadische overlevering niet de kracht gehad om de 

halachische beslissingen die inherent zijn aan liefdadigheid, een meegaander karakter te 

geven. Pas in het moderne poly-systeem komt hierin voorzichtig verandering, en volgens 

de hypothese van dit onderzoek is die geworteld in de (nimmer expliciet uitgesproken) 

wens de autonome wil van de mens te honoreren, die zijn leven wil inrichten op een manier 

 

522 Iĝrot Moshe, Even Ha’Ezer deel 4, hoofdstuk 64, paragraaf 2, daterend uit 1981:   וצריך לומר

חושדתו שבחזרתה תחקור ותדרוש לבתה ולהיתומה ויגלו לה שלכן מאלו שנמצאין בבית תדיר עמו    דיירא מאשתו שתהא

בתה ועם היתומה שמגדלין וכן   ועם אשתו אין לאסור אף אם נזדמן איזה זמן קצר שלא היתה אשתו ונשאר הוא לבדו עם

 .להיפוך אם היא נשארה זמן קצר עם בנו ועם יתום שמגדלין
523 Ibid.:   ואם מתה אשתו בעצם יש לו ליזהר שלא יתייחד עם בתה ועם היתומה שמגדלין, ומה שיש שאין נזהרין אולי

סומכין מפני הדחק ע”ז שכיון שמגדל אותה כבתו לא ירצה לקלקלה מצד שרוצה בטובתה, וכן כשהוא מת ונשאר בנו  

ין לסמוך ע”ז וצריכין ליזהר שלא להתייחד עם אלו  מאשה אחרת אצלה לא תתפתה לו כיון שרוצה בטובתו, אבל ודאי א

 .שמגדלין כשמת אחד מהם



167 
 

die strookt met zijn overtuigingen. Indien zich daarbij een halachisch probleem voordoet, 

doet men een beroep op de halachische decisoren om voor het daardoor ontstane religieuze 

dilemma een oplossing te vinden en die autonome wens religieus te sanctioneren. 

 

5.2 Eenzijdige wens tot echtscheiding 

 

Een voor de moderne tijd bepaald uitgesproken voorbeeld van gebrek aan authenticiteit, 

keuzevrijheid en autonomie van de mens is het voort te moeten leven in een huwelijk waar 

men uit wil stappen. Dat je het een mens onmogelijk maakt zich los te maken uit een 

huwelijk dat hem of haar niet meer past, strookt niet met de mentaliteit van de “age of 

authenticity”. Na een korte diachrone inleiding over de wetgeving rond echtscheiding zal 

ik in deze paragraaf laten zien wat de halacha hierover te zeggen heeft gehad. Net als in de 

vorige paragraaf is er ook hierbij sprake van een beginnend proces. Enkele poskim 

schrijven grote koelot voor, maar zij vormen vooralsnog een minderheid, die door de 

meerderheid fel wordt bestreden. Als de trend van koelot op dit terrein zich voortzet, is dit 

een sterke onderbouwing van de hypothese van dit werk. Het gezin geldt immers als de 

belangrijkste hoeksteen van het Jodenom en elke vorm van ontbinding van het huwelijk die 

haaks staat op de traditionele vormen van echtscheiding, lijkt daarom een essentiële 

aantasting van de halachische norm. Desondanks zijn er poskim die anders beslissen dan 

in de eeuwenoude psika, door zelfbeschikking van de echtelieden voorop te stellen. 

 De geschiedenis van de echtscheidings-wetgeving kent ruwweg drie fasen. 

Aanvankelijk werd echtscheiding nauwelijks gefaciliteerd; later werd een scheiding in 

specifieke gevallen gedoogd, terwijl er nu praktisch geen juridische restricties voor 

scheiding meer gelden. In deze paragraaf schets ik deze drie fasen in het kort, als inleiding 

op de bespreking van de ontwikkeling van de halacha ten opzichte van de eenzijdige 

scheidingswens. 

 Er bestaan verschillende opvattingen over wat je als de essentie van het huwelijk moet 

zien. Janet Halley beschrijft hierin een ontwikkeling. Getrouwd-zijn is aanvankelijk vooral 

een “status”, waarvan de kenmerken ver afstaan van die van een “contract”. Gaandeweg 

vindt een ontwikkeling plaats waarbij het huwelijk gaat bestaan uit een wisselende 

combinatie van kenmerken van deze twee vormen, en het contractuele aspect van het 

huwelijk langzamerhand steeds meer terrein wint.524 De visie op de essentie van wat een 

huwelijk is, heeft consequenties voor de manier waarop je tegen ontbinding ervan aankijkt. 

Als het huwelijk een status is en geen contract, heeft vooral de staat beslissingsrecht over 

het voortbestaan of de ontbinding ervan. Als het huwelijk daarentegen in de eerste plaats 

 

524 Zie Janet Halley, “Special supplement: Behind the law of marriage (I): From status/contract to 

the marriage system,” Unbound: Harvard Journal of Legal Left, 6 (2010), 1-58. 
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een contract tussen twee mensen is, kunnen die mensen in vrijheid beslissen over de duur 

en geldigheid van dat contract. Bij de instandhouding ervan krijgen de persoonlijke wensen 

van beide echtgenoten dan meer gewicht. In de eerste fase daarentegen waren de wensen 

van het individu ondergeschikt aan de regels van maatschappij en kerk en waren die wensen 

ook ondergeschikt aan het instituut van het gezin. Dan is scheiden praktisch onmogelijk.525 

 Roderick Phillips laat de tweede fase beginnen in de zestiende eeuw, toen scheiden 

bij wet werd toegestaan, maar wel als schadelijk voor de maatschappij werd gezien en 

slechts sporadisch werd toegestaan.526 Alleen in gevallen dat de “onschuldige” partner een 

scheiding eiste wegens de “schuld” van de ander, werd scheiding ingewilligd. Acceptabele 

reden konden zijn: overspel, verwaarlozing, verlating, extreem geweld, een ongeneselijke 

geestesziekte en veroordeling tot langdurige gevangenisstraf.527 In de Verenigde Staten 

duurde deze situatie voort tot iets na de helft van de vorige eeuw en zo was het ook in 

Europa.528 

 Het is duidelijk dat er in deze gevallen sprake kan zijn van een eenzijdig verzoek tot 

echtscheiding dat in relevante gevallen werd gehonoreerd. Deze benadering werkte echter 

een situatie in de hand dat in gevallen waarin beide echtelieden de wens hadden te scheiden, 

zonder dat er sprake was van een van de genoemde redenen, zij de rechtbank moesten 

misleiden om die een scheiding te laten uitspreken. Een middel dat men wel aanwendde 

om een rechtbank daartoe te overtuigen, was het suggereren van een romance van een van 

de partners. Zo’n verhaal konden de partijen samen opvoeren, maar zo’n truc kon iemand 

die eenzijdig een scheiding wenste natuurlijk ook inzetten. 

 De derde fase begint in de Verenigde Staten in 1969 en duurt tot de dag van vandaag 

voort. De staat Californië voert in dat jaar een wet in die een “no-fault-divorce” toestaat.529 

Als een van beide partijen een scheiding wenst, hoeft deze geen wangedrag of uitzichtloze 

situatie meer aan te tonen of zelfs maar het bestaan ervan op te voeren. De rechtbank 

 

525 Zie Elizabeth Fax-Genovese, “Legal status of families as institutions,” Cornell Law Review 77 

(1992), 992-996, die op 992 Blackstone citeert: “By marriage the husband and wife are one person 

in law: that is, the very being of legal existence of the woman is suspended during the marriage or 

at least incorporated and consolidated into that of the husband: under whose wing, protection and 

cover, she performs everything.” De ontbinding kon dus slechts plaatsvinden in geval het verbond 

in feite van begin af aan “niet bestond”, hetgeen zeldzaam is. 
526 Zie Roderick Phillips, Untying the knot: A short history of divorce (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991), 62. 
527 Zie Martha A. Fineman, “Religious resistance to family law reform in the US, Journal of 

Korean Law 8 (2008), 47-75, aldaar 61. 
528 Zie Max Rheinstein, “Trends in marriage and divorce law of Western countries,” Law and 

Contemporary Problems 18, nr. 1 (1953), 3-19. 
529 Zie Herma H. Kay, “An appraisal of California’s no-fault divorce law,” California Law Review 

75, nr. 1 (1987), 291-319. 
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garandeert de “vrijheid” van de persoon en daarom volstaat de wens tot ontbinding van het 

huwelijk. Andere Amerikaanse staten en Westerse landen volgen in dit spoor. Echtelieden 

hoeven geen meineed meer te plegen in geval van een gemeenschappelijke wens het 

huwelijk te beëindigen. Anderzijds wordt het hierdoor nu ook mogelijk een huwelijk te 

ontbinden wegens minder steekhoudende redenen, wat vaak veel leed veroorzaakt.530 

 Deze juridische ontwikkelingen, zo zien we, lopen parallel aan ontwikkelingen in de 

noties en beleving van authenticitiet. Nog in het midden van de twintigste eeuw wordt het 

Westerse huwelijk vooral gezien in termen van “plicht” en “opoffering”. 531  Een 

gezamenlijke overtuiging van beide partners inzake opvoeding en religie, een diep besef 

van het belang van wederzijdse steun binnen een huwelijk en zaken als een goede baan 

staan in het centrum van het bewustzijn van gehuwden. Gaandeweg verandert dit: 

 

Increasingly, marriage was seen as a vehicle for a self-oriented ethic of romance, 

intimacy, and fulfillment. In this new psychological approach to married life, one’s 

primary obligation was not to one’s family but to one’s self; hence, marital success 

was defined not by successfully meeting obligations to one’s spouse and children but 

by a strong sense of subjective happiness in marriage – usually to be found in and 

through an intense, emotional relationship with one’s spouse.532 

 

In deze derde fase is het realiseren van persoonlijk geluk dus een belangrijk doel van het 

huwelijk. Bij het falen van dit “te leveren product”, mist het huwelijk zijn belangrijkste 

ingrediënt en is de instandhouding ervan dus overbodig. Dat een van de partners zijn geluk 

elders gaat zoeken, hoeft dus niet meer te maken te hebben met een gesteldheid of 

misdraging van de ander. 

 In het vervolg van deze paragraaf wil ik beschrijven hoe de halacha zich verhoudt tot 

deze moderne ontwikkeling in de omgang met echtscheiding. De Joodse wet verschilt 

hierin op wezenlijke punten van de niet-Joodse wetgeving. In de niet-Joodse wereld is de 

bevoegdheid om een huwelijk te ontbinden bij wet gegeven aan een bepaalde 

 

530 In dit onderzoek kan ik niet verder ingaan op de effecten van deze nieuwe wetgeving. Wel zij 

nog vermeld dat voorstanders betogen dat er in huwelijken veel minder geweld plaatsvindt, dat 

minder vrouwen zelfmoord plegen, scheidingszaken minder slepend zijn en zelfs dat het aantal 

scheidingen daalt, aangezien de partijen oppassender zijn in hun gedrag, omdat beide weten dat de 

stap naar een scheiding snel gemaakt is. Tegenstanders van deze nieuwe mogelijkheden beweren 

onder andere dat in geval een partner schuldig is aan wangedrag, hij of zij een scheiding kan 

beginnen en vrijuit gaan. Verder betogen tegenstanders dat de psychologische “verplichting” van 

de echtelieden drastisch is gedaald; een partij kan volledig willekeurig beslissen het gezin op te 

breken, met desastreuze gevolgen voor met name de kinderen. 
531 Zie W. Bradford Wilcox, “The evolution of divorce,” National Affairs 1, nr. 1 (2009), 82-94. 
532 Wilcox, “The evolution of divorce,” 83. 
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gezaghebbende persoon, bijvoorbeeld de rechter; zodra deze de ontbinding van een 

huwelijk heeft uitgesproken, is de echtscheiding een feit. In de halacha daarentegen, moet 

de man actief deelnemen aan het proces van scheiding; een echtpaar is niet gescheiden 

zolang een man zijn vrouw geen ĝet533 overhandigt.534 

In dit hoofdstuk wil ik me richten op één ander, voor dit onderzoek relevant 

halachisch aspect van echtscheiding: de casus van de vrouw die haar authentieke wil door 

middel van een scheiding wil verwezenlijken. De vragen die we moeten beantwoorden zijn: 

Is het een vrouw binnen de halacha mogelijk een echtscheiding te initiëren zonder directe 

schuld van haar echtgenoot? Of zijn er objectieve redenen nodig om een vrouw haar 

scheiding halachisch toe te staan? Is het een vrouw toegestaan subjectieve redenen aan te 

voeren of in het geheel geen beweegreden op te geven voor haar wens tot beëindiging van 

haar huwelijk? 

 In het Jodendom kun je ten aanzien van de houding van de halacha ten opzichte van 

echtscheiding eveneens ruwweg drie fasen onderscheiden, zoals ik hierna zal beschrijven. 

Slechts in de laatste fase valt een elementaire trend te ontdekken die enigszins gelijk opgaat 

met trends in de bredere maatschappij. Er komen mogelijkheden waardoor een vrouw haar 

individualiteit kan waarmaken en haar authentieke wil tot beëindiging van haar huwelijk 

kan volgen als zij het niet wil voorzetten, ook in het geval er geen schuldvraag bestaat.535 

In wat volgt bespreek ik eerst de soeĝja en vervolgens de historische ontwikkeling van de 

psika, en kom ik ten slotte uit bij koelot die een eenzijdige scheidingswens van de vrouw 

zonder schuldvraag mogelijk willen maken. 

 

5.2.1 De soeĝja in Misjna en Talmoed 

In tegenstelling tot veel andere rechtsstelsels, erkent het Jodendom van oudsher het recht 

om te scheiden. De Tora noemt dit recht expliciet 536  en het gehele Talmoed-traktaat 

“Gitin” is eraan gewijd. Dit was het recht van de man, de vrouw ‘werd gescheiden’ 

 

533 Het woord voor deze scheidingsbrief staat niet in de Tora vermeld. Zie Nahum M. Waldman, 

The recent study of Hebrew: A survey of the literature with selected bibliography (Winona Lake: 

Eisenbrauns, 1989), 93 voor een bespreking van de bron van het woord “ĝet” in deze context. 
534 In de hand van zijn vrouw of in haar directe fysieke omgeving, aan haar afgezant of door ervoor 

te zorgen dat de ĝet zich in haar bezit bevindt, bijvoorbeeld haar huis. 
535  De hier volgende bespreking is uiteraard een “druppel in de zee” aan literatuur over dit 

onderwerp. Onderwerpen die in deze context niet aan bod kunnen komen, zijn onder meer: 

financiële kwesties naar aanleiding van een scheiding, de zorg voor de kinderen, de manier van 

toepassen van de dwang tot scheiden in geval de halachische beslissing is dat er dwang toegepast 

mag worden (deze mogelijkheden zijn zeer divers) en de asymmetrische behandeling en 

oplossingen van eenzijdige scheidingen geïnitieerd door mannen tegenover die door vrouwen. 
536 D’varim 24:1:   כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת

 .ונתן בידה ושלחה מביתו
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(mitgareshet), zoals in de Misjna verankerd staat.537 Had de man een reden nodig om van 

zijn vrouw te scheiden? De Misjna stelt in bGitin 90a: 

 

בית שמאי אומרים: לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה, שנאמר: כי מצא בה  

ערות דבר; רבי עקיבא  ערות דבר; ובית הלל אומרים: אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר: כי מצא בה  

 .אומר: אפילו מצא אחרת נאה הימנה, שנאמר: והיה אם לא תמצא חן בעיניו

 

Parafrase en uitleg: De leerlingen van Shamai zeggen: “Een man zal van zijn vrouw niet 

scheiden, behalve in het geval hij iets uitermate negatiefs (vooral op seksueel gebied) bij 

haar onderscheidt.” Zij motiveren dit met D’varim 24:1. De leerlingen van Hillel zeggen: 

“Hij kan van haar scheiden, zelfs als zij slechts het eten heeft laten aanbranden.” Zij citeren 

dezelfde pasoek, maar laten de nadruk op een ander woord vallen dan de leerlingen van 

Shamai. Rabbi Akiva zegt dat zelfs wanneer de man een andere vrouw vindt, die hem meer 

bekoort dan zijn eigen vrouw, hij kan scheiden, waarna ook hij een weer een ander deel 

van dezelfde pasoek als bewijs aanvoert.538 

 Maar wat zeggen de Joodse bronnen als een vrouw degene is die een scheiding wil 

bewerkstelligen? De Misjna (bNedarim 90a) vermeldt een belangrijke ontwikkeling, die 

aanvankelijk een grote vrijheid van de vrouw suggereert om via een omweg een scheiding 

te initiëren, maar uitloopt op een beperking van die vrijheid: 

 

בראשונה היו אומרים, שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה: האומרת טמאה אני לך, שמים ביני  

על   ומקלקלת  עיניה באחר  נותנת  לומר, שלא תהא אשה  חזרו  היהודים.  מן  אני  ונטולה  לבינך, 

יעשו דרך בקשה, ונטולה    -יה לדבריה, השמים ביני לבינך  תביא רא  -בעלה, האומרת טמאה אני לך  

 .יפר לחלקו ותהא משמשתו, ותהא נטולה מן היהודים -אני מן היהודים 

 

Parafrase: Aanvankelijk was het algemeen geldend gebruik dat de man in drie gevallen 

verplicht was van zijn vrouw te scheiden en haar het bedrag van de ketoeba539 te betalen: 

 

537 bJebammot 112b. De Misjna stelt daar:   אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת, שהאשה יוצאה לרצונה

 .ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו
538 Hoewel bij praktische toepassing van de meningen van de leerlingen van Hillel of van rabbi 

Akiva geen huwelijk in stand zal houden, is de praktijk heel anders. Traditioneel wordt een 

scheiding in het Jodendom juist als een negatieve spirituele ontwikkeling voorgesteld (hetgeen niet 

afdoet aan de juridische mogelijkheid ervan). Een beeldende, sensitieve omschrijving lezen we in 

het commentaar van de Talmoed op deze Misjna, in de laatste regels van traktaat Gitin (90b): “zelfs 

het Altaar stort tranen over de scheiding”. 
539 De ketoeba is de trouwakte, een contract dat de man eenzijdig tekent. Zonder zo’n contract is 

een huwelijk ongeldig. Hierin staan zijn verplichtingen ten opzichte van de vrouw opgetekend, 

onder andere de som geld die hij haar zal betalen in geval van scheiding, of die hij haar nalaat in 

geval van overlijden. Daarom spreekt men van “de ketoeba geven” of “de ketoeba krijgen”, 

waarmee de bedoeld wordt dat de daar genoemde som geld wordt gegeven of ontvangen. 
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(a) als de vrouw zegt vrijwillig seksueel contact met een andere man te hebben gehad, (b) 

als ze zegt dat haar man haar niet zwanger kan maken (niet door impotentie, maar door het 

gebrek aan kracht van zijn zaadlozing) en (c) als ze een gelofte heeft afgelegd met geen 

mens meer seksueel contact te zullen hebben, inclusief haar man. In een later stadium kwam 

er een nieuwe verordening; men vreesde dat een vrouw die met een ander wilde trouwen, 

de genoemde mogelijkheden zou aanwenden om de relatie met haar man onmogelijk te 

maken. Voortaan moest voor overspel bewijs geleverd worden, de beslissing inzake 

onvermogen tot bevruchting kwam bij de man te liggen, en in geval van een gelofte 

annuleert de man het deel dat op hem betrekking heeft. 

 In tweede instantie blijkt de Misjna de vrouw terug in haar passieve rol te 

manoeuvreren en het haar niet toe te staan de scheiding te initiëren. De reden hiervoor is 

duidelijk: een scheiding heeft ook financiële consequenties en daarom behoedt de Misjna 

de man voor ‘willekeurige’ aantijgingen van zijn vrouw die hem zouden dwingen diep in 

zijn buidel te tasten. 

 Wat gebeurt er echter als het niet gaat om een persoonlijke keus van de vrouw, maar 

er objectieve omstandigheden zijn die haar het leven met haar man onmogelijk maken? De 

wettelijke mogelijkheden van een vrouw in een voor haar onhoudbare situatie staan 

beschreven in Misjna en Talmoed (bKetoebot 77a). Zij noemen een aantal voorbeelden van 

gevallen waarin een man verplicht is zijn vrouw een ĝet te geven: het gaat vooral om 

gevallen waarin hij een ernstige handicap heeft of heeft gekregen, 540  hij een 

weerzinwekkende geur verspreidt (wegens ziekte of door zijn bezigheden), 541  of zijn 

financiële verplichting tot het onderhouden van zijn vrouw verzaakt.542 Het lijkt erop dat 

je de Talmoedische houding in dezen als volgt kunt samenvatten: scheiding is mogelijk, 

maar in geval van een meningsverschil moet er een gegronde objectieve reden zijn. 

Een verdere passage uit de Talmoed laat een andere kant van deze zaak zien. In 

traktaat bKetoebot 63a-b en verder behandelt hij de “moreed”, vrouwelijk “moredet”,543 

dat wil zeggen: gevallen van een man of vrouw die seksuele gemeenschap met de partner 

weigert, en de consequenties daarvan voor hun huwelijk.544 Inzake de vrouw die weigert, 

stelt de Talmoed het volgende: 

 

540 Dit is de mening van rabbi Shim’on ben Gamliël in de Misjna. 
541 De Misjna stelt:   ואלו שכופין אותו להוציא: מוכה שחין, ובעל פוליפוס, והמקמץ, והמצרף נחושת, והבורסי בין

 שהיו עד שלא נישאו ובין משנישאו נולדו 
542 De Talmoed stelt: אמר רב: האומר איני זן ואיני מפרנס -  יוציא ויתן כתובה. 
543 De letterlijke vertaling luidt: een persoon die verzet pleegt. 
544 De passage beschrijft de financiële en maatschappelijke consequenties voor de weigerende 

partner, voordat over scheiden wordt gesproken. Het is interessant op te merken dat de moreed veel 

sneller tot scheiding wordt gedwongen dan de moredet: in het Jodendom worden de seksuele noden 

van een vrouw als nijpender gezien dan die van de man. Zie ook Arba’a Toerim Even Ha’Ezer 67 

voor een samenvatting. 
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לא   -היכי דמיא מורדת? אמר אמימר: דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה, אבל אמרה מאיס עלי  

 .כייפינן לה. מר זוטרא אמר: כייפינן לה

 

Parafrase: Wat zijn de kenmerken van een moredet? Amemar zegt: “Dat is een vrouw die 

zegt het huwelijk aan te willen houden, maar haar echtgenoot opzettelijk wil kwellen. Maar 

als zij zich van seksueel contact met hem onthoudt, omdat zij een afkeer (misschien zelfs 

walging) jegens hem voelt, wordt zij niet gedwongen.”545 Mar Zoetra zegt: “Ze wordt wel 

gedwongen.” De middeleeuwse commentator Rashi legt de woorden van Amemar als volgt 

uit: een vrouw die zegt te willen scheiden en geen ketoeba (i.e., de contractueel afgesproken 

som) van haar man verlangt, wordt niet gedwongen in dit huwelijk te blijven. Haar man 

geeft haar een ĝet en geen ketoeba. Het lijkt nu dat de visie van de Talmoed in deze zaak 

zich als volgt laat samenvatten: een vrouw kan niet op persoonlijke gronden scheiden en 

tegelijkertijd haar ketoeba opeisen, behalve in zeer specifieke gevallen. Als zij dat wil, kan 

zij te allen tijde beweren dat ze een afkeer jegens haar man voelt en om die reden een 

scheiding aanvragen, met dien verstande dat de scheiding dan zonder geldelijk verlies voor 

haar man wordt voltrokken. 

 Echter, in een nogal ingewikkelde constructie legt de Talmoed546 elders uit dat (a) 

een man uit vrije wil een ĝet moet geven en (b) dat in het geval een man die wettelijk 

verplicht is de ĝet aan zijn vrouw te geven, dit weigert te doen, daartoe ook door middel 

van lijfstraffen gedwongen mag worden; dit doet echter niets af aan de geldigheid van de 

ĝet, die hij immers uit vrije wil moet geven. De Talmoed stelt in bErchin 21a:   כופין אותו עד

 dat wil zeggen: hij wordt gekastijd, totdat hij zegt: “Ik wil de ĝet geven.”547 ,שיאמר רוצה אני

Dit geldt uitsluitend in gevallen waarin de man inderdaad verplicht is de ĝet te geven. 

 Voor een goed verstaan van de soeĝja is het essentieel te begrijpen dat de ĝet ongeldig 

is wanneer een man tot het geven ervan wordt gedwongen, terwijl hij er feitelijk naar de 

letter van de halacha helemaal niet toe verplicht is.548 Dan is het echtpaar ondanks het 

overhandigen van die ongeldige ĝet dus nog steeds getrouwd. Als een vrouw op grond van 

zo’n onechte ĝet hertrouwt, is dat een daad van overspel en dat geldt in de halacha als een 

extreem zwaar misdrijf. De kinderen die uit dat tweede huwelijk voortkomen, zijn om die 

 

545 Het onmiddellijke karakter van de scheiding – in de opinie van Amemar – wordt in de hierop 

volgende bladzijde enigszins getemperd; daar schrijft de Talmoed een wachttijd van twaalf 

maanden voor voordat de echtscheiding een feit kan worden. 
546 bErchin 21a, bKidoeshin 50a en bGitin 88b. 
547 De tegenstrijdigheid tussen dwang en de juridische noodzaak tot vrije wil wordt ondervangen 

door een theologische verhandeling over een aanname inzake de diepe verlangens van een religieus 

levend mens. Zie Maimonides, Hilchot Gerushin 2:20 voor een krachtige recapitulatie van deze 

verhandeling. 
548 De term hiervoor is: גט מעושה, een “gemaakte” ĝet. 
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reden dan mamzerim, bastaards, zoals in het vorige hoofdstuk al aangeduid. 

 Door dit risico op zware overtreding en nakomelingen met de status van mamzeer, is 

scheiden op eenzijdig vrouwelijk initiatief een van de meest ingewikkelde en discutabele 

onderwerpen in het halachische Jodendom. De vrees voor een גט מעושה, een afgedwongen 

ĝet, is een tot op heden onopgelost probleem. Zoals uiteengezet, is het paskenen in deze 

zaak in feite terug te voeren op de vraag of het voldoende draagkracht heeft om een ĝet af 

te dwingen en wettig te maken als de vrouw uitspreekt: “Ik heb een afkeer van hem” (  מאיס

 In de volgende sub-paragrafen beschrijf ik de voornaamste ontwikkelingen ten aanzien .(עלי

van de halachische omgang met deze vraag. 

 Het is belangrijk hier nog op te merken dat ook in gevallen waarin een man niet 

gedwongen wordt een ĝet te verstrekken, dit niet betekent dat de vrouw verplicht is samen 

met hem in een huis te leven. Conform de opvatting van Amemar kan zij elders gaan wonen, 

maar blijft door een huwelijksband met haar man verbonden. 

 

5.2.2 Ge’onim en rishonim 

Na deze verkenning van de Talmoedische basis bespreek ik kort de twee premoderne 

tendensen in de halacha ten aanzien van deze noodkreet van de vrouw: “ik heb een afkeer 

van hem”, of in het Aramees van de Talmoed: 549.מאיס עלי De eerste periode beslaat de 

jaren vanaf de Talmoed tot en met de rishonim. In deze periode zijn vele responsa 

geschreven die overduidelijk paskenen de man te dwingen tot het overhandigen van een 

ĝet aan zijn vrouw, nadat zij te kennen heeft gegeven het huwelijk niet te willen voortzetten, 

ook zonder dat ze daarvoor een duidelijke reden opgeeft: de situatie van “afkeer” volstaat. 

Eén vroege bron is het responsum van rav Shrira Ga’on550 (Irak, tiende eeuw). Volgens 

zijn interpretatie van bKetoebot 63b was het reeds de bedoeling van de Talmoed zelf dat 

de man in een dergelijk geval na twaalf maanden tijd tot het schrijven en geven van een ĝet 

gedwongen werd.551 Dit was de te volgen wettelijke procedure, die bovendien volgens hem 

op deze manier al driehonderd jaar praktisch werd toegepast.552 

 Rabbi Chaim Elazar Shapira stelt dat de psak van rav Shrira Ga’on niet zijn eigen 

woorden zijn, maar dat hij slechts de Talmoed interpreteert en dat hij dus louter op de 

Talmoed steunt en niet op eigen inzicht. De filologische vraag of de interpretatie van rabbi 

 

549 Ik volg in deze sub-paragraaf in grote lijnen het fundamentele artikel van Mania Shapira, 

“Gerushin beĝin me’isa,” Dine Jisra’eel 2 (1971), 117-153. 
550  Zijn responsum is opgenomen in Teshuvot HaGe’onim, Sha’aree Tsedek 4: hoofdstuk 4 

paragraaf 15. 
551 Rav Shrira Ga’on:   והתקינו שמשהין אותה כשתובעת גירושין שנים עשר חדש שמא יתפייסו ואם לא יתפייסו

טלאחר שנים עשר חדש כופין את הבעל וכותב לה ג . 
552 Ibid.:   וכופין אותו וכותב לה גט לאלתר ויש לה מנה מאתים. ובזאת אנו מתנהגין היום כשלש מאות שנה ויותר. אף

 .אתם עשו כן
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Shapira juist is of niet, dat wil zeggen of het responsum van rav Shrira Ga’on een nieuwe 

interpretatie behelst of dat hij een oude staande praktijk beschrijft, is voor mijn betoog niet 

van belang. In dit stadium van het betoog is het vooral belangrijk dat hier de wens van een 

vrouw tot echtscheiding wordt ingewilligd, zonder dat er sprake is van objectieve schuld. 

Nu is het ontegenzeggelijk waar dat ook rav Shrira Ga’on deze situatie niet als ideaal ziet. 

