
'1Vaa:rom vasltje melt §om Kipoer? Edmorull Fleg 

"Waarom vaslt ilk op §om Kipoer?" vroeg mijn doktter. "Dail: ligil: lhed eenvoudig. lik vaslt op 
Jom Kipoer om eer il:e !bewijzen aan mijn overleden vader." 
"Is dait je enige reden?" 
"De enige." 
"Denk nog eens goed na. Kan je echit niell: een andere reden !bedenken?" 
"Geen enkele." 
"Mijn \beste v:riend, sita mij itoe je een paar lkorlte vragen 11:e sil:ell.i.en op de manier waar 
Socrail:es lbelkend om is geworden. § e anil:woorden !kunnen ons dan welliclhlt naar hele 
inil:eressanite onitdeklkingen leiden." 
"O r-

. ,, .Jtt..., ga Je gang. 
"Geef je aan liefdadigheidsinsltellingen?" 
"Mijn hart is nieil: van slteen." 
"En was je vader een vrijgevig mens?" 

"J f!"a, nou en o. 
"Geef je aan liefdadiglheid, uilt respeclt voor zijn herinnering?" 
"Nee, dait denk ilk nielt. Ilk geef omdalt ..... , omdail: ....... " 
"Vanwege walt?" 
"Gewoon, omdat ik dail: zdf p1tdil:ig vind." 
"0.lk. Vertelde je vader [eugens?" 
"Nooi11:!" 
"En jij, Heg jij wd eens?" 
"Zo weinig mogelijk" 
"Doe je da11: vanwege lhe11: respecil: <lalt je voor je vader hebt? Ik denk van niet. §e vedelt geen 
Theugens en je s11:edil: nieil: ... " 
"Omdall: ik helt zelf pre11:1tig vind." 
"In heil: lkoril:, Reef je de Tien Gelboden na?" 
"Nieil: alle 11:ien ... missclhien drie of vier van de itien." 
"Precies. Lail:en we zeggen dail: je er vijf naleeft. Je lhoudil: je aan deze vijf mitsvolt vanwege je 
eigen persoonii.illie voldoening. Maar je vasil: op Jom Kipoer." 
"Uit: respect voor mijn ovededen vader." 
"Perfeclt. Ve:rll:d mij nu eens, als je vader in gebed was, !bond lhij dan de leren riemen om 
zijn hooifd en armen? ilk gdoof dat ze ze 11:efilllin noemen?" 
"Inderdaad, iedere ochltend." 
"En jij dan, doe jij da11:?" 
"Nooit!" 
"Heef11: hij rneil: Pesach de seder geleid?" 
"Ieder jaa:r." 
"Doe jij he11:zelfde?" 
"lik zou niet eens well:en lhoe!" 
"A1t lhij !kosjer?" 

"J 
1··�- "a, nail:uur IJ!li. 

