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EVA 

(uit: Van twee joodsche vragertjes - Clara Asscher-Pinkhof) 

 

Eva wilde voor papa en mama een mooie tekening maken. Want ze had 

gehoord dat andere kinderen dat ook wel eens deden als het Rosj Hasjana 

werd, en dat ze er dan ook nog iets op schreven. 

Nu zat ze stilletjes in een hoekje van haar kamer te bedenken wat ze maken 

zou. En ze dacht aan het jaar dat afgelopen was. Had ze zich altijd goed 

gedragen in dat jaar? Echt altijd? Ze had wel haar best gedaan. Maar opeens 

moest ze denken aan gisteren... Toen was er iets ergs gebeurd. En dat wist 

niemand - zelfs mama niet... 
 

Ze had gejokt. Tegen een meisje op school had ze gejokt. En het was 

helemaal niet nodig geweest. Maar dat meisje had ook zo staan opscheppen 

over hoe het bij haar thuis was. Ze had gezegd dat bij hun thuis alles zo mooi 

was. Nou, bij Eva thuis ook. 'Maar bij ons in de kamer', had het meisje gezegd, 

'daar ligt toch zo'n mooi vloerkleed' . 'Bij ons ook', had Eva gezegd. En dat was 

waar. 

'En we hebben zo'n prachtige bank'. 'Nou, wij ook'. Dat was ook waar. 

'En zo'n mooie piano'. 'O - die hebben wij ook'. En dat was niet waar. Waarom 

had ze dat eigenlijk gezegd? Ze hadden helemaal geen piano. Maar toen ze 

het eenmaal gezegd had kon ze niet meer zeggen dat het niet zo was. 
 

Daar moest ze aan denken nu ze haar Rosj Hasjana-brief ging schrijven. Wat 

moest ze schrijven? Dat ze in het nieuwe jaar heel zoet, net zo zoet als appels 

met honing zou zijn? Ja, maar dat wist ze niet zeker. Want dat jokken van 

gisteren was ook zomaar ineens gekomen. Dat ze heel veel van papa en 

mama hield? Ja, maar dat kon ze nog veel beter zeggen in plaats van 

schrijven. Maar wat dan? Wat dan? 

 

Nu wist ze ineens wat. 

Ze tekende een mageen davied en zette 

midden daarin: Eva. 

De rest zou ze wel zeggen, en niet schrijven. 

Wacht: nog een sjofar eronder, omdat er op 

Rosj Hasjana sjofar geblazen wordt. De sjofar 

was niet zo goed gelukt, maar papa en 

mama zouden vast wel kunnen zien wat het 

voor moest stellen... 
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De eerste avond van Rosj Hasjana legde Eva haar tekening onder het challe-

kleedje. Papa merkte niets. Eerst maakte hij kiddoesj, en toen kregen ze 

allemaal een stukje zoete appel met honing. Daarna gingen ze hun handen 

wassen. En toen.... 

Wat is dat? vroeg papa. Daar zag hij de tekening van Eva. 'Prachtig', zeiden 

papa en mama allebei. 'Een echte verrassing'. 'En' - zei Eva met een kleur - 'ik 

wou er eerst nog iets op schrijven. Dat ik van jullie hou, en Sjana Tova, en dat ik 

dit jaar heel lief zal zijn.... maar dat weet ik niet zeker! 

'Ik wel', zei papa. 'Ik weet zeker dat je dit jaar heel goed je best zult doen'. Maar 

Eva wist dat niet zo zeker. Ze dacht aan gisteren. Papa en mama wisten niet 

eens dat ze gisteren gejokt had! 
 

Het was een paar dagen na Rosj Hasjana. Mama vertelde Eva over Jom 

Kippoer: - 'kijk, Eva, alle mensen doen wel eens slechte dingen. En dikwijls 

hebben ze daar later erge spijt van. Als het nieuwe joodse jaar begint denken 

ze: 'Wat jammer dat ik in het vorige jaar slechte dingen heb gedaan. Ik hoop 

dat het in het volgende jaar beter gaat. En dan komt Jom Kippoer. Op die dag 

vasten de mensen en willen ze de hele dag aan niets anders denken dan aan 

God en aan wat ze voor slechts hebben gedaan. En ze willen God eerlijk alles 

zeggen wat ze gedaan hebben. Want als je eerlijk zegt wat je gedaan hebt, is 

het al veel minder erg'. 

'Ja', dacht Eva. Maar ze zei niets.... 

'En ze vragen of God al dat lelijke weer wil vergeten. En ze hopen dat ze het 

nooit meer zullen doen'. 

'Ja', dacht Eva. Maar ze zei niets... 

'Kijk Eva, op Jom Kippoer ben jij niet de hele dag in sjoel. En daarom zal ik je 

een beetje vertellen hoe het einde van die dag is. Dan zijn de mensen heel stil 

van het lange vasten en het vele denken. En ze hebben heel veel spijt. En dan 

ineens, als Jom Kippoer bijna is afgelopen, roepen ze samen hardop uit dat 

God de enige God is in de hele wereld. En dan denken de mensen ineens 

weer er aan hoe slecht ze geweest zijn en hoeveel verdriet ze andere mensen 

hebben gedaan. En hoe goed God is. Dan zijn er wel eens mensen die erg 

moeten huilen omdat ze denken aan al dat verdriet. Maar ineens wordt er één 

keer op de sjofar geblazen. En dat betekent: vooruit! Niet meer aan je verdriet 

denken en aan wat je voor slechts hebt gedaan. Nu moet je weer beginnen 

om goed te worden. Flink zijn! Vooruit! Dat zegt de sjofar. En de mensen 

kunnen weer flink het nieuwe jaar beginnen'. 
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Eva zei niets. Ze keek eens naar mama. Toen liep ze naar het raam en keek 

naar buiten. En ze dacht: zou ik het nu vertellen, van dat jokken? 

Ze keek weer naar mama en liep zachtjes naar haar toe. 'Mama'? 'Ja, Eva'? 'Is 

het ook erg als je tegen een kind van school jokt?' 

'Natuurlijk'. 'O'. Zou ze het nu zeggen? 'Mama?'. 'Wat is er, Eva?' 'Ik heb wel eens 

gejokt'. 'Hoe kwam dat, Eva?' vroeg mama. En toen vertelde Eva het. Alles. En 

toen het uit was keek ze naar mama - of mama het erg vond. 
 

'Wat ben ik blij dat je het me allemaal verteld hebt' zei mama. 'En nu vertel je 

natuurlijk ook aan dat meisje dat we géén piano hebben'. Geschrokken keek 

Eva mama aan. 'Dat kan toch niet!'. 'Waarom niet?' 'Nee', schudde Eva, met 

tranen in haar ogen. 'Dat kan echt niet, want het is veel te gek'. 'Welnee,' zei 

mama. 'Het is helemaal niet gek dat we geen piano hebben'. 'Maar ik heb het 

gezegd, en nu denkt ze het!'. 'En ze mag het niet denken, want het is niet waar. 

En daarom moet je het zeggen. Want anders blijft het jokken'. 

Eva zei niets. En mama wachtte. Ineens stopte Eva haar hoofd tegen mama's 

arm. 'Morgen zal ik het haar zeggen' zei ze zachtjes. 

'Nu kan het ècht Jom Kippoer voor je worden, hè?' zei mama. En ze gaf Eva 

een zoen. 
 

 

 

 
 