Als het Beth Din deze vrouw echter niet uit haar hopeloze situatie verlost, zal zij een andere 

weg zoeken om hetzelfde te bereiken, maar dan via halachisch ontoelaatbare wegen. Dan 

is het toch maar te verkiezen dat alles binnen het Beth Din wordt geregeld.553 

 Ook zonder deze praktische uitspraken te herleiden tot gebruiken die stammen uit de 

Talmoedische tijd zijn er andere teksten, uit de tijd direct na rav Shrira Ga’on, die zijn 

responsum ondersteunen. Onder anderen de belangrijke halachische decisor rabbi Jitschak 

Alfassi (Spanje, 1013-1103, beter bekend onder de afkorting Rif) steunt deze visie.554 In 

deze lijn paskent ook Maimonides. In Hilchot Ishoet 14:8 schrijft hij: 

 

האשה שמנעה בעלה מתשמיש המטה היא הנקראת מורדת, ושואלין אותה מפני מה מרדה, אם 

לפי שאינה כשבויה    -, כופין אותו להוציא לשעתו  ”מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי“  :אמרה

 . ותצא ללא כתובה כללשתבעל לשנוי לה, 

 

Parafrase: Een vrouw die haar man de seksuele gemeenschap onthoudt, wordt “moredet” 

genoemd. Men vraagt haar waarom ze zich tegen de samenleving verzet. Als zij zegt: “Ik 

walg van hem en ik kan geen gemeenschap meer met hem hebben”, dan wordt hij ter plekke 

gedwongen haar de ĝet te geven. Zij is immers geen gevangene en niet verplicht de 

gemeenschap te volvoeren met iemand die zij haat toedraagt. Het huwelijk wordt 

ontbonden, zonder dat zij de ketoeba krijgt uitbetaald. Een vergelijkbaar geluid horen we 

in vele geschriften uit die tijd,555 onder anderen bij Rashbam (rabbi Shmu’el ben Meïr, 

Frankrijk, 1085-1158), Ha’Itoer (rabbi Jitschak ben Abba Mari, Frankrijk, 1122-1193), 

Ri”d (rabbi Jeshaja di Trani, Italië, 1180-1250)556 en Maharik (rabbi Joseef Colon ben 

 

553 Ibid.:   ואחרי רבנן סבוראי כשראו חכמים שבנות ישראל הולכות ונתלות בגויים ליטול להן גטין באונס מבעליהן

מעושה בדין או שלא בדין וקא נפיק מינה חורבאויש כותבין גיטין באונס ומסתפק גט   . Een dergelijke manier om 

zich dan maar aan te passen lijkt op het op pagina 49 besproken principe 'עת לעשות לה. 
554 Zo schrijft hij in zijn commentaar op bKetoebot 27a:   הדין הוא דינא דגמרא אבל האידנא בבי דינא

אתיא ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא ניתיב לי גיטא יהיב לה גיטא לאלתרדמתיבתא הכי דייני במורדת כד   . 
555 Alle moderne responsa over dit onderwerp stellen deze auteurs uitvoerig aan de orde. Zie onder 

andere in Hechal Jitschak, Even Ha’Ezer deel 1, hoofdstukken 1-3. Zie het vervolg van dit betoog 

voor een bespreking van (de rol van) dit laatste werk. 
556 Deze rishon geeft een prachtig betoog ten voordele van de vrouw die zicht beroept op  מאיס עלי. 

Hij vergelijkt het met de menselijke smaak ten aanzien van eten. Ook eten waar niets mis mee is, 

kan door sommigen walgelijk gevonden worden; een vrouw die zich aldus jegens haar man voelt, 

treft geen blaam. Zo schrijft hij in Piskee Rid op bKetoebot 63b:  אבל אמרה מאיס עלי שבעלה מאוס בעיניה
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rabbi Shlomo Trabotto, Frankrijk en Italië, 1420-1480). 

 Daar tegenover staan belangrijke tijdgenoten die de tegenovergestelde mening zijn 

toegedaan. De psakim uit dit kamp die in latere responsa het meest geciteerd worden, zijn 

die van de hand van rabbi Nachman ben Moshe (Nachmanides) en Rabenoe Tam. 

Nachmanides schrijft in eerste instantie dat aangezien rabbi Alfassi het met de Ge’onim 

eens is, er op die manier gepaskend dient te worden. Daarbij breidt hij de genoemde periode 

van driehonderd jaar waarin praktisch op die manier is gepaskend uit tot vijfhonderd jaar.557 

Uiteindelijk is hij echter van mening dat de Talmoed dit niet zo heeft bedoeld.558 Ook 

Rabenoe Tam (rabbi Ja’akov ben Meïr, Rouen, 1100-1171) en anderen met hem beslissen 

dat een man op de grond van מאיס עלי niet gedwongen mag worden een ĝet te geven.559 

Als een Beth Din dat wel zou doen, dan is die ĝet ongeldig, met alle genoemde ernstige 

gevolgen van dien.560 In deze lijn beslissen ook Rosh (rabbi Asher ben Jechiel, Duitsland 

en Italië, 1250-1327) en Maĝid Mishne (rabbi Vidal di Tolosa, Spanje, 1283-1360). 

 

לא מדעתה לא כפינן לה על ידי הפסד כתובתה, אלא מניחין אותה במרדה, דכיון דבעלה מאוס בעיניה אנוסה היא בדבר ו

יכר בו, הרבה פעמים האשה  שרה אי אפשר להבעל לשנאוי לה, ואף על פי שאין שום מום נעושה כן, ואפילו אשה כ

מואסת בבעלה אף על פי שאין שום מום ניכר בו, וזה דומה לאדם שאינו יכול לאכול מאכל השנאוי לו ונתעב עליו, ואין  

 .שום דרך כאן לכפייה כי אם לעשות דרך בקשה ולפתותה אולי תחשק בו,
557 Zo schrijft hij in zijn verweer tegen het commentaar van rabbi Zerachia HaLevi (Milchamot 

Hashem bKetoebot 27a):   ומה שאמר בעה”מ ז”ל שתקנת הישיבה הוראת שעה היתה הלא רבינו הגדול ז”ל יודע

ן אלא פתוי שהוא רוצה לחלוק תקנת הגאונים יותר מכולנו ומדבריו ניכר שלדורות תקנו אבל אין דבריו של ב”ה ז”ל בכא

עליהם ולומר דבדינא דגמ' דיינינן ואמרה בלשון נקיה אבל הם באמת לדורות תקנו ונהגו בה עד ימיו של רבינו ז”ל בחמש  

 .מאות שנה שלא זזה תקנה זו מביניהם כמו שידוע אצלם בתשובות שלהם ג”כ תמצא זה מפורש בהלכות הראשונות
558 In zijn commentaar op bKetoebot 63b verwerpt hij dat in de tijd der Ge’onim een dergelijke 

interpretatie van de Talmoed gegeven zou zijn. Hij verwerpt ook de consequentie van die gewraakte 

interpretatie: לה תריסר ירחי   ובמקצת תשובות לרב שרירא ז”ל נמי ראיתי שפי' דמדינא אין כופין וכשאמרנו משהינן

אגיטא תקנתא אחריתי הות לומר דאח”כ כופין את הבעל בגט, ואין לדברים הללו עיקר כלום ודבר ברור הוא שאין כאן 

תקנה חדשה לכוף ומעולם לא עלתה על דעת חכמי התלמוד כפייה זו לעולם, וח”ו שלא הייתי חולק על תקנת הגאונים כי  

גאוני הישיבות שנים מרובות ולא עוד אלא שאני קורא תגר על שאומרים שאינו  מי אנכי לחלוק ולשנות במה שנהגו בו  

ראוי לילך אחר תקנתם אלא בדין התלמוד, אלא ראוי היו לשמוע להם ולעשות כתקנתם והמחמיר בכגון זה לא הפסיד  

א לנהוג בתקנה זו  אבל לענין דין התלמוד אמרתי שאין כופין והדבר גלוי ומפורסם, ועכשיו ראוי לחוש בדבר הרבה של

הדורות פריצות  מפני  בטלה  שכבר   ook in het responsum (hoofdstuk 138 in Shut HaRashba, aan ;כלל 

Nachmanides toegeschreven) van zijn hand staat een duidelijke afwijzing van de beslissing van 

Maimonides: י; שכופין אותו לגרש. אין נכונים דברים במקום זה, ואף על פי שהרמב”ם ז”ל כתב: באומרת: מאיס על

 .ואל תחוש לזה. וכלל זה מסור בידך: שאין כופין לגרש, אלא באלו בלבד ששנויין במשנה פרק המדיר
559 Na een groot aantal bewijzen voor zijn stelling besluit Tam dat ook anderen dezelfde mening 

aanhangen (hoewel dat discutabel is) en in zijn commentaar op bKetoebot 63b (gedrukt op 

bKetoebot 64a) stelt hij: ור”ח נמי פירש דאין כופין הבעל ליתן גט וגם בקונט' לא פי' שיכופו הבעל ליתן גט. 
560 Rabenoe Tam geeft in zijn Sefer haJashar een lijst maatregelen die tegen de man genomen 

kunnen worden, die hem indirect kunnen dwingen een ĝet te geven. Het gaat hier om zaken als niet 

met hem spreken, hem niet voor de Tora oproepen of voor minjan mee te laten tellen enzovoort. 

Ook over de geldigheid hiervan, en de vraag of deze maatregelen wel of niet worden toegepast, 

bestaat veel onenigheid. 
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Wegens zijn centrale rol in de ontwikkeling van de halachische literatuur is het belangrijk 

ook de beslissing van rabbi Ja’akov ben Asher (bijgenaamd “Toer”, een afkorting van de 

naam van zijn werk Arba’a Toerim; Duitsland en Spanje, 1269-1343) in deze lijst op te 

nemen. In zijn Arba’a Toerim beslist hij als zijn vader (Rosh, rabenoe Asher, zie boven), 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld Maimonides. 

 Een andere belangrijke bron in deze kwestie is een responsum van de dertiende-

eeuwse Asheknazische rabbijn Meïr uit Rottenberg, dat latere responsa vaak citeren als 

basis voor het afwijzen dan wel toekennen van het recht van de vrouw haar man tot een 

scheiding te dwingen. Zijn beslissing komt min of meer rechtstreeks voort uit de Talmoed, 

maar geeft een uitbreiding op de specifieke gevallen van de Misjna. Daarom is zijn 

responsum van wezenlijk belang voor zowel het afwijzen als het toekennen van dat recht. 

Zijn mening is dat een vrouw een “goede reden” moet hebben om een scheiding te willen.561 

Daarmee laat hij geen rein subjectieve keuze toe, maar houdt hij wel rekening met urgente 

gevallen.562 De vraag of je de gevallen van de Misjna of de Talmoed wel of niet kunt 

uitbreiden, is van wezenlijk belang voor zo goed als elk onderwerp in de halacha. Deze 

auteur breidt de gevallen uit en dat maakt zijn standpunt zo productief voor dit onderwerp. 

Ook Rabenoe Asher laat zich hierover uit, maar de latere commentatoren worden het niet 

eens over zijn exacte opvatting op dit punt.563 

 

5.2.3 Acharonim 

De fundamentele discussie tussen de rishonim hoeft ons in geen enkel opzicht te verbazen. 

Over nagenoeg elke halacha bestaan er bij de rishonim verschillende meningen, zo ook 

over dit onderwerp. In het licht van deze tweedracht is het interessant te zien wat er bij de 

acharonim gebeurt. Op een (aanzienlijke) uitzondering na, valt het op dat er een absolute, 

bijna verbazingwekkende unanimiteit bestaat. Die unanimiteit bestaat daarin dat een vrouw 

die מאיס עלי zegt zonder daarvoor een reden op te geven niet langer het recht heeft haar 

huwelijk als ontbonden te zien, terwijl men deze grond van oudsher als voldoende 

beschouwde. In deze sub-paragraaf citeer ik een aantal van deze vroeg-moderne stemmen, 

die zich in verschillende contexten hebben uitgesproken. 

 

561 Shut Maharam MeRottenberg (uitg. Praag) 4:261:   אבל אמרה מאיס עלי לא כפי' ליה ואומרי' לאו כל

לא יהבה טעמא למלתא אבל אמרה מאיס עלי מחמת כך וככמינך דהאיש מגרש ואין האשה מגרשת וה”מ ד . 
562 De aard van die urgente gevallen is later op zeer uiteenlopende manieren geïnterpreteerd. Zie 

bijvoorbeeld responsa Jehoeda Ja’ale 2:12. 
563  Zie Shut HaRosh, hoofdstukken 42 en 43. Zie bijvoorbeeld rabbi David Sperber in zijn 

responsawerk Afarkasta deAnja 1:169 voor de verschillende mogelijkheden tot interpretatie van de 

mening van Rabenoe Asher. 
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 De reden voor dit unanieme standpunt ligt zich zonder twijfel in de uitspraak van 

rabbi Joseef Karo, die gebaseerd is op eerdere bronnen. Hij schrijft in zijn commentaar Beth 

Joseef Even Ha’Ezer 67 op Arba’a Toerim: 

 

י חולקין עליו. ”אף על פי שרבינו משה כתב דכי אמרה מאיס עלי כופין אותו להוציא, רבינו תם ור

למה נכניס ראשינו בין הרים גדולים לעשות גט מעושה שלא כדין   -וכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא  

כי בעוונותינו בנות ישראל הן פרוצות בזמן הזה ואיכא למיחש שמא נתנה  ולהתיר אשת איש? ועוד  

 .עיניה באחר. וכל המעשה בטענה זו מרבה ממזרים בישראל

 

Parafrase: En hoewel Maimonides heeft gepaskend dat een man wiens vrouw zegt een 

afkeer van hem te hebben, gedwongen wordt haar een ĝet te geven, zijn Rabenoe Tam en 

Rabenoe Ja’akov een andere mening toegedaan. Aangezien hierover een meningsverschil 

bestaat tussen onze leermeesters, waarom zouden wij “onze hoofden tussen hoge bergen 

steken” (i.e., er een eigen mening op na houden) en een juridisch foutieve גט מעושה (de 

eerdergenoemde gedwongen scheidingsakte) bewerkstelligen en het een getrouwde vrouw 

toestaan een ander te trouwen? Daarbij komt dat de Joodse vrouwen in onze tijd (dat is, 

zestiende eeuw) zich onzedig gedragen. Misschien heeft zo’n vrouw haar zinnen wel op 

een andere man gezet. Elk Beth Din dat wegens zo’n bewering van een vrouw een 

(ongeldige) ĝet laat geven, is verantwoordelijk voor het stijgende aantal bastaards onder 

het Joodse volk. 

 Van soortgelijke strekking is Karo’s beslissing in de Sjoelchan Aroech. Sindsdien zijn 

ook ogenschijnlijk volledig terechte aantijgingen van een vrouw ten opzichte van haar man 

vaak gedoemd niet gehoord te worden door het Beth Din en hangt de scheiding bijna steeds 

volledig van de wil van de man af. Sinds de tijd van Karo tot in het midden van de twintigste 

eeuw is deze opvatting vrijwel unaniem gevolgd. Om een indruk te geven van de 

unanimiteit van deze richting en vooral om de revolutie in enkele responsa gedurende de 

laatste vijftig jaar op waarde te kunnen schatten, citeer ik nu eerst een aantal responsa uit 

die periode. 

 

Zestiende eeuw 

De belangrijke poseek rabbi Meïr ben Chaviv (Eretz Yisraël, 1654-1696) schrijft dat slechts 

een minderheid paskent dat een man gedwongen kan worden een ĝet te geven.564 Rabbi 

Benjamin ben Matityahoe (Turkije en Griekenland, ca. 1475-1545) noemt een aantal 

mogelijkheden om het de man enigszins moeilijk te maken te blijven bij zijn weigering een 

 

564 Shut Maharl’bach 36:   גם רשב”ם הו' מסברתו זאת שכופין מדין התלמוד כאשר כתב הרא”ש בפסקיו שניהם

הר אלה  הכאחד  הפוסקים  כל  שאר  אבל  רש”י  מדברי  כן  שהבינו  המפר'  מן  יש  וגם  הסברא  מזאת  הם  ראשוני'  בנים 

והאחרונים הן מאותם שפסקו הדין באומר מאיס עלי ע”פ הגמרא הן מאותם שפסקו בה הדין על פי התקנה כלם אמרו  

דמדין התלמוד אין כופין בשום פנים והרבו ראיות כנגד הכותב כן כאשר הוא מבורר באורך בתוספות פרק אף על פי בשם  

 .רבינו תם וגם כל בעלי החדושין שם
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ĝet te geven. Zo mag hij onder andere publiekelijk “overtreder” worden genoemd of zelfs 

uitgestoten worden uit de gemeente. Hem dwingen tot een scheiding staat hij echter niet 

toe, wegens de genoemde implicaties van het foutief toekennen van een ĝet aan een 

getrouwde vrouw. Er moet absolute juridische zekerheid bestaan, voordat een vrouw kan 

hertrouwen. Dat wil zeggen dat het volstrekt zeker moet zijn dat zij de status van 

“gescheiden” vrouw bezit en niet eventueel toch nog als getrouwde vrouw moet worden 

beschouwd.565 

 Rabbi Moshe ben Joseef di Trani (Griekenland en Israël, 1505-1585) verhaalt van een 

man die door de niet-Joodse autoriteiten wegens immoreel gedrag gevangen is gezet. Hij 

smeekt de Joodse gemeente hem te helpen bij zijn vrijlating. De autoriteiten vinden dat 

goed, maar hij zal dan wel het land worden uitgezet. Daarop eist de familie van zijn vrouw 

dat hij haar direct een ĝet zal geven, zodat zij na zijn uitwijzing niet aan hem verbonden 

zal blijven. Daar is de man op tegen, waarna rabbi di Trani zegt dat hij deze man niet zal 

helpen als hij niet belooft dit te doen. Hij legt uit dat dit soort “dwang” de ĝet niet ongeldig 

maakt, omdat de man zelf niets wordt aangedaan, er wordt hem slechts eventuele hulp 

onthouden. Maar dwang staat ook deze poseek niet toe.566 

 In de uitgebreide responsawerken van rabbi David ben Shlomo Ibn Zimra (Spanje en 

Israël, 1479-1573) lezen we in de vraagstelling van een relevant responsum al het antwoord. 

Een man krijgt toestemming een tweede vrouw te trouwen, omdat de eerste verklaart een 

afkeer van hem te hebben. De man wil echter niet van haar niet scheiden en nu eist zij het 

trouwgeld terug dat hij bij zijn huwelijk met haar heeft ontvangen. Een scheiding 

afdwingen is echter onmogelijk, omdat dat tegen alle poskim zou ingaan.567 Een expliciete 

psak inzake dit onderwerp is die van rabbi Moshe Elsheich (Turkije en Israël, 1508-1593). 

Hij kreeg een vraag voorgelegd over een jonge vrouw die van haar man is weggelopen en 

 

565 Shut Binjamin Ze’ev 88:   ולפ”ז אין לכוף שום אדם לגרש אפילו שיש מהגדולים דסברי לכוף מ”מ נראה לע”ד

משום איסורא דא”א אין להקל והב”ד שבאותו קהל יכריזו עליו נידוי אם לא ישוב או לומר לו שמותר לקרותו עבריין  

”ר מתתיה ז”ל ה”הכיון שעובר בדברי חז”ל הנראה לע”ד כתבתי אנכי ההדיוט העני בנימין בכה  : 
566 Shut Mabit 1:22:   גם או' ר”ת ז”ל שאם קדש אדם אשה כדת משה וישראל ולבסוף אין האשה חפצה בו אין

יכולים לומר לו לא נעסו' אותך להתיר   גוים בשביל מס או דבר א'  בגוים אך אם נחבש בידי  ולא  לכופו לא בישראל 

כיון שאין עושין לו דבר רע כ”א למנוע מלעזור לו הרי לך דלא   מהתפיסה אם לא תגרש אשתך בגט כשר ואין זו כפיה

דף אחר הזנות  חשיב אונס מניעת עשיית הטובות עכ”ל הר' יוסף קולון ז”ל והרי הוא נדון דידן שעל ענין העבירה שהיה רו

דהוי כזביני'  הוא שנאסר אלא שהקלו מעליו קצת העונש שהוטל עליו שיגרש אשתו כ”ש המעות שנתנו לו כשנתן לאומות  

כ”ד לעיל. אחר זה בא הרב הגדול הר' בירב ונשאתי ונתתי עמו בכל זה והסכים הוא ג”כ עמי, נאם הצעיר משה בר' יוסף  

 .זלה”ה מטראני
567 Shut Radbaz 1:205:   שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שנשא אשה ונתן לה מהר סך מעות כמנהג וכנסה ושוב

ה פעמים ולא רצתה כלל ולפיכך נתננו לו רשות לישא אחרת ונשא אשה ואת הראשונה  אמרה מאיס עלי והתרינו בה כמ 

לא רצה לגרש ואין בידנו כח לכוף אותו לגרש כדעת הרמב”ם ז”ל מפני שכל האחרונים לא הסכימו לכוף לגרש והאשה 

רוצה בו תפסה כל נכסי נדונייתה ועתה הבעל תובע שתתן לו המעות אשר נתן לה במוהר שלה כיון שאינה  . 
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wil scheiden, maar daarvoor geen objectieve reden kan opgeven. Zijn psak is duidelijk: 

zonder gegronde reden valt er niets voor haar te doen.568 

 In geval van meer objectieve gronden zijn er ook in de zestiende eeuw zeker poskim 

te vinden die een psak geven die dwingend uitpakt voor de man. Rabbi Moshe Isserlis (de 

al eerder geciteerde Rema) beschrijft de zaak van een man die voortvluchtig is wegens 

diefstal en daarom zijn financiële plichten ten opzichte van zijn vrouw niet kan vervullen. 

Daarom bepaalt hij dat deze man gedwongen kan en moet worden een ĝet te geven.569 Een 

expliciete uitbreiding van de genoemde Misjna (bKetoebot 77a) is te vinden in het werk 

van rabbi Moshe ben Jitschak Alashkar. Daar wordt in niet mis te verstane bewoordingen 

een uitzondering gemaakt voor een gedoopte Joodse man. Die wordt door Alashkar wel 

degelijk gedwongen een eind aan zijn huwelijk te maken.570 

 Alles overziend mag duidelijk zijn dat er van dwang geen sprake is in gevallen waarin 

de vrouw louter en alleen een hekel heeft gekregen aan haar man, om nog maar te zwijgen 

van gevallen waarin een vrouw liever met een andere man in het huwelijk zou treden. In 

dergelijke situaties zal ontbinding van het huwelijk niet worden toegestaan. 

 

Zeventiende eeuw 

Rabbi Aharon Sasson (Turkije, 1550-1620) schrijft in zijn werk Torat Emet dat er zonder 

objectieve reden geen sprake van kan zijn een man te dwingen tot het geven van een ĝet.571 

Rabbi Jomtov Zahalon (Spanje, 1559-1638) bespreekt een geval van een vrouw die elders 

is gaan wonen en van haar man wil scheiden, omdat deze man velerlei immoreel gedrag 

vertoont, onder andere prostituees bezoekt. Deze poseek wil de man slechts dwingen tot 

 

568 Shut Maharam Elsheich 8:   ולפי מה שנראה מתוך השאלה שהיא מאסה אותו ואינה נותנת אמתלא לדברי' למה

מאסה אותו הנה אם כך הוא הפסידה אפילו מה שהכניסה לו כמ”ש ההגהות בשם התוספות ובשם הר”מ שאף לדברי  

אמתלא לדבריה וטענות הנראים למה הוא מאוס עליה אבל האומרים דבטענ' מאיס עלי כופין להוציא היינו דוקא בנותנת  

 .האומרת מאוס עלי בלא טענ' אינו חייב לה
569 Shut Rema 36:   הרי לנו שני דרכים, אם לכופו לבוא לויניזי”ה או לשלוח לה גט. אם לכופו לגמרי, שיוציא ויתן

לזונה ולפרנסה להבא. ומה שכתבו התוס' פרק אף על  ל  כתובה מטעם שלא זנה ולא פרנסה זה שנים רבות, וגם אינו יכו 

פיכח והמרדכי סוף פרק המדירכט, לדחות אם כופין הבעל להשכיר עצמו ולהרויח כדי לזון ולפרנס את אשתו, אינו מענין  

זה. דלאו בכה”ג עסקינן בנדון דידן, אלא בכופין אותו להוציא כשאומר איני זן ואיני מפרנס או שעושה מעשים דומה  

 .לאמירה זו, כמו שעשה האכזר והנבל הזה זמן ועדן. זה הוא שהעלה מצודתי בענין זה וה' ינקני משגיאות
570 Shut Maharam Alashkar 73:   כ”ש גבי משומד דלית ביה קיום עונה כלל. והכי נמי איכא למימר לכל אותן

ירי אלא בישראל אבל משומד אי בר כפייה  משומד דלא מישכתבו שאין כופין אלא לכל אותן השנויים במשנתנו ולא זכרו  

הוא פשיטא להו דכופין וכופין. ומשנתנו דלא קתני משומד איכא למימר תנא ושייר. אי נמי משום דחמיר ופשיט ליה. אי 

נמי דלא מיירו אלא בישראל כדאמרן. ויודע אני דהרמנ”ע ז”ל כתב בפי' שאין כופין את המשומד אבל דבריו בטלים ברוב  

נין. וכ”ש שאין ראייתו מכרעת שכתב דהיינו טעמא דאין כופין המשומד מדלא מנו חכמים רשע עם אותן שכופין  מנין וב

להוציא וטעמא טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו וכו' דרשע לחוד ומשומד לחוד וטעמא דטב למיתב טן דו לא שייך במשומד  

 .ודבר זה ברור לפי דעתי ואין צריך לפנים
571 Shut Torat Emet 186:   העולה מכל זה שיש כאן מחלוקות הרבה לענין הממון דלענין הכפייה פשיט' ופשיטא ח”ו

 .חלילה וחלילה לכוף ולגרש
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het betalen van de ketoeba, maar wil hem niet dwingen tot een scheiding en inzake de 

ketoeba slechts op voorwaarde dat collega’s zijn mening delen.572 Ook rabbi Shabtai ben 

Meïr Cohen (Rusland en Tsjecho-Slowakije, 1621-1662) stelt dat dwang verboden is573 en 

rabbi Mordechai HaLevi (Egypte, 1650-1712) spreekt schande van een beslissing die is 

gebaseerd op de psak van Maimonides.574 Rabbi Zvi Ashkenazi (bekend als “Chacham 

Zvi”; Tsjecho-Slowakije en Rusland, 1656-1718) beslist in zijn werk, conform de Talmoed, 

dat een man die zijn plichten ten opzichte van zijn vrouw geheel en al verzaakt, 

bijvoorbeeld als hij vertrekt en haar alleen achterlaat, gedwongen kan worden tot het geven 

van een ĝet; maar als hij blijft wonen waar ook zij aanwezig is, dan zijn haar aantijgingen 

niet genoeg om hem tot een ĝet te dwingen.575 

 

Achttiende eeuw 

De beroemde rabbi Jechezkeel Landau van Praag gaat uitgebreid in op de aard van de 

subjectieve aantijging die een vrouw ten opzichte van haar man zou kunnen hebben. Als 

die beschuldiging niet te bewijzen valt, verschilt de situatie niet wezenlijk van de situatie 

waarin een vrouw geen enkele reden opgeeft voor haar wens tot scheiden. Daarom moet ze 

het Beth Din ervan overtuigen dat haar bezwaren objectief zijn.576 Haar wens om met een 

ander te trouwen telt voor het Beth Din niet mee.577 In een ander voorbeeld van dezelfde 

 

572 Shut Maharitatz (oude verzameling) 229:   הכלל העולה מדברנו שאם הוא שנצטרע פשיטא דכופין אותו

  אל נכר ומניח את אשתו הכשרה אעפ”י שלא נכוף אותה לגרש וליתן כתובה כמבואר ואם לא נצטרע אלא שזונה בבנות  

לגרש כסברת הרמב”ן זלה”ה נכוף אותו ליתן כתובה וזה ימים ושנים כתבתי פסק ארוך על ענין אומרת מאיס עלי דהוגד  

לי שמורי הרב כמה”רר משה בסודיה זלה”ה פסק כהרמב”ם זלה”ה במקומות הללו דאתרי דהרמב”ם זלה”ה נינהו ועבדינן 

דא כוותיה ואמרו שהסכימו עמו בעלי הוראה שבזמנו הלכך הגם שלא נכוף אותו לגרש ונחוש לדברי הרמב”ן זלה”ה עוב

 .וסיעתו מכל מקום נכוף אותו לתת לה כתובתה והיא יושבת עמו ומשמשתו כך נלע”ד אם יסכימו עמי בעלי הוראה
573 Shut Gevoerat Anashim 34: אבל אין כופין להוציא כדברי ר”ת וגם בטוליטל”ה נהגו שאין כופין. 
574 Shut Darchee Noam, Even Ha’Ezer 58:   ושמעתי שנתלה להקל א' מגוזרי מסדר הגט כסברת הר”מבם ז”ל

בטענת מאיס עלי דכופין אותו להוציא והבל יפצה פיהו דמלבד שכל הפוסקים חלוקים עליו כמו שכתב הרב המגיד פי”ד  

מה שהזכרתי שטה אחרת להרבה מן המפרשים וכו' יע”שמהלכו' אישות וז”ל ודע שיש בכל  . 
575 Shut Chacham Zvi 31:   ואם לא ירצה להשבע אלא יאמר שרצונו לברוח ממנה בכן כופין אותו אליבא דכ”ע

בשוטים שהרי הוא מונע ממנה כל עניני אישות שהם שארה כסותה ועונתה: ובזה מיושב שאף שהרא”ש ז”ל הרחיק הכפי' 

עלי בשתי ידים עכ”ז כ' בכלל מ”ג סי' י”ג ואשה שבעלה רוצה לילך לארץ אחרת נכון וראוי לכופו לתת  באומרת מאיס  

 .גט לזמן שאעפ”י שבדין מאיס אין כופין אבל בהולך לו ומונע ממנה כל עניני אישות כופין אליבא דכ”ע
576 Shut Noda BiJehoeda (tweede uitgave) Jore De’a 204:   ולכאורה הדבר תמוה  דהאי אמתלא מה טיבה

ם גם האמתלא אינה ידועה כי אם על פיה ועל דבורה קא סמכינן א”כ למה לן אמתלא כלל נאמין לה שהוא מאיס עליה  א

וכמו שהיא נאמנת על הסיבה מפני מה הוא נמאס בעיניה נאמין לה עיקר טענתה שהוא מאיס עליה בלא אמתלא א”ו כיון  

זה הוא דבר המסור ללב ואין ביד אדם לבחון מה שבמצפון לבבה ולכן צריך  שטוענת מאיס עלי אי אפשר להתברר ד

אמתלא מבוררת וידועה לב”ד שהאמת כן הוא ובא זה ולימד ע”ז שע”י האמתלא הידועה מאמינין לה שמאוס עליה אבל  

 .אם האמתלא גופה אינה מבוררת א”כ ערבך ערבא צריך
577 Shut Noda BiJehoeda (tweede uitgave) Even Ha’Ezer 12:   ומעתה משפט האשה הזאת פשוט שאמתלא

 .שעיניה נתנה באחר לא מהני לה כלל ואמנם אם תתן אמתלא אחרת
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poseek gaat het om een vrouw van wie de man na een half jaar huwelijk gedurende twaalf 

jaar verdwijnt. In die tijd trouwt hij met een tweede vrouw en scheidt ook weer van haar. 

Hij wil nu terug naar zijn eerste vrouw, maar die stemt daar onder geen beding mee in. Hij 

beweert dat hij een getuigenis had gehoord inzake het (vermeende) overlijden van zijn 

eerste vrouw en dat hij daarop was hertrouwd. In het Beth Din blijkt dit een leugen te zijn. 

