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Alleen

Een aansprekende roman
De nieuwe roman Alleen van rabbijn Lody van 
de Kamp heb ik in één adem uitgelezen. 
De roman sprak me erg aan, omdat in het 
boek een aantal controversiële onderwerpen 
wordt aangesneden die met de veiligheid en 

het bestaansrecht van Israël 
te maken hebben. Daarbij 
wordt ook het conflict tussen 
Israël en de Palestijnen niet 
uit de weg gegaan. Toen ik in 
Israël mocht wonen en werken 
hielden deze onderwerpen 
mezelf ook bezig en heb ik als 
christen getracht op die vragen 
een antwoord te krijgen. Een 
antwoord krijgen is één, maar 
een antwoord formuleren 
is nog heel wat anders. Als 
christen moet je daar erg 
terughoudend in zijn. Nu 

deze onderwerpen van orthodox-Joodse zijde 
in romanvorm ter sprake worden gebracht, 
werd mijn aandacht gelijk getrokken en ont-
dekte ik al lezend hoe daarmee in die kringen 
geworsteld wordt. De huidige staat Israël blijkt 
zeker nog geen definitief antwoord te zijn.

Het verhaal
In het boek draait alles om Erna. Zij is een 
orthodox-Joodse vrouw die in Bergen-Belsen 
al haar naasten heeft verloren en alleen naar 
Nederland terugkeert. Bij de opbouw van haar 
leven blijft de shoa permanent meespelen. Ze 
stelt zich de vraag of ze nog wel nieuwe hechte 

relaties kan aanknopen. Zijn het geen voorbo-
den voor het opnieuw afscheid moeten nemen 
en loslaten? Met grote aarzeling vertrekt ze 
vanuit Nederland naar Israël. Van huis uit had 
ze immers een antizionistische opvoeding 
meegekregen. Loop je met je terugkeer de 
Messias niet voor de voeten? Maar anderzijds, 
zouden er, als er voor de oorlog in orthodoxe 
kring gehoor gegeven zou zijn aan de oproep 
naar Israël te gaan, niet tal van Joden in leven 
gebleven zijn? In het kibboetsleven komt ze 
in aanraking met het niet-religieuze zionisme. 
Dat hecht geen waarde aan de rituelen die bij 
de joodse traditie horen. Bovendien wordt ze 
in die kringen opnieuw geconfronteerd met 
het toepassen van geweld. Het herinnert haar 
aan het geweld in de kampen waarin ze tijdens 
de oorlog verbleef. Mag je als Jood wel zo 
gewelddadig zijn? Ook als het de Arabieren 
betreft? Pas je dan niet dezelfde middelen toe? 
Het zijn vragen die haar bezig houden, zeker 
nadat ze in gesprek is geweest Samah, een 
Arabische vrouw die 
in de buurt van de 
kibboets woont waar 
Erna verblijft. Ze 
verlaat het kibboets-
leven en trekt naar 
Tel Aviv. Daar komt 
ze in een meer reli-
gieuze omgeving en 
leert via een familie 
het religieuszio-
nisme kennen. Rab-
bijn Zwi Jehoeda 
Kook houdt haar 
voor dat de stichting 
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van de staat Israël het middel in Gods hand is 
om de verlossing tot stand te brengen. Naar 
zijn opvatting passen ook niet-religieuze Joden 
in Gods plan. Uit het profane zal het heilige 
voortkomen. Erna twijfelt. Is dat wel zo? 
Het zich opnieuw hechten aan mensen blijkt 
ook in Israël de voorbode te zijn van het 
opnieuw pijnlijk afscheid moeten nemen. Erna 
verbindt zich aan Jossef. Jossef komt gewond 
terug van het front uit de oorlog van 1956. Hij 
is invalide. Erna en Jossef vervreemden van 
elkaar. Opnieuw moet afscheid worden geno-
men van iemand van wie ze is gaan houden. 
Dan komt Erna in de orthodoxe wijk Mea 
Shearim in Jeruzalem. Dat voelt aan als thuis-
komen. Ze ontmoet daar een vrouw, Zlatte, 
die tot de Satmar-beweging behoort. Zlatte 
zorgt ervoor dat Erna met een weduwnaar in 
contact wordt gebracht. Met hem huwt ze, 
maar ze verkeert dan opeens in kringen die 
van mening zijn dat de stichting van de staat 
de oorsprong van alle ellende in het huidige 
Israël is. Het gedachtengoed van Neitura Karta, 
een beweging die de staat verwerpt, is haar 
eigen geworden. Ze keert daarmee terug naar 

de opvattingen van de hoofdstroom van de 
orthodoxie van voor de shoa. 
Nog is het afscheid nemen niet voorbij. Bij 
een aanslag op een bus raakt Erna gewond. 
Haar man en twee kleindochters komen om 
het leven. De aanslag werd gepleegd door een 
jongetje dat door de Arabische vrouw Samah, 
met wie Erna jaren tevoren bij de kibboets 
gesproken heeft, werd opgevoed. Nu delen de 
beide vrouwen de kamer in het ziekenhuis. 
In die kamer onthult Samah aan Erna de 
identiteit van de dader. Een onthulling die tot 
nadenken stemt.

Open einden 
De Roman van Lody van de Kamp stelt veel 
principiële vragen aan de orde. Sluitende ant-
woorden worden niet gegeven. Het is daarom 
terecht een boek met open einden gebleven.
De huidige staat Israël behoort in zijn visie 
duidelijk niet tot de ‘laatste dingen’, hoogstens 
tot de ‘voorlaatste’. Tot de ‘laatste dingen’ 
behoort immers de komst van de Messias 
en een leven in het land overeenkomstig de 
Thora.
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