"Jij benil: ermee gesil:opil:?" 
"Vanzelfsprekend." 
"Als ik alles bij elkaar optel, was lhij een praktizerende Jood. Afs je zijn herinnering lhad 
willen eren, !had je niell:s van dail: alles overlboord mogen zeil:11:en, je lhoud11: je !kennelijk maar 
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aan één ervan: je vast op Jom Kipoer. Waarom?" 
"Mijn vader beschouwde Jom Kipoer als veel belangrijker dan de resil:. Ilk zie hem nog 
steeds voor mij als hij tlhuiskwam aan het einde van cile vasten: zijn gezicht straal.de 
helemaal." 
"Hoe verklaar je dat dan? Waarom vond lhij nu juisil: dall: vasten met Jom Kipoer zo 
belangrijk?" 
"Jom Kipoer was hem dierbaar zoals Israël zelf Deze vasil:en lbevail:lte alles wat hij zag als 
Jodendom." 
"Als ik heil: dan goed begrijp, vast jij met Jom Kipoer, om ieil:s van Jodendom vast te houden 
binnen in jezelf." 
"O, nee, absoluuil: niet!! Ik geef net zoveel om Jodendom als om Christendom, Islam, 
Boedisme of welke godsdienst dan ook." 
"Wacht even. Laat mij m'n zin even afmaken. Jij vasil: op Jom Kipoer om binnen in jezelf 
iets van Joden dom vast te lhoucilen ... " 
"Nee helemaal niet." 
" .. .iets van Jodendom, omdlat je respect lhelbll: voor de herinnering aan je overleden vader." 
"Goed, goed, ja dat is zo. Als je lheil: tenminste zo wilt zeggen." 
"Zie je, we zijn het wat dat betreft eens met eilkaar. En mag ik je vragen of je gelooft aan de 
onsterfelijkheid van de ziel?" 
"Ik geloof zelfs niet in een ziel, laat staan in zijn onsterfelijlkheid.." 
"Maar dan, naar je eigen mening, lbeslaat je vader lhdemaal niell: meer. Hij kenlt je niet. Hij 
ziet je niet. Je kunt hem niet rneer me1t iets !blij malken of ongdulklkig maken. Jouw respect 
voor zijn nagedachtenis llran hem helemaal niets schelen." 
"Zijn !herinnering leeft in mij zellf." 
"Jouw vader is dus niets anders dan een deel van je eigen geweten." 
"Een deel van mijn geweten dalt iik meer waardeer dan wat dan ook." 
"Dan is ihet dus zo, dat jouw vasten meit Jom Kipcer te maken heeft: met een stuk respect 
voor jezelf; en dat beil:eikent weer, dail: je alleen maar vast met Jom Kipoer vanwege 
persoonlijke voldoening." 
"Sorry, sorry ... !" 
"Hetzelfde gddil: voor het nalkomen van maar een paar van die Tien Geboden. Dat doe je 
dus omdat je daar voldoening in schept."0, maar .... " 
"Maar wat?" 
"Laten we eens het onderscheid aanlbrengen tussen ... " 
"Onderscheid russen walt? Jij wilil: binnen in jezelf iets van het Jodendom behouden, omdat 
je de herinnering aan je overleden vader wfü respecteren. Maar, omdat die herinnering aan 
je vader niets anders is, dan een ded van jezellf, betekent dit niets anders dan dat je voor 
jezelf iets van het Jodendom wilil: bewaren. Spreek dit nu maar eens tegen als je kunt." 
"Wat maallu dat nu uit? Bewijslt dalt iets?" 
"Ik weet helt niet. We zullen zien. Vind je het preil:11:Îg om te vasten?" 
"Ik prefereer een goede maaltijd." 
"En jij orntzegit je een goede maalitijd voor je eigen persoonlijlke voldoening?" 
"Dat helb ilk niet gezegd!" 
"§awel, je helblt heil: impliciet gezegd. Is heil: niet een erg merkwaardige voldoening als je 
jezelf berooft van iets heel prettigs, zoals een goede maaltijd? Maar per slot van relkening is 
het helemaal niet merkwaardig dat je je vanwege je eigen voldoening afzijdig houdt van 
sltden, liegen en doden? Stel je voor, dat je vanwege je professie als arts, een aartsvijand 
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moeslt helpen. Als arlts is !helt heel erg gemakkelijlk om deze man uit de weg te 
ruimen, zonder een enkel gevaar voor jezelf. Zou je dit ooit doen? Nee, natuurlijk 
niet! Maar waarom niet:?" 
"Het is mijn plicht als medicus." 
"Er is dus zoiets als pHcht." 
"Professionele plicht, ja." 
"Is vasten met Jom Kipoer ook een pHclht?" 
"Een verplichting aan wie?" 
"Aan jezelf bijvoorbeeld, omdat je op die dag niet eelt of drinkt" 
"Nu ga je echt lte snel, ilk kan je niet goed meer volgen." 
"[k ben alleen maar jou aan het volgen, beste vriend. lik doe niets anders dan jouw 
opmerkingen volgen. Deze verplichting. Waar komt die eigenlijk vandaan? Wie heeft het je 

verboden om op Jom Kipoer te eten en te drinken? Mozes deed dat. Dus je gehoorzaamt 
aan Mozes." 
"Is dat zo? Gehoorzaam ik aan Mozes?" 
"En van wie heeft Mozes de opdrachten en wetten gelkregen? Van God. God alleen heeft 
Mozes de autoriteit kunnen geven om deze opdrachten weer door te geven aan de volgende 
generaties." 
"Dus, jij beweert, dat ik, een medicus, die alleen maar gelooft in materialisme .... " 
"Ik weet het, je noemt jezelf een altheïst." 
"Ik noem mezelf een atheïst, en ik ben oolk een atlheïst." 
"Je denlkil: dail: je er een lbenll:. Maar omdat je vast: meil: Jorn Kipoer, moeit ik je 11:och 

zeggen besll:e vriend: jij gelooft in God.') 

(Uit: Johannesburg Jewislh Affairs, Vot7, no.9, September 1952, pp. 8-9; from 'Pages 
Retrouvées' by Edmond Fleg, Paris) 