Ook deze man wordt volgens Landau niet gedwongen een ĝet te geven.578 Rabbi Shaul 

Jeshoea Abitbul (Marokko, 1739-1809) geeft een lange beschrijving van een huwelijk 

waarin de vrouw haar man constant aanklaagt voor verschillende zaken, de man van alles 

doet om zijn vrouw tevreden te stellen, maar de vrouw volhoudt dat ze niet langer met deze 

man door het leven wil gaan. De beslissing windt er geen doekjes om: niet alleen wordt de 

man niet overgehaald, laat staan gedwongen, tot het geven van een ĝet, het wordt hem zelfs 

toegestaan een tweede vrouw te huwen.579 

 In deze periode klinkt toch ook nog één ander geluid: rabbi Chaim uit Voloz’in 

(Rusland, 1749-1821) schrijft in zijn responsum een antwoord dat naar zijn zeggen van zijn 

vader afkomstig is. Door onderscheid aan te brengen tussen enerzijds de moredet en 

anderzijds de vrouw die מאיס עלי zegt, geeft hij een originele interpretatie van de woorden 

van Rabenoe Tam580 en de bronnen waarop diens visie steunt. Op die wijze komt hij tot 

eenzelfde conclusie als Maimonides, namelijk dat een vrouw die een afkeer van haar man 

heeft geen andere reden voor een echtscheiding hoeft aan te voeren en dat haar man haar 

dan een ĝet moet geven.581 

 

Negentiende eeuw 

De drastische meerderheidsstem blijft ook in de negentiende-eeuwse responsa dominant. 

Het responsum van de Marokkaanse rabbijn Refael Bardoeĝo (1747-1821), bijvoorbeeld, 

gaat volledig voorbij aan de aard van de problemen die een vrouw kan hebben met haar 

man. Hij paskent eenvoudigweg dat de man tot niets gedwongen kan worden en haalt 

 

578 Shut Noda BiJehoeda (tweede uitgave) Even Ha’Ezer 90:   בהא סלקי ובהא נחתי שחלילה לכוף האיש

יגרש הוא עבריין ג”כ איני מסכים כיון שהוא אומר שרוצה הזה בשוטין ולא בנידוי כלל ואפי' בדברים לומר לו שאם לא  

לדור עם אשתו ולהשכיר עצמו ולעשות כל מה שבכחו לזון ולפרנס ואם אין ידו משגת מי יעביד עובדא נגד דעת ר”י ור”ת 

תרו בו דעני אין כופין אותו, ואמנם הא ודאי שהאשה יכולה לטעון מאיס עלי מחמת בגידתו הזמן הארוך הזה ואף שלא ה

 .ולכן אין כופין אותו לגרש מ”מ היא ג”כ אינה מחוייבת לדור עמו
579 Shut Avnee Shaljish 1:20:   הדין דין אמת שזאת המורדת תשב עד שתלבין ראשה ואין כופין את הבעל ליתן לה

שלא ישא וכו'    כ”א עד שירצה הבעל ונותנין לו רשות לישא אשה כחפצו ורצונו דכיון שנקרעה הכתובה בטל התנאיגיטה  

 .ולית דין זה צריך בשש ולראיה ח”פ פאס יע”א וקיים. אליהו הצרפתי סי”ט
580 Zijn mening geldt als belangrijke overweging, zie hierboven pagina 181. 
581 Shut Choet Hameshoelash 1:2:   גם נראה לפענ”ד פשוט דעפ”י דינא דגמ' בודאי שייך טענת מאיס עלי אף אם

 .אינה יכולה לברר האמתלא



183 
 

daarbij stevig uit naar decisoren die eventueel iets anders zouden beslissen. 582  De 

beroemde rabbi Moshe Schreiber (Chatam Sofeer, Duitsland en Hongarije, 1762-1839), 

een toonaangevende poseek uit de negentiende eeuw, behandelt het onderwerp in een 

relatief groot aantal responsa. Een enkel voorbeeld volstaat als illustratie van zijn positie, 

die overeenkomt met de gangbare beslissing. Zo recapituleert een geval van een man die 

zijn aanstaande niet voor zijn huwelijk had verteld dat hij aan epilepsie lijdt. Als zij hier na 

hun huwelijk achter komt, is de vrouw vastbesloten het huwelijk te beëindigen. Om deze 

eis kracht bij te zetten, heeft de vader van de vrouw zijn schoonzoon bepaalde 

eigendommen afhandig gemaakt. Rabbi Sofeer beslist dat de echtgenoot, ondanks het feit 

dat hij op bedrieglijke wijze heeft gehandeld door belangrijke informatie achter te houden, 

niet kan worden gedwongen een ĝet te geven, hoewel de psak ook voorziet in het onthouden 

van hulp aan deze man inzake zijn ontvreemd bezit.583 

Ook in een geval waarin de vrouw beweert dat haar man impotent is, wordt de man 

niet gedwongen een ĝet te geven, omdat de vrees bestaat dat de vrouw een niet te 

controleren reden heeft opgegeven voor haar wens om te scheiden. Zo paskent bijvoorbeeld 

rabbi Efraïm Zalman Marĝaliot (Rusland, 1762-1828) in zijn responsum.584 Rabbi Joseef 

Feimer (Rusland, 1796-1864) gaat nog een stap verder. Hij behandelt het geval van een 

man die straatarm en bovendien onbekwaam is op allerlei gebied en geen mogelijkheid ziet 

zelfs de meest minimale financiële verplichtingen ten opzichte van zijn vrouw na te komen. 

Volgens de Talmoed zou dit een goede reden zijn om hem tot scheiding te dwingen, maar 

Marĝaliot beslist dat het in een dergelijke situatie zeker niet de eigen schuld van de man is. 

De man is dus te beschouwen als “anoes” (gedwongen).585 Mocht het zo zijn dat de vrouw 

over de fysieke mogelijkheid beschikt zichzelf te onderhouden, al was het maar om alleen 

brood te kopen, dan is de man niet verplicht een ĝet te geven.586 Rabbi Jehoeda As’ad 

 

582 Shut Mishpatim Jesharim 1:350:   בין באו' מאיס בין באו' וכו' לעולם אין כופין לגרש וסוף דבר שהמעיין

ו  אחר יב”ח אין כופין כלל. ובבעינא ליה אפי' לסברת הרמב”ם בעצמבב”י ימצא כמה ראיות והוכחות אין מספר, דאפי'  

אין כופין ובש”ע הגה ס”ג אפי' במקום שכופין לגרש וע”ש ובחלקת מחוקק. כללא דמלתא שאם כונת הרב היא זו כד ניים  

 .ושכיב אמרינהו רב להני מילי. הקטן רפאל
583 Shut Chatam Sofeer 3, Even Ha’Ezer 1, hoofdstuk 116:   ומעתה אומר אני הכא שקידש ברמאו' ולא

גילה מומו ומאיסתו נהי דלא נכוף לגרש מ”מ גם לא נעזור לו להוציא שלו מיד אבי' עד שירצה לגרש מרצונו הטוב כנלע”ד  

 .נכון בעז”ה
584 Shut Beth Efraïm, Even Ha’Ezer 126   וכן מוכח לפי ענ”ד ממ”ש הרבה  פוסקים דאין לדון דינ' דמתיבתא

נין לכופו להוצי' שאל”כ כל הנשים תצאן אם יתנו עיניהם באחר ואם איתא דבעינן שתברר האמתל' אף לענין ממון לע

א”כ יש לכוף גם להוצי' דל”ש ה”ט כיון שמבררת בעדים וע”כ כמ”ש הלכך אף דלענין ממון יהבינן לה מ”מ אין לכופו  

אותו יש לחוש לכל הנשים דלפעמים ציד בפיה לרמות שלא נרגיש בערמתה וא”כ בנ”ד כיון    לגרש מחמת זה דאם נכוף

 .שא”א לברר הדבר ויש רגלים לדבר מחמת חזקה דאין מעיזה ובשביל חשש' דפריצות
585 Een halachische status die “overmacht” inhoudt. Iemand die “anoes” is een bepaalde handeling 

te doen of na te laten, is meestal niet aansprakelijk voor die handeling. 
586 Shut Rabenoe, Joseef MiShlotsk 80:   והנה לא הוצרכנו לכל אלה, רק כשהיא אינה בת מלאכה דאז באנו
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(Hongarije, 1794-1866) herhaalt bovengenoemde beslissing inzake een man die prostituees 

bezoekt. In een voorkomend geval, waarbij de man ook nog gokt en vaak dronken is, en 

diens vrouw van hem wenst te scheiden, beslist hij de man geen scheiding op te leggen. 

As’ad stelt dat er genoeg vrouwen zijn die prima kunnen leven met een dergelijke 

situatie.587 Dit is ook de mening van rabbi Joseef Shaul Natanzon (Rusland, 1808-1875), 

die toevoegt dat de mening van de rishon “Aĝoeda” (rabbi Alexander Zulsin, begin 

veertiende eeuw), namelijk dat een hoerenloper gedwongen dient te worden om een ĝet te 

geven, slechts telt wanneer er getuigen zijn van dit gedrag, en dat was voor zijn psak niet 

het geval.588 

 

Twintigste eeuw 

Het twintigste-eeuwse corpus biedt aanvankelijk een uniforme herhaling van zetten. Zo zijn 

er veel bronnen die scheiding naar aanleiding van epilepsie behandelen. Zo beschrijft rabbi 

Malkiël Zvi Tennenbaum (Polen, 1847-1910) een geval van een epileptische man die naar 

eigen zeggen zijn medische situatie voor het huwelijk duidelijk had besproken met de vader 

en broer van de bruid. Na het huwelijk heeft hij een enkele aanval, die te herleiden is op 

een daaraan voorafgaande uitzonderlijke inspanning. De vrouw beweert niets van deze 

ziekte te hebben geweten; ze zou zeker niet met hem zijn getrouwd als zij dat wel had 

geweten en daarom wil ze nu van hem af. Uiteraard beslist deze poseek dat de noodkreet 

van de vrouw niet zal uitmonden in een gedwongen overdracht van de ĝet, temeer daar het 

aannemelijk is dat ze wel gelijk weet had van de klachten.589 

 

ל  למחלוקת ר”י בשם ר”ת והרמב”ם, דלהרמב”ם כופין בזה מק”ו דריח רע משום חיי הנפש דידה, שלא תצטרך לחזור ע

הפתחים, ואפשר דגם להשכיר את עצמה הוא בכלל זה, דלחיים ניתנה ולא לצער. אבל כשהיא בת מלאכה, נראה פשוט  

דאפילו כשאין מעשה ידי' מספיקין רק ללחם שהיא צריכה תו אין כופין לכ”ע, דהא קיי”ל דבעל יכול לומר צאי מעשה 

חיי נפש דלחם, ממילא כשמעשה ידי' מספיק ללחם הדרא לדינא  ידיך במזונותיך בדספיק, וכיון דבזה אין כופין רק משום 

דספיק, וכדדייק לישנא דהרמב”ם ואם הוא עני ביותר ואין יכול ליתן לה אפילו לחם שהיא צריכה, לאפוקי בכה”ג שאינה 

 .צריכה
587 Shut Jehuda Ja’aleh 2:2:   אפי' ידוע ומפורסם שהוא שוחק ושכור בכל יום ורועה זונות כו' וגם  טוענת מאיס

עליהם דאיתתא בכל דהוא עלי עי”ז כו' אינה נאמנת דהרבה פוחזים ורקים שרוים נשותיהן עמהם בשלום ואינם מאוסים  

 .'ניחא לה כו
588 Shut Sho’eel oeMeshiv (derde uitgave) 2:101:   ועכ”פ יהיה איך שיהיה אי אפשר לכופו והוה גט מעושה

”ד דברועה זונות יכולין לכופו היינו כשיש עדים ואף בזה כבר האריך זקני הח”ץ ואף שהאגודה כתב והובא בפמ”א ס' קנ

ז”ל סי' קל”ג וחולק עליו ואף דהטעם שנתן הח”ץ דאינו בדין שיהיה נידון כבן סורר ומורה ע”ש סופו לא שייך בנדון זה  

מכל מקום אינו ברור שרועה    שכבר אבד כל נכסיו בשחוק וקלות ראש כדבר האמור במעשה הרע שנעשה בח' גדול ונתפס

זונות בעדים וקשה לכופו וע”כ אינו אומר בזה היתר וחכם אחד הראה לי הרב הגדול מ' אורי זאב סאלאט נ”י דברי הש”ס  

בסוטה דף ג' ע”ב אידי ואידי באתתא אבל בגברא לית לן בה הרי מבואר דאף זנות בבעל לא אכפת לן יעו”ש והיא ראיה  

ה ועכ”פ לפענ”ד אין לכפות בזהלהח”ץ וצע”ג על האגוד . 
589 Shut Divree Malkiël 5:273   לכופו מקום  אין  לאביה.  מזה  גילה  ואדרבא  רמאות  שום  היה  שלא  בנ”ד  אבל 

לגרשה. ורק כמו כן אין כופין אותה לדור עמו כיון שיש מחלוקת הפוסקים בזה כמש”ל וע”ש באחרונים. ועוד דבנ”ד אין  
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 Terwijl bigamie in de twintigste eeuw in de Westerse wereld al in onbruik geraakt of 

verboden is, staat de Jemenitische rabbi Moshe Mizrachi (1863-1955) dit toe aan een man 

die door zijn vrouw is verlaten en nu wil scheiden, terwijl hij dat niet wil.590 Tegen de 

hegemonie van de grote meerderheid van de poskim durft ook rabbi Avraham Jitschak 

Kook (Rusland en Israël, 1865-1935) niet in te gaan. Met expliciete pijn in het hart laat hij 

een laaghartig man zijn huwelijk voortzetten, tegen de wil van de vrouw. Kook verplicht 

hem slechts haar te blijven onderhouden, ook nadat zij elders is gaan wonen.591 Als een 

vrouw echtscheiding eist, omdat ze vanwege de woede-uitbarstingen van haar man en 

mishandeling voor haar leven vreest, vormt dit geweld al evenmin een reden hem ertoe te 

dwingen dat hij breekt met zijn vrouw, zo schrijft rabbi Kalfon Moshe HaCohen (Tunesie, 

1874-1950).592 In een kort responsum geeft rabbi Weinberg te kennen dat je een man niet 

kunt dwingen tot het geven van een ĝet.593 Als een zieke vrouw geen zin meer heeft in het 

samenzijn met haar echtgenoot, leidt dit niet tot een scheiding als de man dat niet wil en 

bovendien wordt ze financieel gesanctioneerd, zo schrijft rabbi Shalom Jitschak HaLevi 

(Jemen en Israël, 1890-1973).594 Net als in voorgaande eeuwen blijft de spanning tussen 

objectieve en subjectieve gronden overeind, en blijkt ‘de harde lijn’ in de halacha nog altijd 

door alle delen van de Diaspora te lopen. 

 

 

דו לה מזה. ונהי דעכ”פ נאמנת לענין זה שאין לכופה  אדרבא יותר קרוב שאביה ואחיה הגילנו להאמינה שלא ידעה מזה. ו

לדור עמו. אבל אין לכופו להוציא.)...( בנ”ד שאם תחפוץ אשתו להפרד ממנו יש לדונה כמורדת. כיון שקרה עתה רק  

 .פעם אחד וזה היה ע”י סיבה. ואין לדונו לחולה במחלה ח”נ והוא בחזקת בריא
590 Shut Divree Moshe, Even Ha’Ezer 27:   דאפילו שהיא רוצה להתגרש יכולין בית דין לתת לו רשות שישא

 .עליה ולא יגרשנה
591 Shut Ezrat Coheen 56:   ,שבעלה הוא רע מעללים מאד, פושע ומסלף דרכיו עמה, עד שהכל מכירין שהצדק עמה

הוא מעכב  בכה”ג, ככל אשר צייר כתר”ה בהצעת העובדא, כל זמן שבאמרה מאיס עלי, שאנכי חזקתי את פסקו דמר דוקא  

את הגירושין, וכתבתי ע”ז סמוכין מהא דהויא אנוסה בזה, שאע”פ שאין אנו רשאין לצאת מגדרן של רוה”פ החולקים על  

ובות  הרמב”ם, ורש”י ורשב”ם דס”ל כותי' דכופין לגרש במאיס עלי, ודבריהם מובנים מאד היכי דאיתנהו טענות חש 

ומכריעות מצד האשה כנ”ד, מ”מ מפני חומר א”א אין אנו נהוגין לכוף לגרש. אבל מ”מ מאחר שמצד הדין חייב הוא  

להוציאה מת”י, כסברת הרמב”ם שלא תהיינה בנות ישראל כשבויות, כיון שהיא אומרת מ”ע בטענות מבוררות, והוא  

י דסברא אלימתא היא שצריכין לחייבו במזונות,)...( כיון  מעכב אותה שלא תוכל להנשא לאחר שיפרנס ויזון אותה, ודא

שמבורר לנו שמעשיו הרעים מכריחים אותה להיות מואסת בו, וכמש”כ, והוא מעכב אותה בעל כרחה, ומפסידה מלהנשא  

 .לאחר
592 Shut Shoël venish’al 1, Even Ha’Ezer 14:   ועל דבר אם כופין את הבעל לגרש כבר כתב מרן בב”י סי' קנ”ד

על דברי רבינו שמחה והאגודה וא”ז דאין לסמוך עליהם לכפות להוציא על דברים אלו כיון שלא נזכרו בדברי שום אחד  

מהפוסקים המפורסמים וכה”ג פסק בש”ע סי' ע”ז ס”ה דאיש המשתטה וגו' ויראה אני פן יהרגני בכעסו אין כופין אותו  

 .לגרש שאין כופין אלא באותם שאמרו חכמים
593 Shut Sridee Esh 1:94: ורק אם יגרשנה אח”כ ברצונו הטוב יהי' הגט כשר. 
594 Shut Divree Chachamim, Even Ha’Ezer 6:   .ונראה אתתא דא דנדון דידן בעינא ליה ומצערנא ליה אית לה

תה  רדת יש לה אף כי יש לה טענת מחלה, ולכלהו רבוותא כיון שעומדת במרדה זה למעלה משנתים אבדה כתובודין מו

 .ושאר תנאי כתובה
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5.2.4 Koelot bij eenzijdige scheidingswens zonder schuldvraag 

Deze lange lijst van responsa uit de zestiende tot en met de twintigste eeuw dient vooral als 

achtergrondschets van de eeuwenlange cultuur van paskenen in deze kwestie. In de periode 

van de acharonim is er een enkeling, over wie later meer, die een ander geluid laat horen 

dan een weigering in te gaan op de wens van de vrouw tot scheiding. Hedendaagse poskim 

die deze enkelingen een zwaarder gewicht toekennen en koelot paskenen, zijn zowel 

opmerkelijk, origineel als moedig. Opmerkelijk omdat er het er maar zo weinig zijn, 

origineel omdat ze buiten het formele stramien van paskenen (zie pagina 57) durven te 

treden, en moedig omdat de wereld van het paskenen onder een vergrootglas ligt en 

buitengewone uitspraken snel kunnen leiden to persoonlijke aanvallen op de poseek, 

sociale isolatie, of erger. 

 Als een rabbijn in de moderne tijd wil paskenen dat een man gedwongen dient te 

worden om zijn vrouw een ĝet te geven, moet hij voorbijgaan aan vele honderden jaren van 

psika. Hij moet dan de sporadische poskim omarmen die in die periode anders hebben 

besloten en zich vooral baseren op de rishonim, die je overigens volgens vele acharonim 

niet praktisch mag toepassen. Dat is een allerminst gebruikelijke procedure in de wereld 

van het paskenen. 

 In het vervolg van deze sub-paragraaf behandel ik drie van deze moedige responsa. 

Het gaat daarbij om responsa van rabbi Herzog, rabbi Waldenberg en rabbi Joseef. Daarbij 

citeer ik ook uitspraken van het Beth Din, die op deze psakim zijn gebaseerd. De responsa 

lijken het begin te vormen van een koerswijziging in de halacha. Alle drie koelot zijn 

geschreven door in Israël opererende rabbijnen, allemaal in de periode rond de oprichting 

van de staat, rabbi Herzog vlak ervoor, de andere twee niet lang erna. Zoals ik hoop te laten 

zien, is het duidelijk dat de moderne Westerse waarden en normen een rol hebben gespeeld 

in hun beslissingen. 

 Een van deze responsa behandelt de materie op theoretisch niveau, twee behandelen 

soortgelijke praktische gevallen waarover de poseek een vraag heeft gekregen. Emigranten 

uit verschillende Arabische landen, voornamelijk maar niet uitsluitend uit Jemen, brachten 

de daar normatieve levensomstandigheden mee naar Israël, waar hun manier van leven vaak 

als wereldvreemd en zelfs laakbaar werd gezien. Bij deze twee responsa gaat de vraag over 

echtparen waarbij een enorm leeftijdsverschil tussen de man en de vrouw bestaat, doordat 

de vrouw als meisje is uitgehuwelijkt aan een veel oudere man. Aangekomen in Israël wil 

zij scheiden, zonder een specifieke misdraging van haar man te kunnen of willen noemen, 

vermoedelijk omdat ze verwacht dat de mentaliteit in het moderne Israël haar zal toelaten 

een scheiding aan te vragen en te verwezenlijken. 

 Hoewel deze drie responsa tot een vergelijkbaar besluit komen als de enkelingen 

tussen de acharonim die paskenden als Maimonides, bestaat er toch een wezenlijk verschil 

tussen deze drie responsa en die oude uitspraken. Terwijl je koelot met betrekking tot 
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echtscheiding honderd jaar eerder of nog langer geleden nog kon opvatten als een van de 

talloze zuiver-halachische meningsverschillen in de psika, moet je de recente koela bezien 

in het kader van het moderne poly-systeem, als een meebewegen met nieuwe 

maatschappelijk ideeën. Een koela in een echtscheidingskwestie kan (en zal in sommige 

kringen) opgevat worden als een uiterst verwerpelijke “modernistische” en volledig anti-

Joodse trend. 

 Twee moderne poskim spreken dit negatieve oordeel expliciet uit. Rabbi Menashe 

Klein (1924-2011), rosh yeshiva in Boro Park, schrijft een polemisch betoog over de 

invloed van de huidige maatschappij op tal van zaken. Hij betrekt dit ook op de halacha, 

waarbinnen mensen zijn die man en vrouw gelijk wensen te stellen.595 Er klinken stemmen 

die beweren dat het in de twintigste eeuw toch ongehoord is dat een man zijn vrouw 

“gevangen” kan houden, net als drieduizend jaar geleden. Die kritiek wijst Klein echter 

resoluut af.596 

 Een andere hedendaagse auteur, dajan (rechter in een rabbinaal hof) rabbi Avraham 

Sherman, aan het begin van de eenentwintigste eeuw dajan in het hoogste Beth Din van 

Israël, schrijft in 1995 een principieel artikel597 waarin een van de voorbeelden over het 

onderwerp מאיס עלי handelt. Naar aanleiding hiervan plaatst Rabbi Sherman het wetstelsel 

van de moderne staat en de halacha lijnrecht tegenover elkaar. Het verschil spitst zich voor 

hem toe op de centrale positie die de rechten van een mens in het seculiere stelsel innemen, 

heel anders dan in de halacha, die zich vooral concentreert op de plichten van een mens. 

Als voorbeeld bij uitstek noemt hij een geval van een vrouw die een verzoek tot 

echtscheiding heeft ingediend. Ze geeft aan dat ze met haar dochter op vakantie naar 

Amerika wil. Haar man wil met haar getrouwd blijven en hij verdenkt haar ervan 

romantisch contact te onderhouden met een Amerikaanse man. Daarom verzoekt hij het 

Beth Din zijn vrouw een uitreisverbod op te leggen en dat gebeurt. Zij gaat daartegen in 

beroep bij het seculiere Hooggerechtshof en dat annuleert dit verbod. Dajan Sherman gaat 

uitgebreid in op de zienswijze van het seculiere hof, dat naar zijn zeggen slechts de rechten 

 

595 Hij noemt twee zaken samen die mijns inziens niet over een kam geschoren kunnen worden: 

(a) of de man wel of niet gedwongen kan worden tot het geven van een ĝet als zijn vrouw dat wil, 

hetgeen ingewilligd zou kunnen worden, zoals hier wordt betoogd, en (b) de vraag of de vrouw de 

man een ĝet kan geven of niet, hetgeen lijnrecht tegen de Joodse traditie ingaat. 
596 Mishne Halachot 9:310:   וגם נשמעים טענות ממקצת רבנים מתחדשים ובעלי בתים אמאי לא נוכל לכוף אותם

איזה אופן או שתתגרש בעל כרחם כי אי אפשר במאה העשרים להיות האשה אגודה  אנשים המורדים לגרש את נשותיהם ב

ואסורה תחת בעלה ולעגנה ו שהיתה לפני שלשת אלפים שנה שהאשה היתה משועבדת לבעלה כשפחה אבל בזמן הזה  

גרש אלא  שזכו לשויון עם האנשים צריך להיות ששתיהם יוכלו לגרש זה את זה בשוה ולא שיהא בידו לגרש או שלא ל

 .האשה תוכל לגרש את בעלה כמו האיש את אשתו
597  Avraham Sherman, “Chok z’choejot ha’adam le’or Torat Jisra’eel oemishpatèha” Tora 

shebe’al pe 36 (5755/1995), 79-93. 
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van de mens op het oog heeft, terwijl het Beth Din ook de plichten van een mens laat 

meetellen. 

 De auteurs van de drie responsa die ik hieronder bespreek, liepen met hun uitspraak 

het risico dat zij gecategoriseerd zouden worden als poskim die “nieuwerwetse” beginselen 

de halacha willen laten binnendringen. Dit heeft hen er echter niet van duidelijke 

stellingname weerhouden. 

 

Hechal Jitschak 

De eerste moderne poseek die een ander standpunt met betrekking tot echtscheiding 

inneemt, is rabbi Jitschak Izik Halevi Herzog, opperrabbijn van Israël in de jaren 1936 tot 

1959. In de eerste drie hoofdstukken van het deel Even Ha’Ezer van zijn responsawerk 

Hechal Jitschak behandelt rabbi Herzog dit onderwerp diepgaand. In het eerste hoofdstuk 

legt hij een zeer uitvoerige theoretische basis voor zijn verdere beslissingen. In het tweede 

hoofdstuk gaat hij dieper in op het meningsverschil tussen de twee scholen, die van 

Maimonides en van Rabenoe Tam. Rabbi Herzog stelt dat beiden hun bewijzen weliswaar 

baseren op de Talmoed zelf, maar dat het bewijs van Rabenoe Tam door Maimonides al is 

voorzien en verworpen. Als Rabenoe Tam de door Maimonides gehanteerde uitleg van de 

Misjna had gekend, zou hij zijn opvatting anders hebben geformuleerd.598 Verder verdiept 

rabbi Herzog zich in de opvatting van Rabenoe Asher, de al eerder genoemde Rosh. Hij 

betwijfelt of die het wel zo onvoorwaardelijk met Rabenoe Tam eens is. Hij is van mening 

dat de opvatting van Rabenoe Asher eigenlijk veel dichter bij die van Maimonides staat.599 

 Zo gaat deze auteur verder met het analyseren van de rishonim. Hij noemt kort het 

responsum van rabbi Chaim uit Voloz’in. Vervolgens gaat hij in op de psychologische kant 

van de zaak: als een vrouw voor een Beth Din moet volhouden dat zij simpelweg van haar 

man af wil, is dat beslist geen makkelijke situatie voor haar en daarom is “geen reden” voor 

zo’n vrouw eigenlijk juist een goede reden. Anders zou zij zichzelf immers niet in zo’n 

lastig parket brengen.600 Daarmee is zo’n zaak essentieel anders dan de kwestie die de 

Misjna al verwierp, namelijk dat een vrouw die steeds zegt dat ze onrein is, geen verdere 

verantwoording hoeft af te leggen. 

 

598 Paragraaf 3, hoofdstuk 2:   ואמנם אילו ראו רבותינו ז”ל בעלי התוס' את פה”מ להרמב”ם ז”ל  )שבכלל לא היה

י עדיין לא תורגם ללה”ק( היו רואים שכבר נשמר הרמב”ם מקושיא זו, שהוא מפרש דהתם הוא מצוי אצלם ואם היה מצו 

 .לכופו לגרש וגם לתת כתובה, אבל בלא כתובה כופין במאיס עלי אף כשאין סיבה גלויה
599 Ibid., paragraaf 4:   הא קמן שהרא”ש ז”ל שהוא עמוד משלשת עמודי ההוראה שכל בית ישראל נשען עליהם

 .דעתו בעצם הדין כהרמב”ם ז”ל
600 Ibid., paragraaf 7:   החקירה בפני  ולעמוד  כך  לטעון  מהססת  אשה  הטבע  שמדרך  לפי  לכך,  לחוש  אין  וע”כ 

והדרישה הקשה מצד הבי”ד איזה רוח עבר עליה פתאום וחוששת שישהו אותה, יחקרו ויבדקו עד שימצאו שיש רגלים  

ה עיניה באחר ויתגלה קלונה ברביםשנתנ . 
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 In paragraaf 8 gaat rabbi Herzog verder met het leggen van de basis onder zijn eigen 

visie, onder andere met behulp van de woorden van rabbi Moshe Isserlis (de Rema) en 

hoofdstuk 17 van het boek Mishkenot Ja’akov van de hand van rabbi Ja’akov Broechin 

(Litouwen, 1780-1844).601 In laatstgenoemd responsum breekt de auteur weliswaar een 

lans voor het dwingen van een man tot echtscheiding als zijn vrouw dat wil, maar staat dat 

uiteindelijk in praktische zin toch niet toe.602 

 In hoofdstuk 3 van zijn responsum diept rabbi Herzog de kwestie verder uit aan de 

hand van een praktische vraag inzake een man die zijn vrouw slaat. Hij houdt hierbij vast 

aan zijn mening uit de vorige twee hoofdstukken. In paragraaf 5 noemt hij zelfs de a 

posteriori geldigheid van een dergelijke gedwongen ĝet. Daarbij weegt hij in zijn 

redenering ook de situatie van de man mee en licht die toe volgens de algemeen 

geaccepteerde paternalistische houding van de halacha: het is ook voor de man beter als hij 

een nieuw huwelijk kan sluiten en zich van zijn plicht tot het zich vermenigvuldigen kan 

gaan kwijten. Opvallend genoeg besluit rabbi Herzog na dit vurige betoog toch niet anders 

te willen paskenen dan gebruikelijk is in de traditie, en laat hij het geven van de ĝet toch 

afhangen van de wil van de man,603 hoewel hij feitelijk van mening is dat er dwang mag 

worden toegepast.604 Desondanks is hiermee de kiem voor anders paskenen gelegd. 

 

Tzitz Eliëzer 

Rabbi Waldenberg behandelt echtscheiding op verschillende plaatsen in zijn serie responsa 

Tzitz Eliëzer. Het meest uitvoerig doet hij dat in deel 4:21, geschreven in 1952. Daar 

beschrijft hij de al genoemde situatie van immigranten uit Arabische landen, waar een man 

vaak twee of meer vrouwen heeft. Het responsum handelt over een man die gehuwd is met 

twee vrouwen. Met de eerste vrouw heeft hij kinderen. De tweede vrouw is veel jonger dan 

hijzelf en wil van hem af. Het huwelijk was destijds tegen haar wil voltrokken en nu het 

kan, wil ze scheiden. Haar andere mogelijkheden, aldus rabbi Waldenberg, zijn eeuwig 

ongeluk, overspel of zelfmoord. Er is hierbij geen sprake van het vaak gehoorde 

tegenargument dat haar man net zo eenzaam door het leven zal gaan als zij; hij heeft immers 

een andere vrouw, of zelfs meer dan een. 

