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DE PLAATS VAN VROUWEN.

De plaats van vrouwen in her Judaisme is meer dan vaak op grove wijze misverstaan en
uitgelegd, vooral door niet-joden.
De plaats van de vrouw in het joodse leven is verre van laag of minder dan de man! De rol van
de vrouw is eeuwen terug als vastgesteld op een veel betere manier dan in het Westen van
vandaag.
Veel van de leidenden in de vrouwenbeweging zijn jodinnen, en dat is waarachtig geen toeval,
zij weten dat respect voor de vrouw een onderdeel van de scheppingsordening is en dat
Westerse culturen maar al te vaak daar niet aan voldoen.

In het Judaisme worden vrouwen gezien als ‘anders maar gelijk’. De verantwoordelijkheden van
de vrouw zijn anders dan die van mannen, maar niet minder belangrijk. In sommige gevallen
zijn zij zelfs (veel) belangrijker!

De gelijkheid van mannen en vrouwen begint op het hoogst mogelijke niveau, bij God. In
tegenstelling tot de Christelijke zienswijze, heeft het Judaisme God nooit gezien als een
exclusieve man, maar altijd de mening gehuldigd dat God zowel mannelijke als vrouwelijke
aspecten in zich heeft. Zoals een rabbijn het ooit zei: God heeft geen fysiek lichaam en
daardoor geen geslachtsdelen, het idee dat God mannelijk of vrouwelijk zou zijn, is een absurd
idee! Er wordt over God gesproken in mannelijke termen omdat het Hebreeuws geen onzijdige
vorm heeft, daarom is het simpeler een van de twee vormen voor het spraakgebruik te kiezen.
God is net zo min mannelijk als een tafel dat zou zijn!

Mannen en ook(!) vrouwen zijn geschapen naar God’s beeld. Volgens sommige joodse
geleerden zijn de verschillende geslachtskenmerken pas na de schepping van de vrouw tot
bestaan gekomen.

Volgens de Judaïstische gedachte zijn vrouwen met een hoger niveau van ‘binah’ (intuïtie,
begripsvermogen, intelligentie) begiftigd dan mannen. Deze gedachte wordt gebaseerd op het
feit dat de vrouw ‘gebouwd is, Genesis 2:22, en niet ‘gevormd’ Genesis 2:7, en de woorden
begrijpen en bouwen van dezelfde wortel genomen zijn in het Hebreeuws. Er wordt door
sommigen gesteld dat de matriarchen Sara, Rebecca, Lea en Rachel superieur waren aan de
patriarchen, Abraham, Izaak en Jacob, op het terrein van profetie. Zo hebben vrouwen niet
meegedaan aan de bouw van het gouden kalf. Ook zijn er die staande houden dat vrouwen
dichter bij God leven dan mannen.

Vrouwen hebben, sinds Bijbelse tijden, altijd posities ingenomen die hoogstaand waren en
gerespecteerd werden. Miriam wordt gezien als een van de bevrijdster van Israël, samen met
haar broers Mozes en Aaron. Een van de Richters was een vrouw, Debora. Zeven van de 55
profeten in de Bijbel waren vrouwen.

De Tien Geboden eisen respect voor de ouders, zowel de moeder als de vader. In Exodus 20:12
wordt de vader het eerst genoemd, maar in Leviticus 19:3 is het eerst de moeder die respect
betoond moet worden!
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Er waren ook veel geleerde vrouwen die onze aandacht waard zijn. De Talmud, en ook latere
Rabbijnse publicaties, spreken van de wijsheid van Beroerijah, de vrouw van Rabbi Meïr.  Bij
verschillende gelegenheden was zienswijze van de vrouw ten aanzien van wets-uitvoering en -
verklaring verheven boven de van mannen en daardoor bepalend. In de ktoevah
(huwelijkscontract) van de zoon van Rabbi Akiva is de bepaling opgenomen dat de vrouw de
taak had haat man de Thora te onderwijzen! Het is bekend dat veel rabbijnen bij hun vrouw te
rade gingen als het ging om zaken van wetsuitvoering. De vrouw van een rabbijn werd ook wel
’rebbetzen’ genoemd, een titel alleen en uitsluitend voor een vrouw!

Toegegeven, de Talmud zegt ook negatieve dingen over vrouwen. Verschillende rabbijnen
beweren dat vrouwen lui zijn, jaloers, ijdel en verkwistend, graag roddelen en in het bijzonder
zich graag bezighouden van occulte zaken en waarzeggerij. Vaak wordt mannen geadviseerd uit
de buurt van vrouwen te blijven, maar dat heeft minder te doen met haar tekortkomingen en
meer met zijn lustgevoelens! Soms worden vrouwen ontmoedigd een hogere opleiding te volgen
of een godsdienstig ambt te ambiëren, maar daar ligt ook bescherming aan ten grondslag, zij
zou, afgeleid door andere ambities, haar belangrijkste taak, de zorg voor het gezin, kunnen
verwaarlozen!