 

601 NB: Dit werk is niet opgenomen in de digitale verzameling van “The responsa project” van de 

Bar-Ilan Universiteit. 
602 Volgens het mechanisme הלכה ולא למעשה. 
603 Hoofdstuk 3:   ובצירוף מה שדנתי שספק פלוגתא היא במעושה שלא כדין שלדעת הרמב”ם מן התורה הוא גט

והרבה פוסקים כמותו, דעתי היא שלאחר שתתקבל הצהרה מהבית דין שטענותיה כנגדו, נוסף על טענת מאיס עלי, נתאמתו  

אצלם, יש להטיל עליו מזונות באופן שלא יהרס ע”י כך מפרנסתו, כנ”ל, בתקוה שמא מתוך כך יבוא ליתן גט ברצון ויושם  

ה של אשה זו. הנלע”ד כתבתי היום אור ליום ג', ז”ך שבט, תש”ו, נאם יצחק אייזיק הלוי הרצוגקץ לעיגונה ועינוי . 
604 Poskim na rabbi Herzog interpreteren zijn mening op die manier, zoals hieronder zal blijken. 



190 
 

 Uit de formulering van het responsum wordt meteen duidelijk dat rabbi Waldenberg 

vastbesloten is alles op alles te zetten om deze ongelukkige vrouw uit haar nood te 

helpen.605 Hij baseert zijn psak op het deel “Choet Hameshoelash” (er is hierbij overigens 

geen sprake van enig verband met het genoemde responsum van rabbi Chaim Voloz’in) dat 

is toegevoegd aan het werk Tashbets van rabbi Shim’on ben Tsemach Doeran (Algerije, 

eerste helft van de vijftiende eeuw; naar zijn werk ook wel Tashbets genoemd). In de eerste 

paragraaf somt rabbi Waldenberg de zeven manieren van uitleg van deze soeĝja op, zoals 

Tashbets die heeft geanalyseerd. In de tweede en derde paragraaf gaat hij erop in hoe 

Tashbets de meningen van de Ge’onim en de rishonim heeft verstaan en in het vervolg van 

zijn responsum noemt rabbi Waldenberg de genoemde responsa van rabbi Beroechin en 

rabbi Chaim Voloz’in. 

 De voornaamste wending in de psak van rabbi Waldenberg is dat hij op grond van 

“Choet Hameshoelash” van mening is dat je de vele eeuwen die de psak van de Ge’onim 

(driehonderd of vijfhonderd jaar, zie boven) geldig was, niet als als een voorbijgaande 

episode kunt beschouwen. Die opvatting en de daaruit voortvloeiende handelswijze bezit 

in praktische zin eeuwigheidswaarde. Als extra bewijs noemt hij de mening van de rishon 

Or Zaroe’a (rabbi Jitschak ben Moshe, Bohemen en Oostenrijk, 1200-1270), geciteerd door 

diens zoon, in verschillende hoofdstukken van Shut Maharach Or Zaroe’a. 

 In paragraaf vier voegt hij hier als een nieuwe overweging aan toe dat de traditionele 

vrees voor het dwingen van de man tot het geven van de ĝet voortkomt uit het feit dat een 

scheidingswens vaak wordt geuit als verbloeming van de onaanvaardbare wens om met een 

ander te kunnen trouwen, zoals de Misjna al zei. In het geval waarover rabbi Wallenberg 

zich uitspreekt, was het echter al voor het huwelijk duidelijk dat deze man de vrouw niet 

kon bekoren, wat de genoemde vrees ernstig afzwakt. Hij baseert dit op psakim van de zoon 

van Tashbets, rabbi Shlomo ben Shim’on Doeran (afgekort tot Rashbash) en zelfs van rabbi 

Natanzon, die zonder deze laatste overweging een andere mening is toegedaan.606 

 Verder, zo vervolgt rabbi Waldenberg in paragraaf zes, is het duidelijk dat alle poskim 

die dwang toestaan, dit met een maatschappelijke reden hebben gedaan. Die overweging 

geldt heden ten dage ook en daarbij geldt eveneens het principe אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, 

i.e. dat ‘een rechter slechts weet wat zijn eigen ogen zien’.607 In paragraaf zeven verwijst 

Waldenberg naar de zoon van de Tashbets, rabbi Tsemach Doeran, die tot dezelfde 

conclusie komt:608 als de Misjna al een scheiding afdwingt wegens een slechte adem, dan 

 

605 Tzitz Eliëzer 4:21: עכ”פ עלינו למשכוני נפשין למצוא תקנה לבנות ישראל העלובות בהמצאן במצב מיוחד זה. 
606 Zie noot 588. 
607 Vergelijk pagina 40 voor een bespreking van de betekenis en functie van dit principe in de 

halacha. 
608 Shut Jachin oeBoaz 2:44:   הרי יותר קשה היא מריבה מחסרון מזונות ואיזו טובה יש לאשה שבעלה מצערה
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toch zeker wegens een onleefbaar leven door andere, urgentere oorzaken. In paragraaf 

negen voegt hij nog een belangrijke factor toe en dat is dat het bij de “dwang” waarover 

alle poskim spreken oorspronkelijk om lijfstraffen gaat. Hoewel er ook andere soorten 

dwang bestaan,609 betekent de moderne vorm van dwang slechts dat een man zijn vrouw 

moet onderhouden, ook als zij weigert bij hem in huis te wonen. In financieel opzicht is dit 

voor hem dus niet veel anders dan wanneer zij wel bij hem in huis zou wonen. Hij kan deze 

“dwang” elk moment laten stoppen door een ĝet te geven. Deze redenering, zo bewijst de 

auteur, passen de poskim die het oneens zijn met Maimonides in de praktijk ook toe. 

 De argumentatie is rijk en complex, maar de stratetie is duidelijk. Rabbi Waldenberg 

kan zijn doel – het afdwingen van een ĝet – eenvoudig behalen zich te baseren op de 

rishonim, op wie men de praktijk niet dient te verlaten. Dat hij bovendien zwijgt over zo 

goed als alle acharonim is bijzonder ongebruikelijk, maar voor rabbi Waldenberg is dit de 

enige route om tot een nieuwe manier van paskenen voor deze vrouwen te komen. 

 In latere responsa paskent hij dezelfde koela. In deel 6, hoofdstuk 42:1 dwingt hij een 

man die aan schizofrenie lijdt een ĝet te geven. Hierbij wil ik er wel op wijzen dat rabbi 

Waldenberg beslist niet iedere verzoek tot echtscheiding honoreert. Zo wijst hij in Tzitz 

Eliëzer 15:46 een eis tot scheiden af, omdat de vrouw er geen enkele reden voor kan 

aanvoeren en vooral omdat hij de vrouw ervan verdenkt dat ze is opgehitst door anderen en 

dat haar “afkeer” van haar man van zeer tijdelijke aard zal zijn. Het is duidelijk dat dit geval 

niet identiek is aan dat in het vorige responsum. Daar bestond de afkeer al voordat het 

huwelijk was voltrokken. 

 In zijn latere responsa zet rabbi Waldenberg deze vernieuwende lijn voort. Zo beslist 

hij bijvoorbeeld in 16:46 dat in geval van epilepsie de man wel degelijk gedwongen moet 

worden een ĝet te geven;610 ook in 17:53 en in 17:58 schrijft hij dit voor. Zo krijgt een 

misdadige vrouw, die haar man blind heeft gemaakt en nu een scheiding eist, omdat zij niet 

met een blinde man haar leven wil slijten, toestemming tot echtscheiding, ook als haar man 

hiertoe gedwongen moet worden. Uiteraard verdient zij straf voor haar misdaad, maar dat 

staat los van het feit van de echtscheiding. 

 Net als in het responsum van rabbi Herzog zien we in dit responsum een volledig 

verzwijgen van alle bekende en minder bekende poskim acharonim. De rationale is 

gebaseerd op interpretaties van geschriften die in een eeuwenlange traditie van paskenen 

op een andere manier zijn geïnterpreteerd dan rabbi Waldenberg dat doet en dat is iets wat 

 

מדין זה מק”ו דבעל פוליפוס דהשתא מפני ריח הפה כופין מפני  במריבה בכל יום ויום ואפי' לכוף אותו להוציא היינו ל

המות לא כל שכןצער תדיר שהוא מר מ . 
609 Zie noot 560. 
610 Tzitz Eliëzer 16:46:   ואם כן גם אנו נקח מהם לנידוננו, כי נכון מדינא להענות למבוקשה של האשה ולהוציא צו

שמעיקרא דדינא חייב לגרשה ]ולהרא”ש ודעימיה גם יש לכופו על כך[, ועד שיגרשנה איננה  הפרדה נגד הבעל, מכיון  

 .מחויבת להיות עמו, וחייב במזונותיה גם כשהיא בנפרד ממנו, וממילא חייב גם במדורה
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in de wereld van het paskenen zeer ongebruikelijk is. De psakim van rabbi Herzog en rabbi 

Waldenberg zijn niet te vergelijken met zo goed als alle psakim die in de laatste vier eeuwen 

zijn gepaskend. De volgende paragraaf laat op dit punt nog weer een verdere ontwikkeling 

in zien. 

 

Jabia Omer 

In het jaar 1958 was de nog relatief jonge rabbi Ovadia Joseef werkzaam in het Beth Din 

van Petach Tikva. In zijn omvangrijke werk Jabia Omer schrijft hij in deel 3, Even 

Ha’Ezer, hoofdstuk 18 een uitgebreid responsum over de eenzijdige wens tot scheiding. 

Het geschil tussen de echtelieden staat er tot in detail beschreven. Het komt erop neer dat 

de vrouw als Jemenitisch meisje van twaalf door haar vader verplicht is tot een huwelijk 

met haar neef, die al uit een vorig huwelijk een kind heeft van de leeftijd van zijn nieuwe 

bruid. Deze vrouw en haar neef hebben eigenlijk zo goed als nooit als man en vrouw 

samengewoond. Een kleine tien jaar later, nu ze in Israël wonen, vraagt zij echtscheiding 

aan. Als redenen voert ze aan dat haar man gewelddadig is en bovendien aan tyfus lijdt, dat 

zij hem nooit als echtgenoot heeft gewild en dat ze in elk geval haar relatie met haar huidige 

vriend zal voortzetten. 

 Het responsum van rabbi Waldenberg gaf de vrouw het recht te scheiden in gevallen 

waarin het duidelijk is dat zij deze echtgenoot nimmer heeft gewenst en tot het huwelijk is 

gedwongen. In rabbi Joseefs responsum telt deze overweging zeker mee, maar slechts als 

“snif”.611 Voor hem is de hoofdzaak dat een vrouw zelfstandig kan beslissen of zij haar 

huwelijk wil voortzetten of niet en dat zij geen “plausibele objectieve reden” nodig heeft 

om haar wens juridisch kracht bij te zetten. Vanuit dit gezichtspunt analyseert rabbi Joseef 

de hierboven genoemde redenering van Rashbash en stelt dat deze dwang voorschrijft ook 

zonder enige uitleg van de vrouw waarom zij al voor het huwelijk een afkeer van deze man 

had. In een belangrijk deel van zijn responsum pareert rabbi Joseef tal van alternatieven die 

stellen dat er wel een objectieve aanleiding voor de scheiding moet zijn. Rabbi Joseef gaat 

ervan uit dat Rashbash geen ondoordachte conclusies heeft opgeschreven. Ook al 

interpreteren velen zijn bronnen anders, toch steunt hij op diens beslissing. Tientallen keren 

benadrukt hij dat hij weliswaar op Rashbash voortborduurt, maar ook zonder diens steun 

de man zou dwingen een ĝet te geven wanneer de vrouw dat wenst.612 

 

611 Zie noot 441. 
612 Bijvoorbeeld paragraaf 3 aldaar:   ע”ד מהר”ם, שהרי הרא”ש מה שנסמך הרשב”ש  על  ברם אכתי קשה 

בתשו' )כלל מג סי' ח( כתב, דבענין הממון בלבד היה דן מהר”ם כדינא דמתיבתא, אבל לא היה כופה לגרשה. ע”ש. וכבר  

ת מקור ברוך )סי' יז(. והרב נתיבות משפט )דרי”ד  הרשב”ש. הלא הם: מהר”ב קלעי בשו”עמדו בזה האחרונים ע”ד  

ע”א(. ומהר”א אלפנדארי בשו”ת סדר אליהו רבה )סי' יג דנ”ט סע”ב(. והרב ערך השלחן )סי' עז סק”ה(. ובשו”ת בית  

ח”ו בוקי סריקי בדעת מהר”ם,  אפרים )חאה”ע סי' קכו( בד”ה ואמנם )השני(. ע”ש. אולם אין לחשוד את הרשב”ש שתלה  

 .ובלי כל יסוד ייחס סברא זו אליו 
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 In paragraaf 13 betuigt rabbi Joseef bovendien zijn instemming met de psak van rabbi 

Waldenberg, onder verwijzing naar de druk van de moderne mentaliteit. Hij stelt dat een 

vrouw zich niet zomaar laat binden door een gerechtshof; zij zal hoe dan ook de door haar 

gewenste weg gaan en zich met de andere man verbinden. Ramban vreesde al voor dergelijk 

gedrag en wees erop dat daaruit slechts mamzerim zullen voortkomen.613 Als dat in zijn 

tijd al gold, hoeveel temeer in onze tijd, concludeert Joseef.614 

 Volgens de conventies van de psak zou rabbi Joseef eerst op encyclopedische wijze 

alle rishonim en acharonim die over het onderwerp hebben geschreven moeten 

recapituleren. Tegen die conventie in noemt hij nu pas in paragraaf dertien voor het eerst 

een acharon, de beroemde rabbi Chaim Palachi (Turkije, 1787-1868). Hij citeert diens 

relatief onbekende werk Chaim veShalom, waarin rabbi Palachi expliciet dwang 

voorschrijft in gevallen waarin het niet lukt vrede te sluiten tussen de echtelieden.615 In de 

woordkeus van deze rabbijn valt het overigens op dat hij nu juist gebruikt maakt van de 

woorden van Maimonides die zovele poskim acharonim volledig hebben afgewezen. In de 

laatste paragraaf van hoofdstuk 18 concludeert rabbi Joseef ten slotte dat de reserve van 

Rashbash niet van toepassing is, en paskent hij dat de echtgenoot gedwongen moetworden 

zijn vrouw een ĝet te geven. 

 

Invloed 

Deze revolutionaire psakim hebben inmiddels een zekere invloed verkregen, maar die is 

nog niet beslissend. Bestudering van de uitspraken van de verschillende Batee Din in Israël 

maakt een grote variatie zichtbaar. Er zijn gerechtelijke besluiten die de hier boven 

besproken recente poskim aanhalen en op grond van die inzichten beslissen. In veel andere 

besluiten is de besluitvorming nog hetzelfde als in de afgelopen eeuwen en blijft de keus 

aan de man of hij een ĝet wil geven of niet.616 

 

613 Paragraaf 13 aldaar:   וגם אני בעניי אומר שבזה”ז דאחסור דרי בארצות החופש והדרור ואיש הישר בעיניו

מבלי   עלי, ואשתהויי אשתהו  מאיס  בטענת  בעליהן  עוזבות את  הורה שכאשר  והנסיון  בעולם,  ורבתה החוצפה  יעשה, 

ין ממזרים בעולם. ובכה”ג  טרם בגט, הולכות ויושבות עם גברים אחרים, וגם בוש לא יבושו גם הכלם לא ידעו. ומרבלפ

 .אמינא קלקלתן תקנתן
614 Ibid.:   ,היינו בזמנו שאף שהיו מעיזות לומר מאיס עלי, אבל לא הגיעו לשיא החוצפה לשבת עם גבר זר מבלי גט

ותא דמשיחא כי השתא ראוי להתחשב מאד בתקנת הגאונים. ומכ”ש כשהיא  כאשר עלתה בימינו בעוה”ר. אבל בעקב

צעירה ויש חשש ממשי שתצא לתרבות רעה, ואין סיכויים כ”כ שתחזור לבעלה. שנראה שהרוצה לעשות מעשה לכופו  

 .להוציא יש לו ע”מ שיסמוך. שהרי חזרה חששת הגאונים פן תצא לתרבות רעה למקומה. והכל לפי העת והזמן
615 Chaim veShalom 112:   שאם יש מחלוקת בין איש לאשתו והאשה רוצה להתגרש והבעל מסרב, יש לתת זמן

וקצבה לדבר, ואם המתינו עד י”ח חדשים וכבר נלאו לתווך השלום ואין להם תקנה, ונראה לב”ד שאין תקנה להשלים  

 Dit werk is niet opgenomen in de verzameling .ביניהם, יפרידו הזוג, ויכופו אותו לתת גט עד שיאמר רוצה אני

van Bar-Ilan Universiteit. 
616 Uitspraken van het Beth Din in Israël die meegaan in deze tendens, zijn bijvoorbeeld dossier 

9918-21-1, gedateerd 11 november 2003, en dossier 8952-21-1, gedateerd 14 april 2005. 
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5.3 Conclusie 

 

De koelot die ik in de hoofstukken drie en vier heb besproken, zijn voorbeelden van 

gevallen waarin deze verlichtende uitspraken inmiddels tot de algemeen geaccepteerde 

praktijk behoren. De beginfase van zo’n proces heb ik in dit hoofdstuk laten zien met 

betrekking tot geadopteerde kinderen en het nemen van het initiatief tot scheiding door de 

vrouw. In beide gevallen zijn er inmiddels vooraanstaande poskim die geneigd zijn koelot 

te paskenen. Ook al blijft acceptatie en onderschrijving van deze koelot door de gehele 

halachische wereld vooralsnog uit, het begin is er. 

 Wanneer ook deze psakim – zoals op de langere termijn valt te verwachten – de 

algemene bijval van de belangrijke moderne poskim zullen hebben gekregen, zou dit de 

werkhypothese van dit proefschrift nader kunnen staven. Bij deze koelot speelt er immers 

geen interne halachische aanleiding of overweging mee. In het moderne poly-systeem zijn 

het de vigerende waarden van authenticiteit, keuzevrijheid, persoonlijke beleving en 

autonoom handelen die de aanzet hebben gegeven tot een verandering in de psika. 
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Recapitulatie 
 

Het onderzoek van de naoorlogse halacha richt zich vrijwel uitsluitend op de trend van het 

paskenen van choemrot door de belangrijke poskim, vooral die uit charedische kring. In de 

literatuur zijn er nog zo goed als geen koelot beschreven. Als ze al worden genoemd, is dat 

om op te merken dat poskim ze slechts sporadisch paskenen. Dit onderzoek wil deze 

generieke inschatting nuanceren, door een systematische bespreking van koelot op een 

aantal duidelijke afgebakende terreinen van de moderne psika. 

 Bij de selectie van de in dit onderzoek te bespreken koelot heb ik me laten leiden door 

de mogelijkheid de moderne halacha te vergelijken met de eerdere traditie, en zo diachrone 

ontwikkelingen aan te wijzen. Als ik me had gericht op koelot in moderne ontwikkelingen 

waarvan in voorgaande eeuwen geen sprake was – bijvoorbeeld op halachisch-

technologisch gebied – dan zou het feit dat poskim daar thans ruimte voor bieden minder 

significant zijn. Wanneer modern poskim echter goede redenen zien koelot te paskenen in 

gevallen waarin poskim in de eeuwen daarvoor vooral tot choemrot besloten, vraagt dit om 

een verklaring. Mijn hypothese ter verklaring van deze ontwikkeling luidde dat de reden 

voor dergelijke koelot in de moderne psika ligt in de toememende mate van consideratie 

met wat ik ‘de menselijke authenticiteit’ heb genoemd, een trend die nadrukkelijk gezien 

moet worden in het licht van bredere maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Om te beginnen heb ik de theoretische achtergrond van de psika besproken. Daarbij 

heb ik vooral gekeken naar de traditionele methoden en processen die de poseek ter 

beschikking staan om af te wijken van de gebaande halachische paden, zonder dat zijn 

nieuwe, verlichtende psak een inbreuk op die traditie of op de integriteit van de halacha 

betekent. Het blijkt vooral een drietal factoren dat leidt tot een grote diversiteit aan koelot, 

iets waarvoor in de literatuur nog weinig aandacht is geweest. 

 Ten eerste heb ik gewezen op de invloed van het teleologisch paskenen. Hoewel een 

nauwe, strikte kijk op paskenen een nevendoel bij de psak uitsluit, is het duidelijk dat met 

vele besluiten impliciet of expliciet ook andere, secundaire doelen gediend zijn. Zo hebben 

we een aantal voorbeelden gezien waarin als nevendoel meespeelt “dat men het Jodendom 

en de halacha niet als achterhaald zal beschouwen”. 

Het feit dat deze teleologische werkwijze in de wereld van de psika wordt ingezet, 

heb ik vervolgens verklaard en inzichtelijk gemaakt met behulp van de poly-system theory 

van Itamar Even-Zohar. Ieder mens maakt deel uit van een maatschappij en kan zich niet 

onttrekken aan de hem omringende mentaliteit. Dat geldt zelfs wanneer iemand er zelf van 

overtuigd is dat hij die (seculiere) maatschappij volledig heeft buitengesloten. Het spreekt 

vanzelf dat ook de poseek door zijn bredere omgeving wordt beïnvloed. Dat dit het 

paskenen in feite ten goede komt, blijkt al uit de woorden van de zestiende-eeuwse Poolse 

rabbi Jehoshoea Falk Katz in zijn commentaar Drisha, waarin hij stelt dat het werkelijk 
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paskenen zich wel degelijk rekenschap geeft van de mentaliteit van de vraagsteller en zijn 

omgeving. 

 Ten derde heb ik getracht te laten zien dat de door Eliëzer Goldman verwoorde 

inzichten ten aanzien van de meta-halacha hier nauw bij aansluiten. Goldmans begrip meta-

halacha erkende dat er bij juridische beslissingen algemene principes en overwegingen mee 

kunnen spelen die evident van invloed zijn op de richting van het paskenen, maar die vaak 

onuitgesproken blijven. Deze achtergronden zijn enerzijds te vinden in de normen en 

waarden van het Jodendom, anderzijds lijken zij bredere (maatschappelijke) 

ontwikkelingen te volgen. Volgens de theorie van de polysystemen zal ook de halacha zich 

niet geheel aan die ontwikkelingen kunnen onttrekken. 

 Zo zien we dus dat paskenen een nevendoel kan hebben, dat de poseek niet in een 

vacuüm leeft maar altijd in meer of mindere mate in contact staat met zijn tijd, en dat meta-

halachische overwegingen een geaccepteerde rol in de besluitvorming spelen. Dit alles stelt 

de poseek in staat om op verantwoorde wijze zijn koelot te paskenen, door overwegingen 

die al in de Talmoed worden genoemd op nieuwe situaties net iets anders toe te passen, 

zonder met zijn vernieuwende en verlichtende psak inbreuk te maken op de traditie of op 

de integriteit van de halacha. 

De vraag die ik vervolgens tracht te beantwoorden, is die welke inhoudelijke richting 

de moderne koelot kiezen, en wat de voornaamste moderne waarden zijn die de halacha in 

die koelot lijkt te reflecteren. Voor het antwoord doe ik een beroep op de Canadese filosoof 

Charles Taylor, die in zijn Sources of the self en A secular age heeft beschreven hoe onze 

maatschappij in de loop der eeuwen steeds meer nadruk is gaan leggen op de zelfrealisatie 

van het individu, en hoe we nu leven in een “age of authenticity”. Taylor beschouwt als de 

belangrijkste kenmerken van het moderne leven dat de mens de wereld beziet vanuit zijn 

individuele visie. Zijn persoonlijke beleving staat in het centrum van al zijn overwegingen 

en hij beschouwt zichzelf als autonoom om te beslissen over alles wat hemzelf aangaat. 

Terwijl vroeger de tendens was dat de maatschappij beschermd moest worden tegen het 

streven van het individu, aldus Taylor, lijkt tegenwoordig het omgekeerde het geval. De 

nadruk ligt nu op de centrale positie van het subjectieve “ik”, waarover de maatschappij 

geen zeggenschap meer mag hebben. 

 Hoewel het lijkt alsof er in deze beschrijving van de moderne tijd geen ruimte meer 

is voor (geïnstitutionaliseerde) religie, laat Taylor zien hoe dit toch beslist niet het geval is. 

Religiositeit en spiritualiteit zijn de mens eigen, maar het verschil met het verleden is dat 

de moderne mens zijn spirituele wereld zelf vormgeeft en zich niet altijd zonder meer 

conformeert aan een instituut en een stelsel van regels dat hem van bovenaf is opgelegd. 

 Hoe past een georganiseerde religie als het orthodoxe Jodendom in deze trend? Aan 

de hand van een selectie casussen heb ik getracht te laten zien hoe er op moderne poskim 

soms een beroep wordt gedaan om meer ruimte te geven aan de beleving van de eigen 

authenticiteit en persoonlijke autonomie. We hebben gezien dat dit appèl in veel gevallen 
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ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd, zonder afbreuk te doen aan de gevestigde wijze van 

psika. De ontwikkeling vindt juist plaats binnen en dankzij de beschreven mechanismen, 

die een geleidelijke verschuiving mogelijk maken, geworteld in en gebaseerd op stevige 

halachische beginselen. 

 Deze praktijk heb ik gepoogd te illustreren aan de hand van voorbeelden uit 

verschillende thema’s binnen de halacha. Het verdisconteren van de behoefte aan innerlijke 

zekerheid is zo’n thema. Zo hebben we gezien dat de poskim, hoewel de halacha er 

duidelijk over is dat je niets of slechts water mag nuttigen alvorens het ochtendgebed uit te 

spreken, op dit punt geleidelijk meegaan door koelot te paskenen, zodat inmiddels zelfs 

koffie met melk en suiker is toegestaan. Als tweede voorbeeld heb ik de viering van de bat-

mitsva besproken. Terwijl dit fenomeen nog maar enkele decennia geleden een responsum 

opleverde met een furieuze tirade tegen dit gebruik, is deze gelegenheid inmiddels tot 

formele se’oedat mitsva verklaard, onder expliciete verwijzing naar de moderne 

maatschappij en moderne pedagogische inzichten. Een derde voorbeeld betrof de 

aanwezigheid van de echtgenoot in de verloskamer. Ook hier gaat het om een vraag die al 

eeuwenlang had kunnen bestaan en toch pas in de moderne tijd als de gewenste situatie 

wordt gezien, opnieuw analoog naar veranderende maatschappelijke waarden. En ook hier 

was de vroegmoderne psika faliekant tegen en zijn de latere poskim meegegaan met hun 

vraagstellers en wordt deze aanwezigheid nu toegestaan en zelfs gestimuleerd. 

 In hoofdstuk vier heb ik vervolgens een aantal voorbeelden besproken uit de privé-

sfeer van huwelijk en gezinsvorming. Bijna alle vragen die deze thema’s oproepen, raken 

direct of indirect aan vragen rond binding en, meer specifiek, rond seksualiteit. Koelot in 

dit domein zijn in zekere zin significanter dan in andere domeinen, omdat de halacha op 

het terrein van gezin en seksualiteit geneigd is uiterst terughoudendheid te zijn met 

betrekking tot verandering. Niettemin zien we ook op dit terrein tal van nieuwe koelot in 

zaken waarin de traditionele halacha nog een verbod uitsprak. Consideratie met de wens 

tot zelf-realisatie van de vraagsteller lijkt daarin een ‘meta-halachische’ rol te spelen. 

 In het laatste hoofdstuk richten we in zekere zin onze blik op de toekomst aan de hand 

van twee andere thema’s in relatie tot huwelijk en gezin. Het gaat dan om de fysieke, 

affectieve omgang van adoptieouders met hun geadopteerde kinderen en de mogelijkheid 

op eenzijdig initiatief van de vrouw om tot echtscheiding over te gaan. In deze situaties laat 

de responsaliteratuur vooralsnog slechts sporadisch koelot zien. Het is mijn stellige indruk 

dat deze koelot het begin vormen van een ontwikkeling richting leniency in deze domeinen. 

Ze blijken al invloed te hebben gehad op een aantal beslissingen van het Beth Din en het is 

mijn uitdrukkelijke verwachting dat deze koelot zich de komende tijd door zullen zetten. 

 Als ik ten slotte de uitkomst van dit onderzoek in één alinea samenvat, concludeer ik 

(1) dat de responsa die poskim na de Tweede Wereldoorlog paskenen significant vaker en 

verdergaande koelot bevatten dan uit de secundaire literatuur op dit terrein blijkt; (2) dat 

ook in de meest orthodoxe psika de moderne, deels seculiere mentaliteit duidelijk 
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resonneert en (3) dat de poskim gevoelig blijken voor de wens tot verwezelijking van de 

persoonlijke authenticiteit die aan hen worden voorgelegd, en dat zij die wens in hun 

beslissing nadrukkelijk, een enkele maal zelfs expliciet, mee laten wegen. 

 Dit onderzoek hoopt een basis te leggen voor nader onderzoek naar de praktijk van 

het paskenen van koelot in de moderne tijd. Het beoogt mede een methodologisch kader 

voor zulk onderzoek te bieden door een aantal stappen te schetsen: het vaststellen wat de 

teleologische doelen van een koela kunnen zijn, hoe en welke polysystemen in de beslissing 

meespelen en welke meta-halachische overwegingen erop van invloed kunnen zijn. 

Onderzoek naar andere casus kan de rol die de wil tot authenticiteit in het paskenen speelt 

nader en breder in kaart brengen. Dat onderzoek zou ook in kaart moeten brengen welk 

ander modern gedachtengoed er, naast the age of authenticity, een rol speelt in de 

veranderingen in de halacha. Daarbij zou je kunnen denken aan de halachische gevolgen 

van veranderende relaties met niet-Joden (bijvoorbeeld in de commerciële wereld), en aan 

de halachische gevolgen van een veranderende tolerantie ten opzichte van seculiere Joden 

(bijvoorbeeld de halachische status van een sjabbat-overtreder). 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 (bij § 1.1.2 noot 45): halacha en materiële verandering 

 

Voor lang niet elke verandering in een halachische uitspraak geldt dat (a) men die 

vernieuwing met argusogen bekijkt en dat (b) daarbij vooral de halachische loyaliteit van 

de ‘auteur’ van de vernieuwing de mate van acceptatie bepaalt. Op tal van terreinen 

ontwikkelt de halacha zich in een natuurlijk proces en spreekt zij zich op een natuurlijke 

wijze uit over de nieuwe facetten van het leven. Als de halacha zich niet over deze gebieden 

zou buigen, zou de religieuze Jood telkens in situaties terechtkomen waarin de leidraad van 

de halacha afwezig zou zijn, wat vanuit Joods religieus standpunt onacceptabel is. 

 Hier volgt een korte schets van een aantal belangrijke technische, technologische en 

verwante vernieuwingen in onze leefomstandigheden die een impact hebben gehad (en nog 

steeds hebben) op de ontwikkelingen binnen de halacha, en dus mede het decor vormen 

voor de psika die in dit proefschrift centraal staat. De voorbeelden die ik hier noem, zijn 

ontleend aan de voornaamste onderwerpen uit het vooraanstaande tijdschrift Emoenat 

Itècha (Kfar Darom), dat handelt over moderne toepassingen van de halacha.617 De halacha 

gaat de confrontatie met de nieuwe situatie in alle mogelijke gevallen aan en ontwikkelt 

 

617 Dit tweemaandelijkse tijdschrift verzamelt publicaties van verschillende instituten die als doel 

hebben een halachisch licht te laten schijnen op de vele aspecten van de moderne 

levensomstandigheden. Daarmee geeft het een overzicht van wat de hier relevante gebieden zijn 

waarop de halacha zich ontwikkelt. Enkele gespecialiseerde instituten die aan dit orgaan 

deelnemen: 

- machon haTora veha’aretz – opgericht in 1986 en opererend vanuit Jeruzalem; behandelt 

agrarische onderwerpen; staat onder directie van rabbi Jehoeda Amichai; 

- machon poe’a – opgericht in 1991 en eveneens opererend vanuit Jeruzalem; behandelt de 

halachische aspecten van problemen met de menselijke vruchtbaarheid; voorzitter is rabbi 

Menachem Borstein; 

- machon tzomet – opgericht in 1977, gevestigd in Kfar Etzion; voorziet in velerlei halachisch 

verantwoorde technologische voorzieningen en adviezen; aan het hoofd stond de eind 2017 

overleden rabbi Jisra’eel Rozen; momenteel heeft het geen voorzitter; 

- machon keter – onder leiding van rabbi Shlomo Ishon; adviseert sinds het begin van de negentiger 

jaren van de vorige eeuw inzake de halachische aspecten van financiële zaken; gevestigd in 

Kedoemim; 

- mishpetee eretz – een instituut dat zich bezighoudt met het adviseren van de halachische 

implicaties van juridische zaken; het is in 1999 opgericht door rabbi Avraham Gisser en is 

gevestigd in Ofra; 

- machon Shlezinger – in 1966 opgericht als een deel van het religieuze Jeruzalemse ziekenhuis 

“Sha’aree Tsedek”; behandelt vanuit halachische standpunt de medische ethiek, alsook allerhande 

medische zaken, zoals de sjabbat en de bepaling van het moment van intreden van de dood. 

Ieder instituut beschikt over een eigen onderzoeksafdeling; ze werken samen onder de 

gemeenschappelijke noemer: “halacha in de moderne maatschappij”. 
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zich hand in hand met de belangrijkste “materiële” ontwikkelingen in de maatschappij. 

 Technologische veranderingen, zoals de toepassing van elektriciteit en het gebruik 

van moderne apparatuur hadden en hebben, zoals te verwachten, grote invloed op 

bijvoorbeeld de sjabbatwetten. Zij hebben alle decisoren gedwongen diep in de technische 

en halachische structuren te duiken om tot halachisch verantwoorde psakim te komen, 

bijvoorbeeld op de vraag of het gebruik van elektrische apparaten met semiautomatische 

aandrijving onder de verboden handelingen op sjabbat valt,618 of de vraag of een passagier 

van een vliegreis die voor het begin van de sjabbat aanvangt en na het einde van de sjabbat 

eindigt, de sjabbat wel of niet ontwijdt.619 

 Andere terreinen waarop de veranderingen groot zijn en waar relatief grote 

halachische implicaties uit voortvloeien, zijn bijvoorbeeld moderne toiletten en 

badkamers 620  en de veranderingen in de keuken, die een niet meer met vroeger te 

vergelijken werkplaats is geworden. Een illustratief voorbeeld van mogelijke 

tegenstellingen tussen halachische en niet-halachische overwegingen valt te vinden in de 

keuken van elk Joods gezin. Zo denken religieuze chemici met poskim mee over de vraag 

of de melk werkelijk in het materiaal van een moderne pan doordringt, waardoor een pan 

gebruikt voor vleeskost niet-kosher wordt door er per ongeluk een keer melk in te koken. 

Dat hierbij de vraag wordt gesteld of de traditionele beslissingen in geval van een dergelijke 

vergissing nog wel van toepassing zijn, is een voorbeeld van halacha in ontwikkeling.621 

Een ander belangrijk gebied is de grote medische vooruitgang, die de halacha voor een 

schier oneindig aantal nieuwe vraagstukken stelt,622 zoals de werking van levensrekkende 

apparatuur en hun invloed op bijvoorbeeld de wetten rond de terminale fase van zieken.623 

 

618 Zie Ron Shapira, Elad HaLevi en Shai Cohen, “Transportation device for shabbat observers” 

(U.S. Patent Application 13/911), 668. 
619 Zie Zvi Reizman, “Tissa retsufa me’erev sjabbat ad motsash,” Tchoemin 32 (2012), 30-43, 

aldaar 30 e.v. 
620 Zie Ari Z. Zivotofsky, “‘Your camp shall be holy’: Halacha and modern plumbing,” Journal of 

Halacha and Contemporary Society 29 (1995), 89-128, m.n. 91. Dit tijdschrift is speciaal in het 

leven geroepen voor het beschrijven van dit soort ontwikkelingen. 
621 Zie voor een uitgebreide verhandeling: rabbi Jair Frank en rabbi Dror Fiksler, “Bli’a uplita 

b’kelim le’or totsaot havimchan hamada’i,” Tchoemin (2014), 113-129; aan slot van dit artikel is 

een aantal responsa van prominente hedendaagse decisoren opgenomen. 
622 Aan deze thematiek zijn diverse tijdschriften gewijd, bijvoorbeeld ASSIA: A Journal of Jewish 

Ethics and Halacha. Juist in de medische wereld is er sprake van een groeiende afstemming tussen 

moderne waarden en de halacha. Er zijn in Israël ziekenhuizen met een expliciet religieus beleid, 

die medisch niet onderdoen voor andere ziekenhuizen. De zo onontbeerlijke religieuze loyaliteit 

van religieuze medische geleerden aan de halacha heeft genoeg rabbinaal vertrouwen gewekt voor 

een vruchtbare samenwerking tussen deze twee werelden. 
623 Als een voorbeeld uit vele: Raphael Cohen-Almagor en Merav Shmueli, “Can life be evaluated? 
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 Ook financiële veranderingen geven stof voor ontwikkelingen in de halacha, 

bijvoorbeeld de halachische visie op het bestaan van banken en hun invloed op bijvoorbeeld 

de rentewetten, 624  of het bezit van effecten van firma’s die in niet-kosher voedsel 

handelen. 625  Ook brede maatschappelijke ontwikkelingen stellen de halacha voor 

vraagstukken, bijvoorbeeld het bestaan van de welvaartsstaat, met repercussies voor onder 

andere liefdadigheidswetten. Hoe kan bijvoorbeeld het moderne agrarische bedrijf de 

voorgeschreven tien procent aan behoeftigen afstaan?626 Hoe zit het met de rechtskracht 

van digitale handelingen, zoals het voorgeschreven verkopen van chameets voorafgaand 

aan Pesach, of het via internet afsluiten van een zogenaamde prozboel? 

 Een apart en omvangrijk hoofdstuk in deze categorie vloeit voort uit het feit dat in de 

afgelopen anderhalve eeuw grote Joodse gemeenschappen in Israël zijn komen wonen. 

Veel halachisch-nieuwe vraagstukken komen voort uit deze nieuwe situatie en waren de 

halachische literatuur volkomen vreemd. De moderne poskim moesten zich plotseling 

buigen over vragen als hoeveel centimeter afstand er in verband met “kil’ajim” moet zijn 

tussen twee gewassen, en over hoe je een evenwicht vindt tussen het niet-nuttigen van tien 

procent van de oogst en het wel rendabel houden van een boerenbedrijf. 

 Een voorbeeld van zo’n grote halachische uitdaging waar de belangrijkste rabbijnen 

ongeveer een eeuw geleden voor stonden, was het shmita-jaar, het shabbatsjaar waarin het 

land een jaar lang onbewerkt dient te blijven. Twee standaardwerken op dit gebied zijn 

Sjabbat ha’aretz van rabbi A.J. Kook627 en Chazon ish van rabbi A.J. Karelitz.628 Met 

vragen over de vrees dat armoede landbouwers die zich aan deze wet houden zou kunnen 

treffen en dat zelfs de teloorgang van de gehele agrarische industrie dreigde, had de 

literatuur zich in de lange eeuwen van ballingschap niet beziggehouden. Nu werd de 

halacha hier echter op aangesproken en moest zij zich op dit punt ontwikkelen. Polemiek 

is hierbij niet uitgebleven. Een poseek van zionistische signatuur als rabbi Kook hecht groot 

belang aan het instandhouden van voldoende banen en neemt dat als een nieuw halachisch 

uitgangspunt. Een minder zionistische poseek zou de “letter van de wet” hier wellicht 

zwaarder laten wegen en er geen “nationaal” probleem in zien om slechts niet-Joden in de 

land- en tuinbouw te laten werken of alle groente en fruit te importeren. Ook deze 

 

The Jewish halachic approach vs. the quality of life approach in medical ethics: A critical view,” 

Theoretical Medicine and Bioethics 21 (2000), 117-137 en de verwijzingen aldaar. 
624 Zie voor een overzicht: rabbi Shimon Frankel, “Ribit v’heter iska,” Riv’on lebanka'ut 7, nr. 27 

(1967), 68-73. 
625 Zie recent: Zvi Reizman, “Mischar veshivuk ma’achalim she’enam kesherim,” Tchoemin 35 

(2015), 135-148. 
626  Zie Adam S. Chodorow, “Agricultural tithing and (flat tax) complexity,” University of 

Pittsburgh Law Review 68 (2007), 267-305. 
627 Jeruzalem: Mosad Harav Kook, 1937. 
628 Jeruzalem: Hamesora, 1937 en 1952. 
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halachische problemen waren dus volledig nieuw. 

 Naast de sterke toename van het aantal Joden in het land, vormde ook de stichting 

van de staat Israël een nieuwe halachische situatie die zijn weerga binnen de literatuur niet 

kende. Ook dit stelde de poskim plotseling voor tal van nieuwe vragen: Welke acties van 

politieagenten zijn dermate dringend en relevant dat ze er de sjabbat voor mogen 

overtreden? Mag je teruggrijpen op een rechtsstelsel dat beslist over zaken waar de halacha 

in feite niet over gaat, zoals inzake besloten of naamloze vennootschappen?629 Is de staat 

een instantie waarvoor je jezelf in levensgevaar mag begeven en zo ja, in hoeverre? Deze 

en talloze andere vragen wierpen een geheel nieuw licht op allerlei aspecten van de 

halacha.630 

 Het is belangrijk op te merken dat een poseek op specifieke deelgebieden vaak een 

beroep doet op externe adviseurs. Er zijn onderwerpen waarbij rabbijnen de expertise van 

vakmensen hoger achten dan van henzelf, uiteraard mits die experts integer en G’dvrezend 

zijn. Deze mensen uit de beroepspraktijk zijn immers dagelijks met de materie bezig en het 

is dus aannemelijk dat zij een grotere kennis op het gebied hebben opgebouwd dan de 

rabbijn. Kahana631 noemt als voorbeeld intern-halachische gebieden als de rituele slacht, 

de brit mila en de kunst van het schrijven van Sifre Tora. Kahana wijst erop dat, omgekeerd, 

een specialist zijn expertise en beslissingen weleens hoger kan achten dan de psak van de 

rabbijn, wat aanleiding kan geven tot onderlinge spanning. Dit geldt des te meer in de 

specialismen rond technologische veranderingen, de voortgang van de medische 

wetenschap en ontwikkelingen binnen de financiële wereld, waarbij het om expertise gaat 

die buiten de intrinsiek Joodse onderwerpen ligt. 

 Het zijn ook vaak deze specialisten die de aanzet tot halachische ontwikkelingen 

geven. Zij bestuderen en analyseren immers de bestaande literatuur vanuit hun eigen 

expertise en leggen op basis daarvan hun relevante vragen aan de poseek voor. Zij zijn het 

die de psakim vervolgens ook in de praktijk moeten toepassen. Omdat hier sprake is van 

een speciale relatie tussen de twee specialismen, halachisch en vakinhoudelijk, zal een 

poseek vaak pas een duidelijke en toepasbare psak kunnen uitvaardigen na uitgebreide 

vraag- en antwoordsessies. Het komt ook voor dat deze raadsmannen een vooruitstrevende 

 

629 Een overzicht van een groot aantal zaken in dit verband is te vinden in Elon, Jewish law, deel 

3. Zie ook uitgebreid Menachem Friedman, “The state of Israel as a theological dilemma,” in The 

Israeli state and society: Boundaries and frontiers, ed. Baruch Kimmerling (Albany: State 

University of New York Press, 1989), 165-215. 
630 Zie bijvoorbeeld Eliëzer Goldman, “Hahalacha vehamedina,” in Mechkarim ve’iyunim: Haĝut 

Jehoedit be’avar ubahoveh, ed. D. Statman en Avi Sagi (Jeruzalem: Magnes Press, 1996), 396-

423, vooral 397-398. 
631 Kahana, From the Noda BeJehoeda to the Chatam Sofer, 38 noot 13; zie daar voor responsa 

die getuigen van wrijving tussen de specialist en de rabbijn. 
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halachische lijn adviseren, die de poskim uit dit onderzoekscorpus eventueel pas jaren later 

onderschrijven. 
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Bijlage 2 (bij § 1.3.2 noot 150): de poseek en de G’ddelijke wil 

 

Om de aard en het gezag van de passages uit de responsaliteratuur die in deze studie worden 

besproken, goed te kunnen begrijpen, moeten we beseffen vanuit welke motivatie de 

responsa zijn aangevraagd en geschreven. Een beter begrip van deze literatuur vraagt om 

een diepgaand inzicht in de “geestelijke lading” van de wens van de vraagsteller en in de 

religieuze status van het gegeven antwoord. Over dit onderwerp is veel geschreven, onder 

andere recent door Amir Mashiach.632 Hij onderscheidt op dit punt twee tegensgestelde 

visies. De eerste visie ziet de halacha als een directe neerslag van de G’ddelijke wil, die al 

“kant en klaar” in de hemel vaststaat, waarbij de aardse halacha niets anders hoeft te dan 

deze transcendente kennis te openbaren. De tweede visie ziet de mens als degene die de 

halacha creëert. Ik zou beide visies graag combineren, omdat dat mijns inziens het dichtst 

bij het discours en de intentie van de responsa ligt: de auteur van het antwoord voelt zich 

een spreekbuis van de Sinaïtische openbaring, op dat moment gezonden om het 

onderhavige geval in de juiste halachische banen te leiden. 

 Dit verantwoordelijkheidsgevoel is geworteld in de Tora zelf. Daar antwoordt Moshe 

zijn schoonvader Jitro desgevraagd633 ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים (“En Mozes 

zeide tot zijn schoonvader: Omdat het volk tot mij komt om G’d te vragen.”) Een 

persoonlijke vraag om een praktisch antwoord wordt dus gezien als het “zoeken van G’d”, 

als een poging om, via Moshe, uit te zoeken wat Hij wil. In de Talmoed zet deze lijn zich 

duidelijk voort: de geleerde die men een vraag stelt, is zich er terdege van bewust dat hij 

zal verkondigen wat de G’ddelijke Wet voorschrijft. De Misjna stelt:634 

 

רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה. אמרו לו: מה מקום  

 לתפלה זו? אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי.

 

Parafrase: Rabbi Nechoenja ben Hakanah was gewoon bij het binnengaan van het leerhuis 

en bij het verlaten ervan, een kort gebed uit te spreken. Men vroeg hem: “Wat is de reden 

voor dit gebed?” Hij antwoordde: “Bij mijn binnenkomst bid ik ervoor dat ik niet de 

oorzaak zal zijn van verkeerde praktijken.” 

 De Talmoed vult aan: 

 

תנו רבנן: בכניסתו מהו אומר? יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל  

 בדבר הלכה )...(, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה )...(.

 

 

632 Mashiach, Halacha bitmurot hazman, 76 e.v. 
633 Shmot 18:15, mijn cursivering. 
634 bBrachot 28b. 
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Parafrase: De geleerden hebben het volgende gesteld: Wat zegt hij (degene die dit gebed 

uitspreekt)? “Moge het Uw wil zijn, o G’d, dat ik niet de oorzaak zal zijn van verkeerde 

praktijken, ik geen halachische misstap zal begaan (…). Moge ik op geen ‘onrein’ geval 

paskenen dat het ‘rein’ is, en ook niet omgekeerd. En moge het ook zo zijn dat mijn 

collega’s geen fouten maken (...).” 

 Er bestaat dus een speciaal gebed om G’ds hulp dat de gedoceerde halachot niet 

foutief zullen zijn. Verder geeft de Talmoed635 als bindende verklaring de pasoek in het 

boek Amos636 die over G’ds Woord handelt: דבר ה'  -  זו הלכה, in vertaling: “G'ds Woord – 

dat is de halacha”. Dit vormt een beknopte aanwijzing dat de halacha met G’ds woord 

samenvalt. De rabbijn is zich terdege bewust van zijn rol als intermediair. Hij antwoordt de 

vraagsteller in zijn hoedanigheid als vertolker van G’ds wil in deze specifieke casus. Als 

laatste bewijs voor de stelling dat de poseek de G’ddelijke wil verkondigt, moge een andere 

plaats in de Talmoed637 dienen: een van de geleerden neemt daar bijna een foutief besluit, 

waarvoor een andere geleerde hem ternauwernood weet te behoeden. Deze collegiale 

interventie wordt beschouwd als van G’d gezonden.638 

 In zeer veel responsa zien we dit thema terug: de auteur voelt zich de verkondiger van 

wat G’d voorschrijft en is doordrongen van deze verantwoordelijkheid. Om een indruk te 

geven hoe sterk deze overtuiging het discours van de responsaliteratuur heeft gekleurd, 

volgen hier enkele voorbeelden, afkomstig uit verschillende halachische domeinen, 

verschillende landen en verschillende perioden. Zo geeft de persoon die rabbi Shabtai van 

Saloniki (Griekenland, zeventiende eeuw) een vraag stelt aan, dat het hem om deze 

transcendente kennis te doen is. Hij besluit zijn vraag met de woorden:  על כן יורנו מורנו אם

נראה אור ובאורו   en geeft aan “verlicht” te willen worden door het antwoord.639 הדין עמהם 

Rabbi Israël ben Chaim Bruna (Duitsland, 1400-1480) schrijft dat hij zich verbaast dat een 

dergelijke moeilijke vraag juist aan hem wordt gesteld, terwijl (naar eigen zeggen) zijn 

kennis slechts gering is. Hij merkt op:   ואנכי איש בער מחכמה ודעת מנוער, מ”מ אחרי ששלחתם אלי

 In parafrase: “Ik ben niet geleerd genoeg dergelijke .אענה אף אני חלקי וצור ישראל יצילני משגיאות

vragen te beantwoorden, maar aangezien jullie mij gevraagd hebben zal ik antwoorden en 

moge G’d mij voor fouten behoeden.”640 Rabbi Avraham ben Mordechai HaLevi (Egypte, 

 

635 bSjabbat 138a. 
636 Amos 8:12. 
637 bBabaBatra 133b. 
638 Rashbam (rabbi Shmuel ben Meïr) licht daar toe:   קרא עליו  -  רבא לנחמו אני ה' בעתה אחישנה בעת

שהצדיקים צריכין לישועה הקדוש ברוך הוא ממציאה להם אף אתה אני יודע בך שמעולם לא באת דין תקלה על ידך שהרי  

נכשלת ולא  להוראה  שהגעת  קודם  הוא  ברוך  הקדוש  לי  זימנני   Een sprekend voorbeeld van de .עכשיו 

veronderstelde en aldus beleefde G’ddelijke sturing. 
639 Torat Chaim 3:3. 
640 Shut Mahari Bruna, hoofdstuk 53. 
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ca. 1650-1712) slaakt een vergelijkbare verzuchten, 641  zo ook rabbi Menashe Klein 

(Oekraïne, Brooklyn en Jeruzalem, 1924-2003)642. De auteur voelt zich door G’d gezonden 

om de G’ddelijke wil te verkondigen en hij smeekt Hem om de auteur (= hemzelf) te 

behoeden voor misstappen. De kwestie van de G’ddelijke onfeilbaarheid is hier natuurlijk 

altijd in het geding. Zo vertelt de Talmoed643 uitvoerig over een ogenschijnlijke misstap 

van een geleerde, maar corrigeert het verhaal door te melden dat de vraagstelling zelf 

foutief was; zo wordt de uitspraak voor vergissingen behoed.644 

 Dit onderzoek neemt de hierboven beschreven beleving van de halachische uitspraak 

als uitgangspunt, en via deze beleving dient het betoog en dienen de citaten gelezen en 

gewogen te worden. 

  

 

641 Shut Darche Noam 21. 
642 Mishne Halchot 17:127. 
643 bGitin 23b, en zie ook bKetoebot 28b voor hetzelfde thema van een andere kant bezien. 
644 Zie ook Jacob J. Ross, “Morality and law,” Tradition 10 (1968), 6-16. 
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Bijlage 3 (§ 3.2.1. bij noot 288): halacha en geneeskunde 

 

In deze bijlage geef ik korte een inleiding op de orthodox-Joodse visie inzake medische 

kwesties. De Tora stelt645 in verband met schadeloosstelling van toegebrachte schade: 

 hij zal voor genezing zorgen”.646 Daarmee geeft ze aan dat ook de medische“ ,ורפא ירפא

verzorging onder de schadeposten valt. De Talmoed647 citeert deze pasoek en stelt: “Uit 

deze pasoek leren we ook dat het de arts dus is toegestaan om te genezen.” Dit is een eerste 

kennismaking met de rol van de arts binnen de Joodse religie: hij mag zich mengen in de 

gezondheid van mensen. In deze uitspraak van de Talmoed lijkt er echter sprake van 

vrijwilligheid van de kant van de arts. Het lijkt alsof hij zelf zou kunnen bepalen of hij zich 

wil inlaten met de genezing van zijn naaste. In de bronnen blijkt er inderdaad sprake van 

een zekere terughoudendheid. De Talmoed (bBrachot aldaar) stelt namelijk:   לפי שאין דרכן

 parafraserend weergegeven: de handelswijze van de mens zou ,של בני אדם לרפאות אלא שנהגו

zich eigenlijk niet met geneeskunde in moeten laten, maar het feit dat men artsen nu wel 

op vaste basis raadpleegt, komt doordat men dit zo gewend is geraakt. 

 Ogenschijnlijk lijken er dus in het Jodendom voor beide kanten van de aloude 

discussie inzake de wenselijkheid van menselijke inmenging in de door G’d geënsceneerde 

ziekte bronnen te bestaan. De verklaring van Rashba648 geeft ons een cruciaal inzicht in de 

spanning tussen het geloof in een Almachtige G’d Die ziekte en gezondheid van de mens 

in de hand heeft en de aardse inmenging in het genezingsproces: 

 

דאי לא כתב רחמנא אלא ירפא הוה אמינא שלא ניתנה רשות לרפאות אלא מכה הבאה בידי אדם  

אבל חולי הבאה בידי שמים אסור דמי שהכה הוא ירפא ומי שמשתדל לרפאותו כמבטל מה שנגזר 

ים מן השמים. לפיכך הוצרך הכתוב לשנות ברפוי לומר דבין בזה ובין בזה ניתנה רשות לרופא

 לרפאות.

 

Parafrase: Als in genoemd pasoek uit Shmot geen dubbele term van genezen zou hebben 

gestaan, maar alleen ירפא, had men ten onrechte kunnen denken dat artsen slechts ziekten 

mogen genezen die door menselijke inmenging zijn veroorzaakt. Wat ziekten betreft die 

“van boven” zijn gekomen, had men dan kunnen denken: “Hij heeft de ziekte veroorzaakt, 

Hij zal hem genezen.” Dan had men de arts kunnen zien als iemand die het G’ddelijk 

decreet teniet probeert te doen. Om ons voor dit misverstand te behoeden, gebruikt de Tora 

een dubbele uitdrukking van het werkwoord “genezen”, om te benadrukken dat je bij beide 

 

645 Shmot 21:19. 
646 Voor de argumentatie in het vervolg is het van belang dat hier twee woorden met identieke stam 

worden gebruikt, wat zich lastig in het Nederlandse vertaling laat weergeven. 
647 bBrachot 60a en bBabaKama 85a. 
648 Shlomo ben Aderet, Spanje, dertiende eeuw, commentaar op bBabaKama 85a. 
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soorten, i.e. ziekte door G’ddelijk en door menselijk toedoen, mag ingrijpen. 

 De literatuur volgt eensluidend649 als algemene lijn dat de artrs de plicht heeft zijn 

patiënt te genezen. Deze visie is dan ook tot halacha geworden:650 

 

זה  נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה היא ובכלל פיקוח נפש הוא ואם מונע עצמו הרי 

 שופך דמים. 

 

Parafrase: De Tora heeft de arts toestemming gegeven te genezen. Dat is een mitsva en 

maakt deel uit van het redden van mensenlevens. Een arts die zich hiervan onthoudt, geldt 

als moordenaar. 

 Als nu duidelijk is dat een arts de plicht heeft tot genezen en dat het uitoefenen van 

zijn vak deel uitmaakt van het redden van mensenlevens, is het ook duidelijk dat alle andere 

Tora-voorschriften moeten wijken als het erom gaat iemand te genezen. Deze geneesplicht 

en de urgentie daarvan die boven de mitsvot gaat, is nadrukkelijk en in niet mis te verstane 

bewoordingen vastgelegd door de Sjoelchan Aroech651: 

 

מי שיש לו חולי של סכנה מצוה לחלל עליו את השבת והזריז הרי זה משובח והשואל הרי זה שופך  

 .דמים

 

Parafrase: “Het is een mitsva de sjabbat te ontwijden ter genezing van iemand die aan een 

gevaarlijke ziekte lijdt. Wie ijverig is in deze vorm van overtreden, zij geprezen; wie vraagt 

(aan een rabbijn of dit een geoorloofde daad is), is als een bloedvergieter.” Potentiële 

redders verspillen kostbare tijd door eerst aan een rabbijn te vragen of het levensreddende 

werk geoorloofd is en daarom gelden ze als bloedvergieters.652 

 Een volgende vraag is of de patiënt volgens de halacha zelf mag kiezen voor 

genezing, of dat er op hem een plicht rust, net als op de arts, om het medische proces te 

ondergaan.653 Uit de bronnen komt die plicht evident naar voren. Weliswaar staat deze 

plicht niet uitdrukkelijk in de Talmoed vermeld, maar je kunt hem eenvoudig afleiden uit 

 

649 Eén opmerkelijke uitzondering hierop vormt rabbi Moshe ben Nachman (Nachmanides) in zijn 

commentaar op Vajikra 26:11. Dit werk is echter niet van halachische aard en bespreekt een 

utopische wereld. Zie ook rabbi David HaLevi Segal (Polen, zestiende eeuw) in zijn verklaring 

“Taz” op Sjoelchan Aroech, Jore De’a, 336:1. 
650 Sjoelchan Aroech, Jore De’a 336:1. 
651 Orach Chaim 328:2. 
652  Zie Misjna Beroera 328:6, die de Jeruzalemse Talmoed aanhaalt, die de genoemde 

beschuldiging bij de gevraagde rabbijn neerlegt – hij had zijn gemeente beter moeten onderwijzen 

dat er in dergelijke gevallen niets gevraagd dient te worden, maar onmiddellijk gehandeld. 
653  Voor een overzicht zie onder meer Daniel Sinclair, “The Obligation to Heal and Patient 

Autonomy in Jewish Law,” Journal of Law and Religion 13, nr. 2 (1998), 351-377. 
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een aantal passages en principes. De pasoek  אדרוש לנפשותיכם  דמכם  את   leggen de 654,ואך 

Talmoedgeleerden655 uit als de bron voor het verbod op zelfkastijding. Het belangrijke 

halachische werk Isoer veHeteer haAroch656 breidt deze interpretatie uit en verklaart deze 

pasoek als de bron voor de algemene plicht jezelf te genezen. Ook het verbod op het plegen 

van zelfmoord is volgens Maimonides uit hetzelfde vers afgeleid657 en dient als basis voor 

de plicht van de mens tot het zorgdragen voor zijn eigen genezing. Tevens valt uit de 

hierboven genoemde plicht tot genezen die op de dokter rust (die dat op grond van de 

Talmoed in het kader van “teruggave” doet658) te leren dat men zichzelf als eerste moet 

behandelen. De plicht een leven te redden, is niet beperkt tot het leven van een ander, maar 

geldt evengoed voor het eigen leven.659 Het principe dat aan de basis ligt van de plicht van 

de patiënt zich onder behandeling te stellen, is het inzicht dat het lichaam van een mens 

niet aan hem toebehoort maar aan G’d.660 Zie voor een toepassing van dit beginsel rond 

noot 299. 

 Een andere vraag is vervolgens wie er dermate bekwaam is dat hij gemachtigd is een 

patiënt te behandelen. Tanaïtische bronnen beschrijven een arts met de term: 

“beroepsdokter”, vooral wegens de aansprakelijkheid bij eventueel veroorzaakte schade. 

Zo lezen we in de Tosefta:661 

 

 פטור.  –רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק בשוגג 

 

Parafrase: De professionele arts die van het Gerechtshof toestemming heeft gekregen om 

zijn vak uit te oefenen en zonder kwade opzet schade heeft berokkend, is daarvoor niet 

aansprakelijk.662 Is een geneesheer die een dergelijke toestemming niet heeft gekregen ook 

gerechtigd zich in te laten met het wel en wee van levensgevaarlijke zieken? Is een dergelijk 

 

654 Bereeshit 9:5. “En waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen”. 
655 bBabaKama 90b-91b; zie ook Sjoelchan Aroech, Choshen Mishpat 420:31. 
656 60:5. Over de auteur van dit werk bestaat onduidelijkheid. Naftali Ja’akov HaCohen dateert het 

werk in zijn overzicht (Otzar haĝedolim, Alufe Ja’akov 4:388) in de eerste helft van de vijftiende 

eeuw en stelt rabbi Jona Ashkenazi voor als auteur. 
657  Mishne Tora, Hilchot Rotse’ach 2:2 en 2:3. 
658 Zie D’varim 22:2, bSanhedrin 73a. 
659 Ramban, Torat Ha’adam, hoofdstuk “Sakana”. 
660 Zie voor een methodologisch onderzoek van de gevolgen van dit inzicht: Noam Zohar, “Pituach 

teoria hilchatit,” in Iyunim Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en 

Aviëzer Revitzky (Jeruzalem: Machon van Leer en Magnes Press, 2008), 43-64, m.n. 52 e.v. 
661 Gitin 3:13. 
662 Dit citaat is er een van de vele in de bronnen die deze vrijstelling noemen; zij verschillen 

onderling echter sterk. Zie voor een studie van deze materie: Arthur J. Silverstein, “Liability of the 

physician in Jewish law,” Israel Law Review 10 (1975), 378-388. Zie ook de halachische conclusie 

in Sjoelchan Aroech, Jore De’a 336:1. 
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ambachtsman aansprakelijk in geval van mogelijke schade die de zieke door zijn 

behandeling ondervindt? 