De rechten van de vrouw in het Judaisme waren en zijn veel groter dan die in de moderne
Westerse wereld. Vrouwen hadden het recht bezittingen te kopen en te verkopen,
overeenkomsten aan te gaan. Iets wat pas in de laatste eeuw het recht van de Westerse vrouw is.
In Spreuken 31:10-31, wat gelezen wordt op een joodse bruiloft, zien we specifieke rechten van
de vrouw op zakelijk terrein en waarvoor zij zelfs gerespecteerd wordt, de verzen 11, 13, 16 en
18 in het bijzonder.
Vrouwen hebben het recht geconsulteerd te worden inzake haar huwelijkssluiting. Huwelijkse
seksualiteit is het recht van de vrouw, niet dat van de man! Mannen hebben niet in het minst
het recht hun vrouwen te slaan of anderszins te mishandelen. Het is nog niet zo lang geleden
dat vrouwenmishandeling in het Westen gezien werd als het recht van de man!
In gevallen van verkrachting blijft het verkrachting zodra de vrouw bij het begin van de
gemeenschap heeft geweigerd, ook al zou zij tijdens die gemeenschap van gedacht veranderen of
er zelfs van kunnen genieten en niet meer willen stoppen, zij zei ‘nee’ voordat het begon, en
dus is en blijft het een verkrachting!
Judaisme stelt dat gedwongen gemeenschap binnen het huwelijk ook verkrachting is en
derhalve verboden. Veel Westerse landen zijn zover nog niet en hoeveel godsdienstige
gemeenschappen zijn er niet die gemeenschap de ‘huwelijksplicht’ van de vrouw noemen?
Het staat buiten discussie dat de plaats van de joodse vrouw er een is als echtgenote en moeder,
de beheerster van het huishouden en dat is heel wat anders dan ‘huishoudster’! De invloed van
de vrouw in haar gezin is zo groot dat de Talmud zegt dat, als een man een slechte vrouw huwt
hij ook zeer snel slecht kan worden, maar als een slechte man een godvruchtige vrouw huwt hij
dat mettertijd ook zal worden.
Vrouwen zij vrijgesteld van alle geboden die tijd-gerelateerd zijn, zij kunnen die geboden
uitvoeren zodra hun taak als huismoeder dat toestaat, omdat haar taak als huismoeder haar
grootste gebod is. Van een vrouw wordt niet verwacht dat zij haar baby laat wachten op de
verzorging omdat het tijd zou zin voor gehoorzaamheid aan een gebod of andere verplichting.
Deze vrijstelling van bepaalde geboden heeft voor velen geleid tot het misverstand aangaande
de plaats van de vrouw in het joodse gezin. Allereerst verwarren velen deze vrijstelling met een
verbod of zelfs diskwalificatie. Integendeel, het is vrouwen nier verboden die verplichtingen na
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te komen, maar zij hebben het recht dat te doen zodra het hen uitkomt!  Ook de plaats van de
vrouw in de synagoge heeft geleid tot de misvatting dat haar rol een minderwaardige zou zijn.
Alsof het huiselijk leven zich zou afspelen in de synagoge, niets is minder waar. Dat speelt zich
in het gezin af, in het gezin waar de plaats van de vrouw tenminste even belangrijk is als die van
de man.

DE PLAATS VAN DE VROUW IN DE SYNAGOGE.
Om de beperkte rol van de vrouw in de synagoge te kunnen begrijpen is het noodzakelijk het
karakter van de geboden en de verschillende plaatsen van mannen en vrouwen, te begrijpen en
in het juiste perspectief te zien.
Judaisme erkent het feit dat de mens geneigd is zich tegen geboden en gezag te verzetten.
Iemand die iets doet omdat het zo bepaald is, verdient meer respect dat hij die iets doet omdat
hij dat zo wil doen. Daarbij is het zo dat de geboden niet zozeer als plichten worden gezien,
maar als voorrecht om het zo te mogen doen. Omdat van vrouwen niet wordt geëist dat zij
bepaalde geboden uitvoeren, is het voor hen ook niet noodzakelijk aan het quorum van een
minjan te voldoen voor een valide samenzijn in de synagoge. Vrouwen voeren dus vaker
zelfstandig hun daden uit dan mannen!
Daarbij komt nog dat er voor vrouwen minder geboden zijn dan voor mannen. In dit licht
moet ook het gebed van de man ‘ik dank U o God, dat ik geen vrouw ben’ gezien worden. Dit
gebed betekent niet dat het slecht zou zijn een vrouw te zijn, maar dat het een voorrecht is meer
verplichtingen te hebben als man. Het overeenkomstige gebed van de vrouw ‘ik dank U o God,
dat U mij hebt gemaakt naar Uw wil’, betekent niet dat zij erkent een lagere status te bezitten.
Dat zou ook nauwelijks zou kunnen resulteren in een dankgebed. Integendeel, dit gebed dient
begrepen te worden als het danken van God voor het feit dat zij een ruimere ‘binah’ heeft
ontvangen en voor alle vreugden en voorrechten die zij als vrouw heeft.

Een ander iets dat ook goed begrepen dient te worden is de afscheiding van mannen en
vrouwen tijdens het gebed. Volgens de joodse wet moeten mannen en vrouwen apart zijn
tijdens het gebed, wat over het algemeen gedaan wordt doordat de vrouwen in de synagoge
plaats nemen op een hogere verdieping. Hiervoor zijn twee redenen. 
1. Het denken wordt geacht te zijn op het gebed, en niet op de aantrekkelijke vrouw die

naast je zit
2. Veel heidense religies die in de vroege geschiedenis werden opgericht,  mondden vaak uit

in seksuele activiteiten en/of orgieën. De afscheiding van mannen en vrouwen voorkwam
dit, en ook de beweringen dat het er bij joden net zo aan toe ging als bij heidenen!

De combinatie van de vrijstellingen van bepaalde geboden en de afscheiding in de synagoge
heeft ertoe geleid dat vrouwen in de synagoge een beperkte rol hebben, maar zoals eerder
opgemerkt, deze beperkingen in het synagogale leven betekenen allerminst dat de vrouw in het
godsdienstige leven buitengesloten zou zijn.
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