 Voor het betoog in hoofdstuk 3 is de vraag van belang of je de patiënt ook zelf als 

deskundige in zijn eigen situatie mag beschouwen. Eén van de rishonim ontkent dit ten 

stelligste. Hij citeert zijn tijdgenoot Rabenoe Tam, die zich enigszins afkeurend afvraagt:663 

הם בקיאין  הם  נביאים  חולים   parafrase: “Zijn de zieken soms profeten, zijn zij soms) וכי 

deskundig?”). Dat zou betekenen dat je niet naar hen hoeft te luisteren. Deze bron 

beschouwt dit citaat echter als alleen van toepassing wanneer de zieke zich om religieuze 

redenen (bijvoorbeeld op Jom Kipoer of sjabbat) niet wil inlaten met een medische 

behandeling. Als Rabenoe Tam beslist dat de mening van de patiënt hier niet van belang 

is, gaat deze bron dus niet over gevallen waarin de patiënt juist wél een medicijn of een 

behandeling wenst. De reden dat men in een dergelijk geval geen rekening houdt met de 

mening van de patiënt, komt voort uit de extreme zorgvuldigheid die het Jodendom betracht 

als het om mensenlevens gaat. 

  

 

663 Door rabbi Mordechai ben Hilel (Duitsland, tweede helft dertiende eeuw) in zijn werk Haĝahot 

Mordechai Sjabbat, 17:464. 



212 
 

Bijlage 4 (§ 3.2.1.1 bij noot 296): verschil van mening tussen arts 

en patiënt 

 

Hier volgt een analyse van de betreffende soeĝja.664 

 

“לב יודע  אומר אינו צריך שומעין לחולה מאי טעמא?( אמר ר' ינאי: חולה אומר צריך ורופא 1)

 מרת נפשו”. 

 

 ( פשיטא? מהו דתימא רופא קים ליה טפי; קא משמע לן.2)

 

 ( רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך שומעין לרופא. מאי טעמא? תונבא הוא דנקיט ליה. 3)

 

על פי עצמו לא? על פי בקיאין   ( תנן “חולה מאכילין אותו על פי בקיאין”. על פי בקיאין אין,4)

אין על פי בקי אחד לא? הכא במאי עסקינן, דאמר לא צריכנא. וליספו ליה על פי בקי? לא צריכא 

 דאיכא אחרינא בהדיה דאמר לא צריך.

 

נפשות להקל? לא צריכא 5) וספק  נפשות הוא  בקיאין”. פשיטא, ספק  פי  על  ( “מאכילין אותו 

 (665י לא צריך. )...דאיכא תרי אחריני בהדיה דאמר

 

( והא מדקתני סיפא “ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו”, מכלל דרישא דאמר  6)

אין שם בקיאין   -צריך? חסורי מיחסרא והכי קתני: בד”א דאמר לא צריך אני; אבל אמר צריך אני  

 תרי אלא חד דאמר לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו. 

 

ר כל היכא דאמר צריך אני אפילו איכא מאה דאמרי לא צריך לדידיה  ( מר בר רב אשי אמ 7)

 שמעינן, שנאמר “לב יודע מרת נפשו”. 

 

טעמא דליכא בקיאין! הא איכא בקיאין    -( תנן “אם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו”  8)

ם בקיאין אין ש   -לא? הכי קאמר: במה דברים אמורים? דאמר לא צריך אני; אבל אמר צריך אני  

 כלל מאכילין אותו על פי עצמו, שנאמר “לב יודע מרת נפשו”.

 

Parafrase en uitleg van de soeĝja 

(1) Rabbi Janai zegt: “Als de zieke zegt dat hij moet eten en de aanwezige arts zegt dat daar 

geen noodzaak toe bestaat, dan luisteren (en handelen) we naar de mening van de zieke. 

Wat is de reden daarvan? “Lev jode‘a marat nafsho.” 666  (“Het hart kent zijn eigen 

droefheid.”) 

 Voordat we de rest van deze soeĝja bespreken, is het belangrijk eerst een moment bij 

 

664 De nummering van de alinea’s is door mij toegevoegd, zodat ik er in het verdere betoog 

gemakkelijk aan kan refereren. 
665 Weggelaten is hier een eventueel bezwaar tegen deze bewijsvoering dat de Talmoed inbrengt 

en direct verwerpt. Deze passage is niet van belang voor mijn betoog. 
666 Mishle 14:10. 
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dit punt stil te staan. Er bestaan hier twee meningen: die van de zieke,667 die zegt dat hij 

het vasten moet breken en nu genoodzaakt is te eten, en die van de arts, die een andere 

mening is toegedaan. Het lijkt logisch de mening van de geleerde expert als de belangrijkste 

te beschouwen. Immers, de arts kan objectiever kijken dan de patiënt en heeft mogelijk 

ervaring met vergelijkbare gevallen. Daar komt nog een ander, heel menselijk aspect bij: 

misschien heeft de zieke wel een “dubbele agenda”, ondanks zijn vroomheid. Vasten is 

immers moeilijk. Iedereen die ervaring heeft met vasten, zeker met vastendagen die 25 uur 

duren zoals Jom Kipoer, weet dat vasten niet eenvoudig is en zelfs heel veel moeite kost. 

Je kunt zwakke momenten hebben, waarop je het vasten zelfs wilt breken. Als we rekening 

houden met objectiviteit en subjectiviteit, lijkt de mening van de zieke dus het minst 

objectief. Waarom wordt die dan toch op zijn woord geloofd? Waarom gaat rabbi Janai er 

niet van uit dat de vastende zieke overdrijft en zich zwakker voordat dan werkelijk het 

geval is? Het antwoord dat de Talmoed door middel van een pasoek geeft, klinkt bijna als 

een formule:668 “Lev jode‘a marat nafsho.” De Talmoed legt deze pasoek niet uit, maar 

gaat ervan uit dat de juiste betekenis bekend is. Het klinkt als iets heel bepalends: “Dit is 

een essentieel beginsel, waaraan je niet kunt tornen.” De innerlijke zekerheid van de mens, 

zelfs als hij bevooroordeeld zou kunnen zijn ten behoeve van zichzelf, gaat hier zonder 

reserves boven de inzichten van anderen, ook die van specialisten. 

 Zoals gewoonlijk werpt de Talmoed een aantal problemen op die de stelling van rabbi 

Janai zouden kunnen verzwakken669 en die deels van technische aard zijn. Het valt daarbij 

op dat de Talmoed geen woorden wijdt aan het principe en belang van de innerlijke 

zekerheid. 

 

(2) Hierop vraagt de Talmoed: Deze regel is toch eenvoudig, is het daarom in feite niet 

overbodig die te melden? Het antwoord luidt dat men foutief zou kunnen aannemen dat de 

arts meer inzicht zou hebben in de gezondheidssituatie van de patiënt dan de patiënt zelf en 

dat rabbi Janai daarom aangeeft dat het gevoel van de zieke prevaleert boven de 

 

667 De instelling van de zieke die hier door de Misjna behandeld wordt, is uiteraard die van een 

vroom levend mens; zie ook Misjna Beroera 618:5. De hele beleving, alsook de hele rabbijnse 

literatuur, gaat uit van de wil van de religieuze Jood om het leven te leiden volgens de Tora en haar 

mitsvot. Immers, als deze persoon niet religieus is, zal hij niet vasten en als hij “een beetje religieus” 

is en begint met vasten, zal hij, indien hij zich daarna te slecht voelt om het vol te houden, naar 

eigen inzicht handelen en zich niet houden aan de regels die door Misjna en Talmoed zijn opgesteld. 
668 De eenvoudige betekenis van de pasoek – de betekenis die in de Joodse wereld de “pshat” wordt 

genoemd, wat ongeveer inhoudt: “datgene wat een beginner of kind zou begrijpen” – heeft niets te 

maken met het toepassingsgebied dat de Talmoed aan deze pasoek geeft. 
669 De term hiervoor is “koeshja”, wat je zou kunnen vertalen met “tegenwerping” of met “stelling 

die tot afzwakking van de genoemde uitspraak zou kunnen leiden”. In het vervolg zal de term 

koeshja (meervoud: koeshjot) worden gebruikt. 
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specialistische inschatting van de arts. 

 

(3) Aangezien de Talmoed aanneemt dat de zieke zijn situatie het beste kan beoordelen, wil 

de Talmoed deze constatering duidelijk formuleren en afbakenen. Als eerste stap van deze 

begrenzing zwakt de Talmoed dit inzicht af, opdat men er geen verkeerde conclusie uit kan 

trekken: als de arts beslist dat de zieke wegens zijn toestand wel moet eten, maar de zieke 

zelf van mening is dat dit niet hoeft, wordt de raad van de arts opgevolgd en niet die van 

de zieke. Op de vraag van de Talmoed waarom in dit geval de mening van de patiënt niet 

bindend is, antwoord de Talmoed dat aangezien de zieke ziek is, het kan zijn dat zijn 

beoordelingsvermogen is geschaad.670 

 

(4) Nadat rabbi Janai zijn mening heeft weergegeven, gaat de Talmoed na of er tegen deze 

mening geen tegenbewijs valt in te brengen, met andere woorden of er geen koeshja kan 

worden gesteld. Hij vindt inderdaad twee koeshjot rechtstreeks vanuit de Misjna: (a) de 

Misjna stelde dat er tot eten overgegaan mag worden “op grond van de mening van 

specialisten”. Daaruit valt dus direct op te maken dat dit niet kan op grond van de zieke 

zelf;671 (b) de Misjna is geformuleerd in het meervoud: “specialisten”, terwijl rabbi Janai 

in zijn laatste opmerking slechts over een enkele aanwezige arts spreekt. De Talmoed legt 

rabbi Janai de volgende weerlegging in de mond,672 waarbij hij gebruik maakt van het 

uitleggen van de Misjna met een beperkend karakter:673 de Misjna behandelt slechts het 

geval van een zieke die zegt geen voedsel nodig te hebben, terwijl rabbi Janai het geval 

behandelt waarin de zieke zegt dat juist wel nodig te hebben. Volgens deze uitleg is er geen 

probleem meer met de regels van rabbi Janai. De eerste regel hoef je niet uit te leggen in 

het licht van de twee bezwaren, aangezien die handelt over het geval waarin de zieke 

 

670 Uiteraard rijst hier de vraag waarom deze overweging niet in de eerste alinea naar voren is 

gebracht. Rabenoe Nissim legt uit dat we in beide gevallen de lichtere kant aanhouden, wegens het 

eventuele levensgevaar, zoals de Talmoed zelf in alinea vijf stelt. 
671 De Misjna liet de zieke zelf immers slechts in geval van afwezigheid van een arts aan het woord. 

Rabbi Janai breidt dat uit tot het ook horen van de mening van de zieke in aanwezigheid van een 

dokter, iets wat de Misjna waarschijnlijk nooit heeft bedoeld. 
672 Wegens de vorm van het tot stand komen van de Talmoed antwoordt de oorspronkelijke spreker 

niet, maar leggen de redacteuren van de Talmoed hem het weerwoord in de mond dat hij zou 

kunnen hebben gegeven. 
673 Deze manier van het beperkend uitleggen van een tekst heet “okimta”, zoals op pagina 41 is 

uiteengezet, en vormt een van de belangrijke bouwstenen van de Talmoed. Zie Reichman, “The 

Talmudic okimta”. Reichman klaagt in deze recente publicatie dat er weinig wetenschappelijk 

onderzoek is gedaan naar deze eeuwenoude methodieken waarvan de Talmoed zich bedient. Er 

bestaat uiteraard wel een uitgebreide, niet-wetenschappelijke literatuur, die deze onderwerpen 

overigens gedegen uitlegt. Zeer bekend is het werk van rabbi Adin Steinsaltz, The essential Talmud 

(Cambridge: Basic books, 2006). 
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aangeeft juist wel te willen eten en dus niet relevant is voor deze koeshja. De tweede regel 

gaat ervan uit dat er twee artsen aanwezig zijn bij een enkele zieke en dat zij tweeën 

eenstemmig van mening zijn dat de zieke niet hoeft te eten. In dat geval zal inderdaad niet 

naar de zieke worden geluisterd, wat strookt met de koeshja die uit de Misjna werd gesteld. 

 Hierop vraagt de Talmoed of als de Misjna inderdaad wordt uitgelegd op een manier 

dat hij slechts spreekt over het geval waarin de zieke zegt dat hij niet hoeft te eten, de 

Misjna en rabbi Janai niet hetzelfde zeggen, namelijk dat er naar de arts wordt geluisterd. 

Dat is echter niet het geval. De Misjna spreekt immers over twee artsen en rabbi Janai over 

slechts één. Dus vraagt de Talmoed of de clausule “laat hem eten op grond van een enkele 

specialist”, niet in tegenspraak is met de Misjna. Dit is dus een koeshja tegen de okimta 

van het begin van deze paragraaf. Ook deze koeshja wordt echter weerlegd met een okimta, 

namelijk dat de Misjna slechts spreekt over het geval waarin er nóg een arts aanwezig is, 

een tweede dus, en dat deze dezelfde mening als de zieke is toegedaan en ook hij zegt dat 

de zieke geen voedsel nodig heeft. 

 

(5) Nadat we de Misjna zo hebben uitgelegd dat het gaat om “twee tegen twee”, dat wil 

zeggen, dat aan de ene kant twee artsen zeggen dat de zieke moet eten en aan de andere 

kant de zieke en een derde arts beweren dat dit niet nodig is, valt er dus niets méér voor de 

ene dan voor de andere mening te zeggen. In dat geval is de algemene regel van kracht dat 

het hier om een geval van levensgevaar gaat en er dus toegeeflijk moet worden gehandeld. 

Deze regel is echter zo duidelijk dat die niet hoeft te worden genoemd. De vraag van de 

Talmoed is dus waarom dit desondanks wel is gezegd. Het antwoord van de Talmoed 

bestaat hier opnieuw uit een gelijkluidende okimta, namelijk dat niet één maar twee artsen 

het met de zieke eens zijn. Dan is “de stand” dus drie tegen twee: drie, inclusief de zieke, 

zeggen dat er niets hoeft te worden gegeten en twee, beiden arts, zeggen van wel. De Misjna 

leert ons dat we in een dergelijk geval vanwege het levensgevaar handelen naar het inzicht 

van de toegeeflijke mening, ook als dit de mening van de minderheid is. 

 

(6) Nu brengt de Talmoed een volgende koeshja in, die zo sterk is dat de Talmoed 

gedwongen is de tekst van de Misjna aan te passen.674 De laatste zin van de Misjna stelt: 

“Als er geen specialisten aanwezig zijn, wordt de zieke op eigen indicatie gevoed, totdat 

hij aangeeft dat het voldoende is.” Het is dus volkomen duidelijk dat de Misjna handelt 

over gevallen waarin de zieke zegt dat hij wel degelijk eten nodig heeft. Hoe kun je dan de 

 

674 Dit mechanisme heet חסורי מחסרא. Daarbij wordt verondersteld dat de tekst van de Misjna een 

lacune bevat en daarom wordt de tekst aangevuld. Het is duidelijk dat deze techniek slechts als 

“laatste uitweg” tegen een sterke koeshja kan dienen, aangezien het een verandering van de tekst 

van de Misjna met zich meebrengt. Zie Louis Nulman, “McLuhanism: A Jewish educator’s 

Response,” Religious Education 65, nr. 6 (1970), 503-507. 
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opvatting staven dat het tegenovergestelde het geval is, zoals de okimtot beweerden? Er 

blijft de Talmoed geen andere keus dan de tekst van de Misjna aan te passen. Tussen de 

twee delen van de Misjna moeten de volgende woorden worden toegevoegd: “Waar 

handelen we over (in het eerste deel van de Misjna)? Dat de zieke zegt dat hij geen voedsel 

nodig heeft. Maar in het geval de zieke aangeeft dat hij wel moet eten (…).” Dan kan de 

Misjna worden hervat:675 “Als er geen specialisten aanwezig zijn, dat wil zeggen: geen 

twee, maar slechts één, en hij zegt dat de zieke niet hoeft te eten, maar de zieke zelf zegt 

van wel, dan wordt hij op eigen indicatie gevoed.”676 

 

(7) Mar bar Rav Ashi zegt:677 in gevallen waarin de zieke zelf zegt dat hij voedsel tot zich 

moet nemen, luisteren we naar de zieke, zelfs al zouden er honderd artsen zijn die zeggen 

dat dit niet nodig is, want er staat immers geschreven: “Lev jode‘a marat nafsho.” Deze 

opmerking binnen de soeĝja dient om een fout begrip van het debat van de Talmoed te 

voorkomen. Het lijkt nu of de voorwaarde voor het inwilligen van de wil van een zieke om 

te eten, is of de zieke van mening verschilt met slechts twee dokters en niet meer dan twee. 

De toevoeging in deze paragraaf geeft de zieke een nog duidelijker ruggensteun: zijn 

mening en innerlijke zekerheid over zijn behoeften en de noodzaak tot het verbreken van 

het vasten, is sterker dat de mening van om het even hoeveel specialisten.678 

 

 

675 Het citaat uit de Misjna dat de Talmoed nu geeft, wordt in de Talmoed tegelijkertijd ook 

toegelicht. 
676 Het betoog van de Talmoed was lang, vol met koeshjot en okimtot, maar opmerkelijk genoeg 

werden de integriteit en de zekerheid van de patiënt nergens in twijfel getrokken. Ook in latere 

teksten is deze innerlijke overtuiging niet het onderwerp van onderzoek en ligt de bewijslast 

nergens bij de zieke. Zijn zekerheid omtrent zijn eigen situatie is bindend. 
677 In deze parafraserende vertaling is er geen verschil aan te brengen tussen de aanhef van de 

woorden van rabbi Janai in de eerste alinea en de woorden van Mar bar Rav Ashi in deze alinea. 

Echter, in de Talmoed staat het woord “amar” (“zei”) in de eerste alinea echter vóór de naam van 

de spreker, terwijl het in de zevende alinea ná de naam van de spreker komt. De zevende alinea 

wordt gebracht als een mening die anders is dan die in de eerste alinea en daar soms ook sterk van 

afwijkt en in dat geval staat de naam van de spreker vóór “amar”. Dit is een van de technieken van 

de Talmoed om een soeĝja af te bakenen: als “amar” op de naam van de spreker volgt, betekent dit 

dat de opmerking die erop volgt deel uitmaakt van de soeĝja die op dat moment behandeld wordt. 

Deze zijdelingse observatie komt voort uit eigen kennis en ervaring en is algemeen bekend in de 

jeshivot. Ik heb geen wetenschappelijke literatuur kunnen vinden die dit onderzoekt of staaft. Zie 

ook Reichman, “The Talmudic Okimta,” in noot 674. 
678 Het getal honderd is overdrachtelijk; de situatie is niet anders als er 101 artsen aanwezig zouden 

zijn. 
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(8) De Talmoed werpt hier dezelfde koeshja op als in het eerste deel van paragraaf 4 en 

leert eenzelfde okimta, met een (derde) vermelding van de pasoek uit Mishle. Deze 

paragraaf is voor mijn betoog echter niet van belang. 

  



218 
 

Bibliografie 
 

 

Primaire literatuur 

 

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Hebreeuwse en Aramese teksten afkomstig uit de digitale 

verzameling “The responsa project” van de Bar-Ilan Universiteit (versie 23+). 

 

Tenach 

De Bijbel: vertaling in opdracht van het NBG, 1951. 

 

Misjna 

Pirke Avot 

 

Babylonische Talmoed (Vilna) 

B’rachot, Sjabbat, Eroevin, Pesachim, Betsa, Joma, Soeka, Meĝila, Mo’ed Katan, Jebamot, 

Ketoebot, Nedarim, Sotah, Gitin, Kidoeshin, Baba Kama, Baba Metis’a, Baba Batra, Sanhedrin, 

Makot, Avoda Zara, Menachot, Choelin, Me’ila, Nida. 

 

Midrasj 

Eecha Raba 

Sifree Zoeta 

 

Middeleeuwse Talmoedcommentaren 

Rashi, Tosafot, Rosh, Rif, Rashba, Rashbam, Sefer Jereïm, Tosfot Rid, Mordechai, Ramban, 

Milchamot Hashem 

 

Middeleeuwse halachische literatuur, codices en commentaren 

Arba’a Toerim, Rabenoe Ja’akov ben Asher. 

Beth Joseef, J. Karo, Orach Chaim, Jore De’a, Even Ha’Ezer. 

Isoer veHeteer haAroch, J. Ashkenazi (?). 

Kesef Mishnè, J. Karo. 

Mishne Tora, M. ben Maimon. 

Sefer haJashar, Rabenoe Tam. 

Torat Ha’adam, M. ben Nachman. 

 

Sjoelchan Aroech, commentaren en aan de Sjoelchan Aroech gerelateerde 

werken 

Ba’er Hetev, J. ben Shimon Ashkenazi, Orach Chaim. 



219 
 

Ben Ish Chai, J. Chajim. 

Beth Shmoe’eel, Sh. Faivus, Even Ha’Ezer. 

Bi’oer Halacha, J.M. Kagan. 

Drisha, J. Falk, Choshen Mishpat. 

Get Pashut, M. Ibn Habib. 

Maĝen Avraham, A. Gombiner. 

Misjna Beroera, J.M. Kagan. 

Shmirat Sjabbat KeHilchata, J. Noivert, Jeruzalem 2010. 

Siftee Cohen, Sh. Cohen, Jore De’a. 

Sjoelchan Aroech, J. Karo. 

Toeree Zahav, D. Halevi, Jore De’a, Even Ha’Ezer. 

 

Responsa 

Afarkasta deAnja, David Sperber, V. 1. 

Asee Lecha Rav, Chaim David HaLevi, V. 1, V. 3, V. 4, V. 8. 

Ateret Paz, Pinchas Zvichi, V. 1. 

Avnee Shajish, S.J. Abitbul, V. 1. 

Beth Efraïm, Efraïm Zalman Marĝaliot. 

Binjamin Ze’ev, Benjamin ben Matityahoe. 

B’tseel Hachochma, Betsal’el Stern, V. 2. 

Chashoekee Chemed, Jitschak Zilberstein, V. Shvoe’ot. 

Chatam Sofeer, Moshe Sofeer, V. 3, V. 5. 

Chazon Ish, A.J. Karelitz, hilchot kil’aïm 1.1. 

Chelkat Ja’akov, Mordechai Ja’akov Breisch, V. JD, V. EH. 

Choet Hameshoelash, R. Chaim uit Voloz’in. 

Darchee Noam, Mordechai HaLevi. 

Divree Chachamim, Shalom Jitschak HaLevi. 

Divree Jatsiv, Jekoeti’eel Jehoeda Halberstam, V. 1. 

Divree Malkiël, Malkiël Zvi Tennenbaum, V. 5. 

Divree Moshe, Moshe Ezra Mizrachi. 

Dovev Mesharim, Dov Berish Weidenfeld, V. 1. 

Ezrat Coheen, Avraham Jitschak Kook. 

Gevoerat Anashim, Shabtai ben Meïr Cohen. 

Har Zvi, Zvi Pesach Frank, V. JD. 

Hechal Jitschak, Jitschak Isaac Herzog, V. 1. 

Iĝrot Melachim, Ja’akov Kantorovich. 

Iĝrot, A.J. Karelitz, V. 2. 

Iĝrot Moshe, Moshe Feinstein, V. 1, V. 2, V. 4. 

Jabia Omer, Ovadia Joseef, V. 3, V. 4, V. 6, V. 7, V. 8, V. 10. 

Jachin oeBoaz, Tsemach Doeran, V. 2. 

Jaskil Avdi, Ovadia Hadaja, V. 2. 

Jechave Da’at, Ovadia Joseef, V. 2, V. 5. 



220 
 

Jehoeda Ja’aleh, Jehoeda As’ad, V. 2. 

Lehorot Natan, Natan Gestetner, V. 7. 

Minchat Elazar, Chaim Elazar Shapira, V. 2. 

Minchat Jitschak, Jitschak Ja’akov Weiss V. 1, V.3, V. 9. 

Minchat Shlomo, Shlomo Zalman Auerbach, V. 1, V. 2. 

Minchat Elazar, Menashe Klein, V. 4, V. 9. 

Mishpatim Jesharim, Refael Bardoeĝo, V. 1. 

Noda BiJehoeda, Jechezkel Landau, II, Jore De’a. 

Shaar Efraim, Efraim HaCohen. 

Shevet HaLevi, Shmuel HaLevi Wozner, V. 1, V. 5. 

Sho’eel oeMeshiv, Joseef Shaul Natanzon, V. 1, V. 2, V. 4. 

Sho’el Ve-Nishal, Kalfon Moshe HaCohen, V. 1. 

Shut Chacham Zvi, Zvi Ashkenazi. 

Shut haRashba, Shlomo ben Aderet. 

Shut haRosh, Rabenoe Asher. 

Shut Mabit, Moshe ben Joseef di Trani, V. 1. 

Shut Maharam Elshakar, Moshe ben Jitschak Elshakar. 

Shut Maharam Elshich, Moshe Elshich. 

Shut Maharam MeRottenberg, Meïr van Rottenberg, V. 4. 

Shut Mahari Weil, Ja’akov Weil. 

Shut Maharitatz, Jomtov Zahalon. 

Shut Maharlbach, Meïr ben Chaviv. 

Shut Rabenoe Joseef MiShlotsk, Joseef Feimer. 

Shut Radbaz, David ben Shlomo ibn Zimra, V. 1, V. 4. 

Shut Rema, Moshe Isserlis. 

Shut Rivash, Jitschak ben Sheset. 

Shvut Ja’akov, Ja’akov ben Joseef Reischer, V. 2. 

Sridee Esh, Jechieel Ja’akov Weinberg, V. 1, V. 2. 

Teshoeva Me’Ahava, Elazar Fleckeles V.1. 

Teshoevot Vehanhaĝot, Moshe Shternbuch, V. 1, V. 2, V. 4. 

Tora Lish’ma, Chaim Joseef. 

Torat Emet, Aharon Sasson. 

Tsafnat Pa’aneach, Joseef Rozin. 

Tzitz Eliëzer, Eliëzer Waldenberg, V. 4, V. 6, V. 7, V. 9, V. 11, V. 13, V. 15, V. 16, V. 18, V. 20. 

Z’kan Aharon, Aharon Velkin, V. 1. 

 

Encyclopedische werken 

Zevin, Shlomo Joseef, ed., Encyclopedia Talmoedit (1947-), V. 2, V. 13. 

 

 



221 
 

Secundaire literatuur 

 

Allan, Nigel. “The physician in ancient Israel: His status and function,” Medical History 45, nr. 3 

(2001): 377-394. 

Amsel, Nachum. “Homosexuality in orthodox Judaism.” Bezocht 24 november 2017. 

http://www.lookstein.org/resource/homosexuality_amsel.pdf. 

Anderson, Stephen A., Candyce S. Russell en Walter R. Schumm. “Perceived marital quality and 

family life-cycle categories: A further analysis,” Journal of Marriage and the Family 45 nr. 

1 (1983): 127-139. 

Angel, Marc D. “A study of the halakhic approaches of two modern posekim,” Tradition: A Journal 

of Orthodox Jewish Thought 23, nr. 3 (1988): 41-52. 

Apple, James G. en Robert P. Deyling. “A primer on the civil-law system.” Washington: Federal 

Judicial Center, 1995. 

Arnold-Baker, Charles. “English Law.” In idem, The companion to British history, ed. Henry von 

Blumenthal, 484-485. Londen: Longcross Denholm Press, 2008. 

Baumeister, Roy F. en Mark R. Leary. “The need to belong: Desire for interpersonal attachments 

as a fundamental human motivation,” Psychological Bulletin 117, nr. 3 (1995): 497-529. 

Baumel-Schwartz, Judy Tydor. “Frum surfing: Orthodox Jewish women’s internet forums as a 

historical and cultural phenomenon,” Journal of Jewish Identities 2, nr. 1 (2009): 1-30. 

Berkovitz, Eliëzer, Hahalacha – kochah vetafkidah. Jeruzalem: Mosad Harav Kook, 1981. 

Bleich, J. David. “The obligation to heal in the Judaic tradition.” In Cross-cultural perspectives in 

medical ethics, 2e ed., ed. Robert M. Veatch, 62-77. Sudbury: Jones and Bartlett, 2000. 

Bloom, Bernard L., Shirley J. Asher en Stephen W. White. “Marital disruption as a stressor: A 

review and analysis,” Psychological Bulletin 85, nr. 4 (1978): 867-894. 

Bowlby, John. A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. Londen: 

Routledge, 1988. 

Boyarin, Daniël. A traveling homeland: The Babylonian Talmud as diaspora. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2015. 

Brown, Binyamin, “Hachmara – chamisha tipoesim min ha’eet hachadasha,” Dine Jisra’eel 20-21 

(2001): 123-237. 

Brown, Binyamin. “Orthodox Judaism.” In The Blackwell companion to Judaism, ed. Jacob 

Neusner en Alan J. Avery-Peck, 311-333. Oxford: Blackwell, 2000. 

Broyde, Michael J. “Jewish response,” “Symposium on religious law: Roman Catholic, Islamic, 

and Jewish treatment of family matters, including education, abortion, in vitro fertilization, 

prenuptial agreement, contraception and marital fraud,” Loyola of Los Angeles International 

and Comparative Law Review 16, nr. 1 (1993): 29-35. 

Broyde, Michael J. en Ira Bedzow. “The codification of Jewish law and an introduction to the 

jurisprudence of the Mishna Berura,” Hamline Law Review 35 (2012): 623-654. 

Cardozo, Nathan. “The chaos theory of Halacha.” Bezocht op 11 februari 2019. 

https://www.cardozoacademy.org/thoughts-to-ponder/chaos-theory-halacha-part-1-3. 

Chiazze, Leonard, e.a. “The length and variability of the human menstrual cycle,” Jama 203, nr. 6 

(1968): 377-380. 



222 
 

Chodorow, Adam S. “Agricultural tithing and (flat tax) complexity,” University of Pittsburgh Law 

Review 68 (2007): 267-305. 

Cohen, Avinoam. “A unique form of argumentation in Talmudic rhetoric,” Rhetorik: Ein 

internationales Jahrbuch 15 (1996): 42-51. 

Cohen-Almagor, Raphael, “Reconciling liberalism and Judaism? Human rights in Israel.” In 

Essays on human rights: A celebration of the life of Dr Janusz Kochanowski, ed. Jo Carby-

Hall, 136-163. Warschau: Jus et Lex Foundation, 2014. 

Cohen-Almagor, Raphael. en Merav Shmueli. “Can life be evaluated? The Jewish halachic 

approach vs. the quality of life approach in medical ethics: A critical view,” Theoretical 

Medicine and Bioethics 21 (2000): 117-137. 

Crane, Jonathan K. “Jews Burying Gentiles,” Journal for the Society of Christian Ethics 55, nr. 1 

(2005): 55-77. 

Danner, Richard A. “Law libraries and laboratories: The legacies of Langdell and his metaphor,” 

Law Library Journal 107, nr. 1 (2015): 7-55. 

Davenport-Slack, Barbara en Claire Hamblin Boylan. “Psychological correlates of childbirth pain,” 

Psychosomatic Medicine 36, nr. 3 (1974): 215-223. 

De Chateau, Peter en Britt Marie Wiberg. “Long-term effect on mother infant behaviour of extra 

contact during the first hour post partum I. First observations at 36 hours,” Acta Paediatrica 

66, nr. 2 (1977): 137-143. 

Dobyns, William B., e.a. “Inheritance of most X-linked traits is not dominant or recessive, just X-

linked,” American Journal of Medical Genetics 129A, nr. 2 (2004): 136-143. 

Dichovsky, Shlomo. “Harĝa’at joledet oeme’oeberet,” Tchoemin 23 (2003): 237-240. 

Duhaime, Lloyd. “Duhaime’s law dictionary.” Bezocht op 27 januari 2020. 

http://www.duhaime.org. 

Eisenstein, Judah D. “The development of Jewish casuistic literature in America,” Publications of 

the American Jewish Historical Society 12 (1904): 139-147. 

Elon, Menachem. Jewish law: History, sources, principles III (Hebreeuwse versie). Jeruzalem: 

Magnes Press, 1973. 

Even-Zohar, Itamar. “Factors and dependencies in culture: A revised outline for polysystem culture 

research,” Canadian Review of Comparative Literature 24 (1997): 15-34. 

Ewin, Robert E. “Loyalty and virtues,” The Philosophical Quarterly 42, nr. 169 (1992): 403-419. 

Fax-Genovese, Elizabeth. “Legal status of families as institutions,” Cornell Law Review 77 (1992): 

992-996. 

Feldman, David M. Birth control in Jewish law: Marital relations, contraception, and abortion as 

set forth in the classic texts of Jewish law. Lanham: Jason Aronson, 1998. 

Feldman, Perle. “Sexuality, birth control and childbirth in orthodox Jewish tradition,” Canadian 

Medical Association Journal 146 (1992): 29-33. 

Fineman, Martha A. “Religious resistance to family law reform in the US,” Journal of Korean Law 

8 (2008): 47-75. 

Finkelman, Yoël. “Ultra-orthodox/Haredi education.” In International handbook of Jewish 

education, ed. Helena Miller, Lisa D. Grant en Alex Pomson, 1063-1080. Dordrecht: 

Springer, 2011. 



223 
 

Fraley, R. Chris en Phillip R. Shaver. “Adult romantic attachment: Theoretical developments, 

emerging controversies, and unanswered questions,” Review of General Psychology 4, nr. 2 

(2000): 132-154. 

Frank, Jair en Dror Fiksler. “Bli’a uplita b’kelim le’or totsaot havimchan hamada’i,” Tchoemin 34 

(2014): 113-129. 

Frankel, Shimon. “Ribit v’heter iska,” Riv’on lebanka’ut 7, nr. 27 (1967): 68-73. 

Friedell, Steven F. “Medical malpractice in Jewish law: Some parallels to external norms and 

practices,” Chicago-Kent Journal of International & Comparative Law 6 (2006): 1-25. 

Friedman, Menachem. “The state of Israel as a theological dilemma.” In The Israeli state and 

society: Boundaries and frontiers, ed. Baruch Kimmerling, 165-215. Albany: State 

University of New York Press, 1989. 

Friedman, Menachem. Hachevra hacharedit, mekorot, meĝamot vetahalichim. Jeruzalem: 

Jerusalem Institute for Policy Research, 1991. 

Ganzel, Tova en Deena R. Zimmerman. “Hormonal intervention for religious concerns: A Halakhic 

and ethical discussion,” Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues 21, 

nr. 1 (2011): 114-129. 

Glick, Shimon M. “Who decides – the patiënt, the physician or the rabbi?,” Jama 275 (2004): 152-

156. 

Glick, Shmuel. Ashnav leSifrut haTeshuvot. New York/Jeruzalem: The Jewish Theological 

Seminary of America, 2012. 

Glick, Shmuel. Kuntres Hateshuvot Hachadash. Jeruzalem / Ramat Gan: Shechter Institute for 

Jewish Studies / The JTS-Schocken Institute for Jewish Research, 2006. 

Gold, Azĝad. On miracles and nature: A philosophical analysis of Jewish law (in het Hebreeuws). 

Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2014. 

Goldberg, Abraham. “The Babylonian Talmud.” In The literature of the sages: First part: Oral 

Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, external tractates. Compendia Rerum Iudaicarum 

ad Novum Testamentum II. The literature of the Jewish people in the period of the second 

temple and the Talmud 3, ed. Shmuel Safrai, 323-366. Assen: Van Gorcum, 1987. 

Goldman, Eliëzer. “De historische en religieuze dimensie” (in het Hebreeuws). Bezocht op 12 

december 2019. http://www.daat.ac.il/daat/history/hevra/hamemad-2.htm. 

Goldman, Eliëzer. “Hahalacha vehamedina.” In Mechkarim ve’iyunim: Haĝut Jehoedit be’avar 

oebahoveh, ed. Dani Statman en Avi Sagi, 396-423. Jeruzalem: Magnes Press, 1996. 

Golman, Eliëzer. “Jesodot meta-hilchatiim lehachra’a hilchatit.” In Iyunim Chadashim beFilosofia 

shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky, 259-278. Jeruzalem: Van Leer 

Institute, 2008. 

Gordin, Harel. Rav Moshe Feinstein: Halachic leadership in a changing world (in het Hebreeuws). 

Alon Svut: Herzog Institute – Tenuvot, 2017. 

Guignon, Charles. On being authentic. New York: Routledge, 2004. 

Gutel, Neria. Hishtanut hat’vaim. Jeruzalem: Machon Jachdav, 1995. 

HaCohen, Aviad. “Shikoelim meta-hilchatiim bipsikat hahalacha: matvè rishoni.” In Iyunim 

Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky, 279-

310. Jeruzalem: Van Leer Institute, 2008. 



224 
 

Haimov-Kochman, Ronit, e.a. “Infertility counseling for orthodox Jewish couples,” Fertility and 

Sterility 93, nr. 6 (2010): 1816-1819. 

Halley, Janet. “Special supplement: behind the law of marriage (I): From status/contract to the 

marriage system,” Unbound: Harvard Journal of the Legal Left 6, nr. 1 (2010): 1-58. 

Halperin-Kaddari, Ruth. “Tav Lemeitav Tan Du Mi-Lemeitav Armalu: An Analysis of the 

Presumption,” Edah 4, nr. 1 (2004): 1-24. 

Haney, Craig. “Psychology and legal change: On the limits of a factual jurisprudence,” Law and 

Human Behavior 4, nr. 3 (1980): 147-199. 

Harris, Marvin. Cultural materialism: The struggle for a science of culture. Walnut Creek: 

AltaMira Press, 2001. 

Hayes, Christine. “Legal truth, right answers and best answers: Dworkin and the rabbis,” Dine 

Jisra’eel 25 (2008): 73-121. 

Helmreich, William B. en Reuel Shinnar. “Modern orthodoxy in America: Possibilities for a 

movement under siege,” Jerusalem Letter/Viewpoints 383 (1998): 1-12. 

Henshke, David. “A positive commandment overrides a negative one: The Tannaitic source of this 

principle and its history,” Tarbiz: Quarterly for Jewish Studies 78, nr. 3 (2009): 279-321. 

Horwitz, Morton J. “The history of public/private distinction,” University of Pennsylvania Law 

Review 130 (1982): 1423-1428. 

Horwitz, Morton J. The transformation of American law, 1780-1860. Cambridge: Harvard 

University Press, 1977. 

Horwitz, Morton J. The transformation of American law, 1870-1960: The crisis of legal orthodoxy. 

Oxford: Oxford University Press, 1994. 

Irshai, Ronit. “Tfisot migdariot b’piske halacha.” In Iyunim Chadashim beFilosofia shel 

haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky, 417-452. Jeruzalem: Machon van 

Leer / Magnes Press, 2008. 

Jackson, Bernard S. “Mishpat Ivri, Halakha and legal philosophy: Agunah and the Theory of ‘Legal 

Sources’”, Jewish Studies, an Internet Journal 1 (2002): 69-107. 

Jakobovits, Immanuel, Jewish medical ethics: A comparative and historical study of the Jewish 

religious attitude to medicine and its practice. New York: Bloch Publishing, 1967. 

Jakobovits, Immanuel. “Jewish medical ethics: A brief overview,” Journal of Medical Ethics 9, nr. 

2 (1983): 109-112. 

Jakobovits, Immanuel. “The role of Jewish medical ethics in shaping legislation.” In Medicine and 

Jewish law, ed. Fred Rosner, 1-18. Northvale: Jason Aronson, 1990. 

Jotkowitz, Alan. “Abortion and maternal need: A response to Ronit Irshai,” Nashim: A Journal of 

Jewish Women’s Studies & Gender Issues 21, nr. 1 (2011): 97-109. 

Jowett, Benjamin, ed. The Dialogues of Plato: Translated into English with Analyses and 

Introductions I, 3e herz. ed. Oxford: Oxford University Press, 1892. 

Kahana, Maoz. From the Noda BeJehoeda to the Chatam Sofer: Halakha and thought in their 

historical moment. Jeruzalem: The Zalman Shazar Center for Jewish History, 2015. 

Kaplan, Dana Evan. The new reform Judaism: Challenges and reflections. Lincoln: University of 

Nebraska Press, 2013. 

Karelitz, A.J. Chazon ish. Jeruzalem: Hamesora, 1937 en 1952. 



225 
 

Karp, Abraham J. “A century of conservative Judaism in the United States,” The American Jewish 

Year Book 86 (1986): 3-61. 

Kay, Herma H. “An appraisal of California’s no-fault divorce law,” California Law Review 75, nr. 

1 (1987): 291-319. 

Kaye, Alexander. “Eliëzer Goldman and the origins of meta-halacha,” Modern Judaism 34, nr. 3 

(2014): 310-333. 

Kimche, Alan. “The concept of human dignity (Kevod Haberiyot) in Jewish law.” PhD dissertatie 

University of London, 2006. 

Kinzbrunner, Barry M. “Jewish medical ethics and end-of-life care,” Journal of Palliative Medicine 

7, nr. 4 (2004): 558-573. 

Kite, Mary E. en Kinsey B. Bryant-Lees. “Historical and contemporary attitudes toward 

homosexuality,” Teaching of Psychology 43, nr. 2 (2016): 164-170. 

Kook, A.J. Sjabbat ha’aretz. Jeruzalem: Mosad Harav Kook, 1937. 

Lally, Phillippa, e.a. “How are habits formed: Modelling habit formation in the real world,” 

European Journal of Social Psychology 40, nr. 6 (2010): 998-1009. 

Landes, David, “Ideologia pan-hilchtit.” In Halakhah: Explicit and implied theoretical en 

ideological aspects, ed. Avinoam Rosenak en Dafna Schreiber, 218-247. Jeruzalem: 

Magness Press, 2012. 

Lau, Binyamin. “Lehachzir Atara leJoshna.” PhD dissertatie Bar-Ilan University, Ramat Gan, 

2002. 

Lau, David. “Heteer isurim l’tsorech mitsvat pru ur’vu,” Tchoemin 23 (2003): 231-236. 

Leibowitz, Jeshajahoe. Tora eMigzvot bazman haze, hartsa’ot oema’amarim 1943-1954, Tel Aviv: 

Massadah, 1954. 

Levi, Leon. Shaarei Talmud Torah. Jeruzalem: Olam Hasefer haTorani,1981. 

Levine, Samuel J. “Reflections on the practice of law as a religious calling, from a perspective of 

Jewish law and ethics,” Pepperdine Law Review 32, nr. 2 (2005): 411-418. 

Lightstone, Jack N. Mishnah and the social formation of the early rabbinic guild: A socio-

rhetorical approach. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2002. 

Luijpen, Wilhelmus. Nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie. Utrecht: Spectrum, 1971. 

Maoz, Asher. “the impact of Jewish law on contemporary legal systems with special reference to 

human rights.” Congrespaper “Law in a multi-cultural society”, Universiteit van Milaan, 20-

21 oktober 2003. 

Marx, Tzvi C. “Who can be commanded? Disability in Jewish thought and culture,” Tikkun 29, nr. 

4 (2014): 33-35. 

Mashiach, Amir. Halacha bitmurot hazman. Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 2013. 

McKeown, John. God’s babies: Natalism and Bible interpretation in modern America. Cambridge: 

Open Book Publishers, 2014. 

Mikulincer, Mario en Phillip R. Shaver. Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and 

change. New York: Guilford Press, 2007. 

Miller, Chaim. Rambam: The 13 principles of faith: Principles VIII & IX. Brooklyn: Kol 

Menachem, 2007. 

Miller, Dale T. en Michael Ross. “Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or 

https://www.olir.it/areetematiche/73/documents/maoz_milano2003.pdf


226 
 

fiction?,” Psychological Bulletin 82, nr. 2 (1975): 213-225. 

Mock, Leo. “Het begrip ‘Ruach Ra’a’ in de rabbijnse responsaliteratuur van na 1945.” Proefschrift 

Universiteit Tilburg, 2015. 

Morgan, S. Philip en Rosalind Berkowitz King. “Why have children in the 21st century? Biological 

predisposition, social coercion, rational choice,” European Journal of Population/Revue 

européenne de Démographie 17, nr. 1 (2001): 3-20. 

Neff, Estie. “Like a stone: Scientific and Halakhic solutions to the eighth-month infant 

phenomenon,” B’Or Ha’Torah 23 (2014-2015): 56-70. 

Neriah, Moshe Z. Kuntres haviku’ach, hilchot sjabbat vehilchot medina. Jeruzalem: Or Olam, 

1952. 

Newman, Roger K., ed. The Yale biographical dictionary of American law. New Haven: Yale 

University Press, 2009. 

Noivert, Jeshajahoe. Shmirat Sjabbat KeHilchata. Jeruzalem: Moriah, 2010. 

Nulman, Louis. “McLuhanism: A Jewish educator’s response,” Religious Education 65, nr. 6 

(1970): 503-507. 

Phillips, Roderick. Untying the knot: A short history of divorce. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1991. 

Rakover, Nachum. “Jewish law and the Noahide obligation to preserve social order,” Cardozo Law 

Review 12 (1990-1991): 1073-1136. 

Reichman, Ronen. “The Talmudic okimta and its logical structure: A contribution to the systematic 

research into Talmudic legal hermeneutics,” Jewish Studies Quarterly 12, nr. 2 (2005): 129-

147. 

Reiner, Avraham R. “R’ Yosef Shalom Elyashiv as a Halachic decisor,” Modern Judaism 33, nr. 3 

(2013): 260-300. 

Reizman, Zvi. “Mischar veshivuk ma’achalim she’enam kesherim,” Tchoemin 35 (2015): 135-148. 

Reizman, Zvi. “Tissa retsufa me’erev sjabbat ad motsash,” Tchoemin 32 (2012): 30-43. 

Rheinstein, Max. “Trends in marriage and divorce law of Western countries,” Law and 

Contemporary Problems 18, nr. 1 (1953): 3-19. 

Rieff, Philip. The triumph of the therapeutic: Uses of faith after Freud. New York: Penguin, 1966. 

Rosenak, Avinoam, ed. Halakha, meta-Halakha and philosophy: A multi-disciplinary perspective 

(in het Hebreeuws). Jeruzalem: Magnes Press, 2011. 

Rosenak, Avinoam, ed. Halakha: explicit and implied theoretical and ideological aspects (in het 

Hebreeuws). Jeruzalem: Magnes Press, 2012. 

Rosman, Eliyahu C. “Hilchot niddah and gynecological procedures.” In And you shall surely heal: 

The Albert Einstein college of medicine synagogue compendium of Torah and medicine, ed. 

Jonathan Wiesen, 253-272. Jersey City: Ktav Publishing House, 2009. 

Rosner, Fred. “Contraception in Jewish law,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought 

12, nr. 2 (1971): 90-103. 

Rosner, Fred. “Who heals the sick – G’d or man?,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish 

Thought 12, nr. 1 (1971): 55-68. 

Ross, Jacob J. “Morality and law,” Tradition 10 (1968): 6-16. 

Ross, Tamar. “Troemat hafeminizm ledijoen hahilchati: 'kol be'isha erva' kemikreh mivchan.” In 



227 
 

Halakha, meta-Halakha and philosopy: A multi-disciplinary perspective (in het Hebreeuws), 

ed. Avinoam Rosenak, 35-64. Jeruzalem: Magnes Press, 2011. 

Roth, Bruce. “Analysis of the rabbinic usage of ‘because of the ways of peace’.” M.A. Thesis 

Towson University, 2014. 

Roth, Meïr. “Teleological principles in the deciding of Halakhah in the light of the Halakhic 

philosophy of Rabbi Berkovits” (in het Hebreews), Tzohar 38 (2015): 243-257. 

Rubenstein, Jeffrey L. “Talmudic astrology: Bavli Šabbat 156a-b,” Hebrew Union College Annual 

78 (2007), pp: 109-145. 

Russell, Bertrand. The Conquest of Happiness. New York: H. Liveright, 1930. 

Sacks, Jonathan. One people? Tradition, modernity and Jewish unity, Londen: Littman Library of 

Jewish Civilization, 1993. 

Sagi, Avi. “Yeshajahu Leibowitz: A breakthrough in Jewish philosophy: Religion without 

metaphysics,” Religious studies 33, nr. 2 (1997), 203-216. 

Sagi, Avi. Halakhic Loyalty: Between openness en closure (in het Hebreeuws). Ramat Gan: Bar-

Ilan University Press, 2012. 

Sagi, Avi. “Hirhoerim al hamichshalot ve’al ha’etĝarim befilosofia shel hahalacha.” In Iyunim 

Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky, 28-42. 

Jeruzalem: Van Leer Institute, 2008. 

Sagi, Avi. Kierkegaard, religion, and existence: The voyage of the self (in het Hebreeuws). 

Jeruzalem: Mossad Bialik, 1997. 

Samet, Moshe. “Teghoevat hahalacha al hamodernizatsia,” De’ot 36 (1969): 26-30. 

Schostak, Zev. “Is there patient autonomy in Halacha?,” ASSIA: A Journal of Jewish Medical 

Ethics 2, nr. 2 (1995): 22-27. 

Schostak, Zev. “Jewish ethical guidelines for resuscitation and artificial nutrition and hydration of 

the dying elderly,” Journal of Medical Ethics 20, nr. 2 (1994): 93-100. 

Schremer, Adiel. Ma’ase rav: Halakhic Decision-making and the shaping of Jewish identity. Ramat 

Gan: Bar-Ilan University Press, 2019. 

Schvartz, Dovber. The Rogatchover gaon. Brooklyn: Lulu, 2013. 

Shapira, Mania. “Gerushin beĝin me’isa,” Dine Jisra’eel 2 (1971): 117-153. 

Shapira, Ron, Elad HaLevi en Shai Cohen. “Transportation device for shabbat observers.” U.S. 

Patent Application 13/911. 

Shapiro Safran, Rachel. “A Multidimensional Assessment of Orthodox Jewish Attitudes Toward 

Homosexuality.” PhD dissertatie Setan Hall University, 2012. 

Sherman, Avraham. “Chok z’choejot ha’adam le’or Torat Jisra’eel oemishpatèha,” Tora shebe’al 

pe 36 (5755), 79-93. 

Shilo, Shmuel. Recensie van An introduction to the history and sources of Jewish law, ed. N.S. 

Hecht e.a. Oxford: Clarendon Press, 1996. Israel Law Review 32, nr. 1 (1998): 179-181. 

Silman, Jochanan. “Mekor tokpan shel hahora’ot hahilchatiot: iyun meta-hilchati.” In Iyunim 

Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky, 3-26. 

Jeruzalem: Van Leer Institute, 2008. 

Silverstein, Arthur J. “Liability of the physician in Jewish law,” Israel Law Review 10 (1975): 378-

388. 

https://www.academia.edu/39487070/Maase_Rav_Halakhic_Decision-Making_and_the_Shaping_of_Jewish_Identity


228 
 

Sinclair, Daniel. “The obligation to heal and patient autonomy in Jewish law,” Journal of Law and 

Religion 13, nr. 2 (1998): 351-377. 

Singer, Katie. The garden of fertility. New York: Penguin, 2004. 

Soloveitchik, Haim. “Religious law and change: The medieval Ashkenazic example,” Association 

for Jewish Studies Review 12, nr. 2 (1987): 205-221. 

Soloveitchik, Haim. “Rupture and reconstruction: The transformation of contemporary orthodox,” 

Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought 28, nr. 4 (1994): 64-130. 

Soloveitchik, Haim. “Migration, acculturation, and the new role of texts in the Haredi world.” In 

Accounting for fundamentalisms: The dynamic character of movements, ed. Martin E. Marty 

en R. Scott Appleby, 197-235. Chicago: University of Chicago Press, 2004. 

Steinberg, Avraham. “Medical-Halachic decisions of rabbi Shlomo Zalman Auerbach (1910-

1995),” Jewish Medical Ethics 3, nr. 1 (1997): 30-43. 

Steinberg, Avraham. Encyclopedia of Jewish Medical Ethics 2 (Hebreeuwse uitgave). Jeruzalem: 

Shlezinger Institute, 1988-1998. 

Steinitz, Oren Z. “Responsa 2.0: are Q&A websites creating a new type of halachic discourse?,” 

Modern Judaism 31, nr. 1 (2011): 85-102. 

Steinmetz, Devora. “Talmud study as a religious practice.” In Why study Talmud in the twenty-first 

century? The relevance of the ancient Jewish text to our world, ed. Paul Socken, 47-66. 

Lanham: Lexington, 2009. 

Steinsaltz, Adin. The Essential Talmud. Cambridge: Basic books, 2006. 

Stolzenberg, Lisa en Stewart J. D’alessio. “‘Three strikes and you’re out’: The Impact of 

California’s new mandatory sentencing law on serious crime rates,” Crime & Delinquency 

43, nr. 4 (1997): 457-469. 

Svensson, Jane L. “Antenatal education: meeting consumer needs a study in health services 

development.” PhD dissertatie University of Technology, Sydney, 2005. 

Taylor, Charles. “Legitimation crisis?” In idem, Philosophy and the human sciences: philosophical 

papers 2, 248-288. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 

Taylor, Charles. A secular age. Cambridge: The Belknap Press of Harvard university press; 2007. 

Taylor, Charles. Sources of the self: The making of the modern identity. Cambridge: Harvard 

University Press, 1989. 

Tendler, Moses D. “Medical ethics and Torah morality.” In Challenge: Torah views on science and 

its problems, ed. Aryeh Carmell en Cyril Domb, 492-499. Jeruzalem: Feldheim, 1976. 

Tyler, Tom R. en Robert J. Boeckmann. “Three strikes and you are out, but why? The psychology 

of public support for punishing rule breakers,” Law and Society Review 31, nr. 2 (1997): 237-

265. 

Urbach, Efraïm. Chazal – pirkee emoenot vede’ot. Jeruzalem: Magnes Press, 1982. 

Violato, Claudio, Mark Genius en Elizabeth Oddone-Paolucci. The changing family and child 

development. Aldershot: Ashgate, 2000. 

Waldman, Nahum M. The recent study of Hebrew: A survey of the literature with selected 

bibliography. Winona Lake: Eisenbrauns, 1989. 

Warhaftig, Zerach. Takanot haRabanoet Harashit. Jeruzalem: Hechal Shlomo, 5762. 

Washofsky, Mark. “Taking precedent seriously: On halakhah as a rhetorical practice.” in Re-



229 
 

examining progressive Halakhah, ed. Walter Jacob en Moshe Zemer, 1-70. New York: 

Berghahn Books, 2002. 

Waxman, Chaim I. “Dilemmas of modern orthodoxy: Sociological and philosophical,” Judaism 

42, nr. 1 (1993): 59-70. 

Waxman, Chaim I. “The haredization of American orthodox Jewry,” Jerusalem Letter/Viewpoints 

376 (1998), 1-2. 

Waxman, Chaim I. “Toward a sociology of ‘psak’,” Tradition: A Journal of Orthodox Jewish 

Thought 25, nr. 3 (1991): 12-25. 

Weber, Max. The sociology of religion. Londen: Social Science Paperbacks, 1971. 

Westermarck, Edward. The history of human marriage. Londen: Macmillan, 1891. 

Wilcox, Allen J., David Dunson en Donna D. Baird. “The timing of the ‘fertile window’ in the 

menstrual cycle: Day specific estimates from a prospective study,” British Medical Journal 

321 (2000): 1259-1262. 

Wilcox, W. Bradford. “The evolution of divorce,” National Affairs 1, nr. 1 (2009): 82-94. 

Wilkinson, Michael. “The transformation of religion and the self in the age of authenticity,” 

Pneuma 40, nr. 1-2 (2018): 91-108. 

Yosher, Moses M. Saint and sage (Hafetz Hayim). New York: Bloch, 1937. 

Zakbach, Yeshushua. “The Halakhic approach of rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg: Sources, 

exegesis, and halakhic decision-making.” PhD dissertatie Bar-Ilan University, Ramat Gan, 

2016. 

Zevin, Shlomo J. Ishim veShitot. Jeruzalem: Kol mevaseer, 1957. 

Zilberstein, Jitschak en Moshe Rotshild, Torat hajoledet. Bne Brak: Hafaza, 1983. 

Zivan, Gili. Pluralistic religious philosophy: A study of the philosophy of Eliëzer Goldman (in het 

Hebreews), עת לפילוסופיה יהודית וקבלה-דעת: כתב . Ramat Gan: Bar-Ilan University, 1998. 

Zivotofsky, Ari Z. “‘Your camp shall be holy’: Halacha and modern plumbing,” Journal of 

Halacha and Contemporary Society 29 (1995): 89-128. 

Zohar, Noam. “Pituach teoria hilchatit.” In Iyunim Chadashim beFilosofia shel haHalacha, ed. 

Rosenak Avinoam en Revitzky Aviëzer, 43-64. Jeruzalem: Machon van Leer en Magnes 

Press, 2008. 

Zohar, Zvi. “Duĝma’ot mamashio’t shel psika teleologit.” In Iyunim Chadashim beFilosofia shel 

haHalacha, ed. Avinoam Rosenak en Aviëzer Revitzky, 387-414. Jeruzalem: Van Leer 

Institute, 2008. 

  



230 
 

Samenvatting: Halacha in ‘the age of 

authenticity. Een studie van koelot 

(verlichtende uitspraken) in de modern Joods-

religieuze rechtspraak   
 

Inleiding 

De Joodse wet, de halacha, wordt gekenmerkt door een kritische houding ten aanzien van 

veranderingen, met name de maatschappelijke veranderingen die zo typerend zijn voor de 

moderniteit. Ook poskim (halachische decisoren) leven echter in de moderne samenleving 

en moeten zich daarom tot deze nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke 

ontwikkelingen verhouden. In de halachische praktijk zal niet gauw een geheel nieuw 

begrip of een revolutionair inzicht voorkomen, want de nadruk ligt ook in de moderne 

halacha op continuïteit met de eerdere halacha. De aloude religieuze bronnen hebben ook 

voor het heden normatieve betekenis. Dit zorgt ervoor dat maatschappelijke veranderingen 

alleen zeer geleidelijk een vertaling krijgen in de halacha. Niettemin is het onmiskenbaar 

dat ook de orthodoxe halacha van de twintigste en eenentwintigste eeuw de sporen draagt 

van het bredere maatschappelijke klimaat.  

 De wetenschappelijke literatuur wijst er terecht op dat de halacha bij het 

beantwoorden van moderne vragen uitblinkt in het uitvaardigen van choemrot. Wat echter 

onderbelicht blijft, is dat poskim in de naoorlogse periode ook tot koelot hebben besloten. 

In dit onderzoek toon ik aan dat er wel degelijk ook moderne koelot worden gepaskend in 

de orthodoxe psika. Mijn hypothese is dat deze verlichtende halachische uitspraken zich 

laten verklaren tegen de achtergrond van een toegenomen nadruk op het concept van 

authenticiteit, dat stoelt op de moderne visie van het autonome zelfbeeld van de mens. De 

poseek neemt dit concept van authenticiteit mee in zijn overwegingen, ook als hij zich daar 

niet geheel van bewust is. 

 Het corpus voor het toetsen van deze hypothese vind ik in de omvangrijke naoorlogse 

responsaliteratuur, zoals opgenomen in de digitale verzameling “The responsa project” van de 

Bar-Ilan University. Deze verzameling bevat responsa uit alle verschillende soorten 

orthodoxe gemeenschappen binnen het Jodendom, onder meer van Asjkenazische, 

Sefardische, Chassidische en Litouwse rabbijnen. 

 Om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de debatten over koelot die na de Tweede 

Wereldoorlog zijn gepaskend, selecteer ik in mijn bewijsvoering vooral tal van moderne 

psikot die gevallen behandelen waarover al eeuwenlang een halachische consensus bestaat, 

maar waarbij pas in de moderne tijd een trend richting koelot valt waar te nemen. Daarbij 

concentreer ik me op gevallen waarin het uitblijven van een koela een inbreuk zou 
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betekenen op de ervaren authenticiteit van de moderne orthodoxe Jood. 

 

1. Koelot in de halacha 

Ten eerste schets ik de context waarin halachische veranderingen mogelijk zijn. Het gaat 

daarbij enerzijds om externe invloeden op de halacha en anderzijds om intern-halachische 

mechanismen die een poseek in zijn besluitvorming ten dienste staan.  

 Onder de noemer “externe invloeden” bespreek ik het teleologisch paskenen, de 

theorie van de polysystemen en de meta-halachische overwegingen. Het “teleologische 

aspect” van paskenen betreft een in het onderzoek nog vrijwel onontgonnen terrein dat 

echter wel sterk verankerd ligt in de halachische traditie. Ik doel hiermee op het verschijnsel 

dat een halachische uitspraak een dubbel doel kan hebben: niet alleen de uitvoering van een 

specifieke halacha, maar ook het daardoor bewerkstelligen of stimuleren van een 

veelomvattender doel dat buiten deze specifieke halacha, of zelfs buiten de halacha in het 

algemeen kan liggen. In de koelot die in mijn onderzoek centraal staan, gaat het dan vooral 

om het psychologische welzijn van het publiek van de poseek. De criteria voor dit 

psychologische welbevinden zijn aan verandering onderhevig en staan in de huidige 

samenleving niet los van de moderniteit. 

 Plaats en tijd van de psak zijn altijd van groot belang geweest. De psika is dus niet 

ontrouw aan zichzelf als een heersende mentaliteit in de halachische uitspraken een rol 

krijgt. Dit laat zich verklaren aan de hand van Daniel Boyarins toepassing van de theorie 

van de polysystemen op de Joodse traditie. De poseek maakt deel uit van zijn tijd en neemt 

bewust of onbewust de invloed van de contemporaine mentaliteit in zijn halachische 

beslissingen mee, zelfs als hij dergelijke externe ideeën volhardend wil buitensluiten. 

 De doelen van het teleologische paskenen laten zich beschrijven aan de hand van 

Eliëzer Goldmans concept van de “meta-halacha”. Bij die meta-halachische richtlijnen gaat 

het om “hogere” vormen van de algemene regels in de halacha, die vaak niet expliciet 

worden geformuleerd, zoals de praktische halachische uitingen van deugden als 

barmhartigheid, vrede en liefdadigheid. 

 De combinatie van het concept van teleologische psika met de theorie van meta-

halachische moderne principes levert de bouwstenen voor een overtuigende interpretatie 

van het verschijnsel van het paskenen van koelot in de moderne, naoorlogse charedische 

halacha. 

 De interne mechanismen die de poskim ten dienste staan om de gewenste koelot 

halachisch mogelijk te maken, bestaan allereerst uit vijf primaire overwegingen die iedere 

poseek inzet in zijn besluitvorming: svara (het denkkader), een ladajan ella ma she’enav 

ro’ot (de dajan is gemachtigd te paskenen op grond van zijn eigen inzicht), okimta (een 

beperkende verklaring), ko’ach dehetera (toestaan heeft de voorkeur) en lifnim mishoerat 

hadien (handelen met coulance). Deze vijf overwegingen vormen als het ware een 

onderdeel van de definitie van wat een goede poseek in alle gevallen voor ogen staat. 
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 Daarnaast verschaffen drie a priori overwegingen richtlijnen voor het paskenen in 

particuliere, concrete gevallen: hefseed meroebè (een belangrijk financieel verlies), k’vod 

habri’ot (waardigheid van de mens) en derachèha darchee no’am (haar wegen zijn lieflijke 

wegen). Van nog groter belang zijn de a posteriori mechanismen die de Talmoed ter 

beschikking stelt aan de poseek om coulant te paskenen in geval het euvel al is geschied of 

als de maatschappelijke situatie van een grote groep Joden niet voldoet aan hoge 

halachische richtlijnen. Deze dienen vaak ter minimalisering van in halachische zin 

schadelijke gevolgen en hebben meestal een breder bereik dan een individueel 

probleemgeval. 

 Voor een goed begrip van de argumentatie geef ik in het eerste hoofdstuk ten slotte 

een beknopte bespreking van het genre van de responsaliteratuur. 

 

2. Authenticiteit en jurisprudentie 

Vervolgens schets ik in het tweede hoofdstuk de bredere filosofische en maatschappelijk-

juridische achtergrond die nodig is om de context van de poseek scherp te krijgen. Daarbij 

spelen vooral belangrijke aspecten van het begrip “authenticiteit” een rol, zoals 

keuzevrijheid, individualiteit en autonomie. Voor de filosofische conceptualisering van dit 

begrip richt ik me vooral op de visie van Charles Taylor in zijn boeken Sources of the self 

en A secular age. Authenticiteit wordt door Taylor getypeerd als een van de belangrijkste 

kenmerken van de moderne tijd. Het “heilige Zelf” mag kiezen voor zijn eigen weg, 

inclusief een eigen beleving van religiositeit en spiritualiteit, ook in tijden van brede 

secularisatie.  

 Het orthodoxe Jodendom gaat maar ten dele mee in de transformaties in de moderne 

wereld, maar is evenzeer gepositioneerd in deze “age of authenticity”. Een eerste manier 

waarop zich dit uit, is de persoonlijke keuze voor de spiritualiteit zoals die te vinden is in 

de traditionele leer van het Jodendom. Een tweede is het op subtiele wijze aanpassen van 

halachot, meer specifiek het paskenen van koelot met als doel de beleving van authenticiteit 

te accommoderen binnen de kaders van de halacha.  

 Voordat ik dit in de daaropvolgende hoofdstukken aan de hand van vele concrete 

voorbeelden nader beargumenteer, ga ik in op de manier waarop dit beginsel wordt 

gehonoreerd binnen de jurisprudentie, door middel van een vergelijking tussen de algemene 

jurisprudentie en de halacha. Het doel van deze vergelijking is te laten zien dat de 

waargenomen persoonlijke autonomie van de mens doordringt in de praktische uitspraken 

van alle wetstelsels, en dat de halacha daarop geen uitzondering vormt. 

 

3. Authenticiteit en halacha 

In het derde en vierde hoofdstuk beschrijf en analyseer ik een selectie uit de veelheid van 

voorbeelden uit de responsaliteratuur. Ten eerste maakt die duidelijk dat naoorlogse koelot 

inderdaad bestaan. Ten tweede, beargumenteer ik dat het concept van authenticiteit 
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meespeelt in de overwegingen van de poseek en dat consideratie met authenticiteit een 

verklaring voor het uitvaardigen van deze koelot kan vormen. Ten derde, toon ik daarbij 

verder aan dat het paskenen van koelot vanuit deze overweging een ontwikkeling is die 

vooral na de Tweede Wereldoorlog ontstaat, zodat je kunt spreken van een nieuw fenomeen 

in de halachische wereld. 

 De bronnen van de besproken casus liggen verankerd in de verschillende delen van 

de Arba’a Toerim: de eerste casus in Orach Chaim, de tweede in Jore De’a en de derde in 

Even Ha’Ezer. Dit laat zien dat koelot niet binnen een geïsoleerd domein van de halacha 

voorkomt, maar dat de beschrijving en analyse die hier geboden wordt een representatief 

beeld biedt van de thematische breedte van de hele halacha.  

 De gevallen die worden besproken in hoofdstuk 3 belichten drie verschillende 

manifestaties van authenticiteit: in de persoonlijke sfeer, in de intieme sfeer en in de sociale 

sfeer.  Het gaat dan om koelot die vooral de autonome wil van de mens als achtergrond 

hebben. Als voorbeelden daarvan bespreek ik koelot inzake het nuttigen van koffie 

voorafgaand aan het ochtendgebed, het vieren van een bat-mitsva en de aanwezigheid van 

de man bij de bevalling van zijn echtgenote. Vervolgens analyseer ik koelot waarbij de 

innerlijke menselijke zekerheid de stimulans tot de verandering vormt, zoals het al dan niet 

vasten van een zieke op Jom Kipoer, het ontwijden van de sjabbat ten behoeve van een 

kraamvrouw en de manier waarop de ontwikkeling van de halacha in medische kwesties in 

het algemeen verloopt. 

 Ik beargumenteer dat de verklaring voor het paskenen van deze koelot vooral 

ingegeven is door het concept van de authenticiteit van de moderne mens. Die authenticiteit 

geeft hem immers het idee dat zijn wil en zijn zekerheden een belangrijk deel van zijn 

autonome persoon uitmaken. Die notie is zo sterk dat daar ook in de meest traditionele 

psakim rekening mee wordt gehouden. Het blijkt dat de halacha gaandeweg meer en meer 

een luisterend oor biedt aan deze individuele en subjectieve kant van de mens en op basis 

daarvan bereid is toe te staan wat tot dusver als verbod stond geboekstaafd. 

 

4. Gezinsvorming 

In hoofdstuk vier onderbouw ik mijn hypothese nader door middel van een toespitsing op 

koelot met betrekking tot man-vrouw relaties, wel het meest onwaarschijnlijke gebied waar 

je binnen het orthodoxe Jodendom koelot zou verwachten. Juist op het terrein van 

seksualiteit zal binnen de halacha immers grote terughoudendheid bestaan in het 

aanbrengen van veranderingen. Koelot in deze materie zijn dus veelzeggend ter 

onderbouwing van mijn hypothese. Tegelijk is het zo dat juist bij thema’s als kinderwens, 

huwelijk en zwangerschap, die elk met grote emoties gepaard gaan, authenticiteit bij uitstek 

een rol speelt. 

 Mensen kunnen kinderloosheid beleven als een grote lacune in hun authentieke wil 

tot zelfontplooiing. Zaken en factoren die het krijgen van kinderen verstoren of belemmeren 
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kunnen daarmee hun subjectieve zelfrealisatie in de weg staan. Als het de halacha is die 

een obstakel opwerpt, dan zullen mensen hulp zoeken bij poskim in de hoop dat zij door 

het paskenen van koelot die belemmering wegnemen. Gezien het feit dat de 

wetenschappelijke literatuur over psakim er, zoals gezegd, op wijst dat er met name na de 

caesuur van de Holocaust sprake is van een tendens naar choemrot, is het opvallend dat er 

juist op dit terrein in de moderne psika veel koelot voorkomen. 

 Hoewel de Joodse traditie een groot kindertal stimuleert en dus aanmoedigt tot het 

voltrekken van een huwelijk, blijkt dit niet in alle gevallen mogelijk. Soms rust er 

halachisch gezien zelfs een verbod op het trouwen van een huwelijkskandidaat (of van 

beide), de p’soelee chitoen. Het kan daarbij onder andere gaan om een patsoe’a daka of om 

een sj’voeja. Dergelijke verboden kunnen beschouwd worden als een regelrechte inbreuk 

op de authenticiteit en autonomie van de persoon. In deze pijnlijke situaties zijn moderne 

poskim geneigd in hun responsa alle bruikbare interne mechanismen van de halacha in te 

zetten om zo licht mogelijk te paskenen, lichter dan in de vroegere bronnen van de Joodse 

traditie. 

 Ook in het geval van een katlanit slagen moderne poskim erin ervoor te zorgen dat 

zo’n meelijwekkende vrouw weinig of niets meer in de weg staat om haar authentieke wil 

tot binding en eventueel gezinsvorming te realiseren. Ze doen dit door vele op dit punt in 

het verleden gegeven koelot, destijds al dan niet door anderen verworpen, samen te voegen. 

Vervolgens bespreek ik de halachische onvruchtbaarheid door het nakomen van de nida-

wetten, een relatief veelvoorkomend probleem dat de kinderwens in de weg kan staan. Ook 

hierin doen poskim al het mogelijke om de hartenwens van de ouders halachisch mogelijk 

te maken. 

 Een groot deel van deze problemen is geen direct product van de moderniteit of een 

resultaat van veranderingen in de moderne maatschappij. Het zou dus in de lijn der 

verwachting liggen dat de halacha hiervoor al eeuwen geleden een oplossing zou hebben 

geboden. Toch zijn de vele koelot op dit terrein een product van de moderne psika. Hieruit 

blijkt dat de religieus-Joodse authentieke moderne mens zijn autonome wil niet “zomaar” 

opzijzet. De halacha heeft voor hem nog steeds het laatste woord, maar hij doet wel een 

steeds sterker beroep op de halacha om koelot te vinden voor nijpende problemen. We zien 

dus dat poskim in toenemende mate rekening houden met authentieke wensen van de mens, 

die zijn diep verankerde menselijke wil binnen het kader van de halacha wil realiseren. Een 

poseek waagt zich hiermee misschien ongemerkt op glad ijs, omdat het niet-geven van 

koelot een te scherpe botsing tussen de halacha en de authentieke wil van de vraagsteller 

zou veroorzaken. Vooral door middel van svarot vinden poskim wegen om binnen het 

raamwerk van de halacha koelot te paskenen in vraagstukken die in essentie niets nieuws 

bevatten, maar waarvan de aloude oplossingen zouden leiden tot het afdwingen van een 

onaanvaardbare manier van “on-authentiek leven”. 

 Er zijn poskim voor wie geen moeite te veel is bij het zoeken naar een heteer voor 
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emotioneel moeilijke halachische problemen. Ze weten ter wille van het paskenen van 

koelot revolutionaire manieren te vinden om vastomlijnde halachische principes te 

omzeilen. Dat dit toch niet altijd lukt, blijkt uit het besproken voorbeeld in het geval waarin 

een vermiste en officieel doodverklaarde echtgenoot toch weer opduikt, waardoor de 

kinderen die zijn vrouw in een tweede huwelijk heeft gekregen mamzerim worden. 

 

5. Beginnende processen 

De hiervoor besproken koelot zijn inmiddels de algemeen geaccepteerde praktijk. In het 

vijfde hoofdstuk bespreek ik twee voorbeelden van soortgelijke halachische 

verschuivingen die nog in ontwikkeling zijn: een kwestie met betrekking tot adoptie en het 

nemen van het initiatief tot scheiding door de vrouw. In deze kwesties hebben enkele 

prominente poskim verlichtende uitspraken gedaan, maar ze krijgen nog geen bijval van 

hun collega’s. De naam van deze poskim is echter dermate groot dat hun psakim in de 

literatuur en de psika niet terzijde geschoven kunnen worden. 

 Hoe zo’n proces in aanvang verloopt, laat ik in de eerste plaats zien met betrekking 

tot geadopteerde kinderen. Het gaat dan specifiek om het contact tussen een ouder en een 

adoptiekind van de andere sekse. De halacha spreekt zich van oudsher heel absoluut uit 

tegen enige vorm van lichamelijke nabijheid tussen de beide seksen als er tussen beide 

personen geen directe ouder-kind- of huwelijksband bestaat. Dit onderwerp is natuurlijk 

niet nieuw en was vroeger met een veel groter aantal wezen misschien wel nijpender dan 

tegenwoordig. In de moderne tijd hecht men echter een veel grotere waarde aan dit directe 

fysiek contact tussen ouders en kinderen. Moderne adoptieouders willen ook hun 

geadopteerde kinderen op alle mogelijke manieren hun ouderliefde kunnen tonen. Rabbi 

Waldenberg is de eerste die in een duidelijk responsum zijn nek heeft uitgestoken om tot 

een oplossing van dit probleem te komen. Zijn uitspraak getuigt van diepe maatschappelijke 

betrokkenheid en durf, aangezien zijn inzicht vooralsnog slechts weinig navolging krijgt. 

 Een ander voor het moderne levensgevoel zwaarwegend voorbeeld van gebrek aan 

authenticiteit, keuzevrijheid en autonomie is de onmogelijkheid een huwelijk te 

beëindigen. Als het onmogelijk is je los te maken uit een huwelijk dat om moverende 

redenen vastgelopen is, botst dit met de mentaliteit van de “age of authenticity”. Voor een 

man is dit in de Joodse traditie altijd mogelijk geweest, voor een vrouw echter niet. 

Inmiddels zijn er vooraanstaande poskim die geneigd zijn koelot te paskenen als een vrouw 

–en niet de man – eenzijdig het initiatief tot scheiding neemt. Ook al blijft acceptatie en 

onderschrijving van deze koelot door de gehele halachische wereld vooralsnog uit, het 

begin is er. 

 Ook in deze twee voorbeelden gaat het om onderwerpen waarbij de moderne mens 

zijn autonome wil, het vertrouwen in zichzelf en zijn bekwaamheid en vooral het belang 

van zijn authenticiteit zo hoog heeft staan, dat de halacha te star zou aandoen als ze op 

dergelijke terreinen een laconiek verbod zou uitvaardigen. Wanneer ook deze psakim – 
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zoals op de langere termijn valt te verwachten –algemene bijval van de belangrijke 

moderne poskim zullen hebben gekregen, zal dit mijn hypothese staven. Bij deze koelot 

speelt er immers geen acute halachische overweging mee. Slechts de geldende algemeen 

menselijke gedachten inzake authenticiteit, keuzevrijheid, persoonlijke beleving en 

autonoom handelen hebben de aanzet gegeven tot een verandering in de psika. 

 

Conclusie 

De talrijke besproken voorbeelden hebben duidelijk gemaakt op welke manier externe 

maatschappelijke invloeden en interne halachische mechanismen van invloed zijn op de 

ontwikkeling van de psika na de Tweede Wereldoorlog. De moderne orthodoxe halacha 

kent beslist niet alleen choemrot, maar ook vergaande koelot en wel juist op terreinen 

waarop je ze niet direct zou verwachten, zonder dat deze afwijking van de geplaveide 

halachische paden echter een werkelijke inbreuk op de traditie of op de integriteit van de 

halacha of van de poseek inhoudt. De reden voor dergelijke koelot in de moderne psika ligt 

in een veranderde houding ten opzichte van de menselijke authenticiteit, zoals zich die in 

het geheel van onze moderne maatschappij heeft voltrokken. De invloed van de moderne 

mentaliteit op de meest orthodoxe psika blijkt in de gevoeligheid van de moderne poskim 

voor de wensen tot verwerkelijking van de persoonlijke authenticiteit die aan hen worden 

voorgelegd en die ze in hun beslissing nadrukkelijk mee laten wegen. 

  



237 
 

Summary Halacha in ‘the age of authenticity’. 

A study of kulot (leniant decisions) in the 

modern Jewish-religious jurisprudence 
 

Although Jewish law, the Halacha, is very circumspect of change, poskim (halachic 

decisors) also live in modern society and must relate to it. No matter how slowly and 

gradually such processes take place, they undeniably lead to changes. In halachic practice, 

a completely new concept or revolutionary insight will not easily occur, because even 

modern halacha relies on the same long-standing sources and must, after all, be able to 

justify itself in relation to the earlier halacha. 

Contemporary scholarly literature rightly points out that when answering modern 

questions, the halacha excels in issuing humrot. As a consequence, current academic 

literature has paid comparatively little attention to kulot. This research is intended to show 

that modern kulot are indeed being made in the orthodox psika. My hypothesis is that these 

lenient halachic statements can be explained against the background of an increased 

emphasis on the concept of authenticity, which is based on the modern vision of the 

autonomous self-image of man. The posek includes this in his considerations, even when 

he is not fully aware of this. 

The sources for testing this hypothesis can be found in the extensive post-war 

response literature, as included in the digital collection “The responsa project” of the Bar-

Ilan University. This collection contains responsa from all different types of Orthodox 

communities within Judaism, including Ashkenazi, Sephardi, Hasidic and Lithuanian 

rabbis. 

In order to get the best possible overview of the trends towards kulot that were 

adopted after the Second World War, I have selected and analysed numerous modern psikot 

that deal with cases that have existed for centuries, but where a trend toward kulot can be 

observed only in modern times. In doing so, I focus on cases where the absence of a kula 

would constitute a violation of the perceived authenticity of the modern Orthodox Jew. 

 

 

1. Kulot in the halacha 

First, I outline the context in which halachic changes are possible. Two elements contribute 

to a possible change in the halachic outcome: (1) external influences on the halacha and, 

(2) internal-halachic mechanisms that are at the service of a posek. 

Under the heading “external influences” I discuss the teleological psika, Itamar 

Even-Zohar’s poly-system theory, and the possibility of including so-called meta-halachic 

considerations. The “teleological aspect” of the psika concerns a field that is still largely 
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unexplored in modern research, but which is strongly anchored in the halachic tradition. I 

am referring to the phenomenon that a halachic statement can have a dual purpose: not only 

the implementation of a specific halacha, but also the realization or stimulation of a more 

comprehensive goal that also exists outside this specific halacha, or even outside the world 

of halacha. 

The posek does not function in a vacuum. Time, place and context of the psak have 

always been of great importance. The psika is therefore not unfaithful to itself if a currently 

prevailing mentality or value system plays a role in the halachic outcome. This can be 

explained by Daniel Boyarin’s application of the theory of polysystems on the Jewish 

tradition as represented by the study of Talmud. The posek is a child of of his time and 

consciously or unconsciously incorporates the influence of contemporary mentality in his 

halachic decisions, even if he wants to persistently exclude such external ideas. 

The goals of the teleological psika can be understood in terms of Eliezer Goldman’s 

concept of the “meta-halacha”. These meta-halachic considerations consist of the abstract, 

general principles behind legal rulings, which are often not explicitly formulated, such as 

the practical halachic expressions of fundamental principles such as Mercy, Peace and 

Charity. The combination of teleological psika with meta-halachic modern principles forms 

the main building blocks for a conclusive explanation of the phenomenon of the psika of 

kulot in modern, post-war Charedi halacha. 

The internal mechanisms that are at the service of the poskim to make the desired 

kulot possible in halachic terms, consist primarily of five main considerations that every 

posek uses in his decision-making. These are: Svara (personal reasoning), Eyn ladayan ella 

ma she‘enav ro’ot (the Dayan is authorized to judge on the basis of his own insight), Okimta 

(a restrictive explanation), Ko’ach dehetera (allowing is preferred) and Lifnim mishurat 

hadin (acting with leniency). Together, these five considerations form a fundamental part 

of good halachic decision making. 

In addition, there are three a priori considerations which provide guidelines for 

paskening in particular, concrete cases: Hefsed Merubeh (a Major Financial Loss), K’vod 

habri’ot (Human Dignity) and D’racheha Darche No‘am (Sensitivity to Human Experience). 

Even more important are the a posteriori mechanisms that the Talmud makes available for 

the purpose of lenient paskening in cases where either the problem or/transgression has 

already happened – or where the social reality of a large group of Jews does not or cannot 

comply with high halachic standards. These last two mechanisms aim to minimize harmful 

effects in a halachic sense and usually stem from broader considerations than an individual 

problem case. 

Finally, the first chapter of this thesis presents an overview of the responsa literature 

pertinent to our subject. 
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2. Authenticity and jurisprudence 

In the second chapter, I outline the philosophical and social-legal background that could be 

the impetus for change. Important aspects of the concept of authenticity, such as freedom 

of choice, individuality and autonomy, all play a role in this. For the philosophical 

conceptualization of the concept, I focus primarily on the views of Charles Taylor in his 

books Sources of the self and A secular age. The authenticity he describes is one of the 

most important characteristics of modern times: the “holy Self” may choose its own 

experience of spirituality. 

Orthodox Judaism only partly goes along with the transformations in the modern 

world, but ineviatbly must also function in this age of authenticity. This is firstly expressed 

by the fact that the choice for spirituality as it can be found in the traditional teachings of 

Judaism, has become a personal choice. It also expresses itself in the subtle way of adapting 

halachot, that is to say: the paskening of kulot which makes it possible to give some 

expression of the Authentic Self while complying with halacha. Before this is explained in 

more detail in the remaining chapters, through many concrete examples, I consider the way 

in which these ideas have an effect on jurisprudence in general. This leads to a comparison 

between general jurisprudence and the halacha. The purpose of this comparison is to show 

that the perceived personal autonomy of man permeates the practical statements of all legal 

systems. Halacha is no exception. 

 

 

3. Authenticity and halacha 

In the third and fourth chapters I introduce and analyze a selection from the response 

literature which clearly shows that post-war kulot indeed exist. I argue that a certain degree 

of sensitivity towards the experience of authenticity plays a role in the considerations of 

the posek and that consideration of authenticity can be an explanation for the production of 

these kulot. In addition, I demonstrate that the paskening of kulot with this consideration 

in mind is a development that mainly arises after the Second World War, so that we can 

speak of a new phenomenon in the halachic world. 

The sources of these different cases discussed are anchored in the different parts of 

the Arba‘a Turim: the first case in Orach Chaim, the second in Jore De‘a and the third in 

Even Ha‘Ezer. Through this selection, a comprehensive representation of the halachic 

material is achieved. 

Chapter three focuses on cases that illustrate various aspects of authenticity: 

personal authenticity, inter-personal authenticity and social authenticity. It relates to kulot 

where the autonomous will of man plays a significant role. I discuss three examples of kulot 

introduced in recent times: drinking coffee prior to the morning prayer (personal 

authenticity), celebrating a Bat-mitzvah (social authenticity), and a husband’s presence at 

the delivery of his wife (inter-personal authenticity). Next, I analyze kulot where the inner-
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human dimension is the incentive for change, such as whether or not a sick person should 

fast on Yom Kipur, desecrating the shabbat for a midwife, and the way in which the halacha 

develops in medical issues in general. 

Given the trajectory of halachic rulings in these cases, it appears that the explanation 

for the paskening of these kulot is mainly to be found in the authenticity of modern man. 

After all, this experience of authenticity suggests that his will and his certainties are an 

important part of his autonomous person. That is why he wants this to be taken into account, 

also in the most traditional psakim. It appears that the halacha gradually is more open to 

and validates these individual and subjective perceptions of man and on that basis is 

prepared to allow what has been recorded as forbidden until then. 

 

 

4. Family formation 

In Chapter Four, I further substantiate my hypothesis by focusing on kulot with regard to 

aspects of male-female relationships, the most unlikely area where one would expect to 

find kulot in Orthodox Judaism. It is precisely in the area of sexuality that there would be 

great reluctance within halacha to make changes. Kulot in this area are therefore significant 

to support my hypothesis. At the same time, it is clear that intensity of emotion and 

authenticity play a large role in highly emotive subjects such as marriage, pregnancy and 

the desire to have children. 

Many people experience childlessness as a great lack of “authenticity” in the sense 

of self-realisation. If modern religious people feel restricted in these areas by the halacha, 

they will make an urgent appeal to the poskim to implement a halachically justified change. 

Given the fact that contemporary scholarship on psakim indicates that there is a tendency 

towards humrot, it is striking that in this field there are numerous kulot that make subjective 

self-realization possible on this point. 

Although the Jewish tradition encourages a large number of children and therefore 

encourages marriage to take place, this is not always possible. Sometimes, according to 

halacha, there is even a ban on marrying a marriage candidate (or both), the p’sule chitun. 

This may include a patsu‘a daka or a shvuya. Such prohibitions constitute a direct violation 

of the authenticity and autonomy of the person. In these painful situations, modern poskim 

are inclined to use all available internal mechanisms of the halacha in their responsa to 

pasken as lenient as possible, more lenient than in earlier sources of the Jewish tradition. 

Likewise, in the case of a katlanit modern poskim succeed in ensuring that little or 

nothing will stand in the way of such a pitiful woman to realize her authentic desire for 

meaningful bonding and forming a family. They do this by combining and merging kulot 

that were issued in the past, whether or not they were rejected by others at the time. A 

further example is halachic infertility due to complying with the nida laws, a relatively 

common problem that can obstruct a couple from getting pregnant. Here, too, poskim do 



241 
 

everything in their power to make it halachically possible to remove the aforementioned 

obstruction sothat the couple could conceive and have a family. 

A large part of these problems is in no way a product of modern times and modern 

society. It would therefore be in line with expectations that the halacha would have offered 

a solution for this centuries ago. Yet the many kulot in this area are a product of the modern 

psika only. This suggests that the religious-Jewish authentic modern man is not prepared 

to “simply” put aside his autonomous will. The halacha still has the last word for him, but 

he does appeal increasingly for the halachic authorities to find kulot for pressing problems. 

So we see that poskim take the authentic wishes of a person, who wishes to integrate his 

deeply anchored human will within the framework of the halacha, increasingly into 

account. 

Perhaps a posek might venture unnoticed on such slippery ice, because by adhering 

to the humrot he would cause a destructive collision between the halacha and the authentic 

will of the questioner. Especially by means of svarot, poskim manage to find certain kulot, 

within the framework of the halacha. These pertain to issues that in essence contain nothing 

new, but whose long-standing solutions would lead to the enforcement of an unacceptable 

way of living (unauthentically) for the modern mindset. 

There are poskim for whom no effort is too much in the search for a heter, 

particularly for emotionally difficult halachic problems. For the sake of passing kulot, they 

know how to find revolutionary ways to bypass clear-cut halachic principles. That this is 

not always successful or possible, is evident from the example in the unfortunate case of 

when a missing and officially declared dead husband nevertheless reappears, as a result of 

which the children from the wife’s second marriage become mamzerim. 

 

 

5. New halachic developments. 

The kulot discussed above have now become the generally accepted practice. In the fifth 

chapter, I discuss two examples of such halachic shifts that are still in the process of 

development: (1) an issue related to adoption and (2) the initiation of divorce by women. 

Some prominent poskim have made permissive statements on these issues, but they have 

not yet received the approval of all their colleagues. However, the reputation of these 

poskim is so great that their psakim cannot be disregarded in literature and the psika. 

In the first part of this chapter, I discuss the halachic process and its development 

with regard to adopted children. This concerns the relationship, and specifically the 

physical relationship, between a parent and an adopted child of the opposite sex. The 

concept of adoption is deemed highly praiseworthy; however, the halacha traditionally 

speaks out most rigorously against any form of physical closeness between the two sexes 

if there is no direct parent-child or marriage bond between the two. This topic is, of course, 

not new and was perhaps more pressing in the past with a much larger number of orphans 
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than today. In modern times, however, a much greater value is attached to this direct 

physical contact between parents and children. Modern adoptive parents understand that 

children need both emotional love and support as well as a physical show of affection; they 

want to be able to show their adopted children how much they are valued and loved, which 

includes physical affection. Rabbi Waldenberg is the first to respond to this clear need in 

an original and permitting halachic response. His statement bears witness to his deep 

compassion and social understanding as well as courage, because as yet few poskim share 

his decision. 

Another extreme example of the lack of authenticity, freedom of choice and 

autonomy is to have to maintain a marriage which has become unbearable. If it is 

impossible to break free from a marriage that to you has become objectionable, this is 

inconsistent with the “age of authenticity” mentality. In Jewish tradition, men could take 

the initiative for a divorce, but women could not (unless there were obvious flaws in the 

agreement or the marriage partner). Meanwhile, there are leading poskim who are inclined 

to accept kulot when a woman – and not the man – unilaterally takes the initiative for 

divorce. Even though universal acceptance and endorsement of these kulot throughout the 

halachic world have not yet arrived, a start has been made. 

These two examples are indicative of issues where modern man has such an 

autonomous will, confidence in himself and his ability, and above all the importance of his 

authenticity, that the halacha would appear too rigid if the psak would entail an absloute 

prohibition in such areas. My thesis will be proven and supported if these psakim too – as 

can be expected in the longer term – will in the future have received the general approval 

of the important modern poskim. After all, these kulot do not have their origin in acute 

halachic considerations – rather the prevailing general human thoughts regarding 

authenticity, freedom of choice, personal experience and autonomous action which have 

led to a change in the psika. 

 

Summing up 

The numerous examples discussed in this thesis have made clear how external social 

influences and internal halachic mechanisms influence the development of the psika after 

the Second World War. The contemporary orthodox halacha certainly does not only know 

humrot, but also far-reaching kulot, in precisely those areas where one would not expect 

them; without deviation from the paved halachic paths, and without a violation of the 

tradition or the integrity of the halacha or the posek. The reason for such kulot in modern 

psika lies in a shifting attitude towards human authenticity, as it has taken place in the 

whole of our modern society. 

Most modern poskim are sensitive to the present-day desire for authenticity. It is 

clear that modern psika, while faithful to the halachic process and precedence, is eager to 

incorporate both needs of authenticity and self-realization. Hence we can say that the social 
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reality and self-image of modern-day man has had an influence on the halachic process and 

psak over the last 70 years.  
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