Poerim: het verborgene en het toeval
door Catharina Groenendal aangepaste versie van de 2e aflevering uit de
rubriek ‘VAN MAZZEL EN SORES’ van februari 2018, over
Joodse Groningers, Joodse gebruiken, rituelen en religie

Poeriem is een vrolijk lentefeest, vanwege de vertelling over koningin
Esther, uit het gelijknamige Bijbelboek. Esther redde, samen met haar
oom Mordechai, het leven van het Joodse volk in Perzië. Het feest wordt
ook wel het Joods carnaval genoemd. Tijdens dit feestelijk samenzijn in
de synagoge zijn de mensen verkleed, vooral de kinderen, die zich
vermommen als een van de figuren uit het boek Esther.
In 2020 wordt Poerim gevierd van maandagavond 9 maart tot en met
dinsdagavond 10 maart.
Het Joodse volk in Perzië
Het verhaal speelt zich af in het grote Perzische rijk van de vijfde eeuw
voor de gangbare jaartelling. Hoe kwamen de Joden daar? Nadat onder
het koningschap van Nebukadnezar het land Judea was veroverd door
de Babyloniërs, waarbij ook de Tempel op de berg Sion in Jeruzalem
voor de eerste keer werd verwoest, belandde een grote groep Joden,
waaronder veel vooraanstaanden en geleerden, als ‘oorlogsbuit‘ in
Babylonië. Dit land nu werd vervolgens weer door de Perzen veroverd.
De Joden hadden onder het Perzische regime betrekkelijke
godsdienstvrijheid. Dit klimaat van vrijheid zorgde er voor dat eeuwen
later de Babylonische Talmoed - het grote en gezaghebbende,
encyclopedische Joodse studieboek - daar kon ontstaan. Want ook na
de opheffing van de ballingschap door de Perzische koning Cyrus bleef
er in Babylon/Bagdad een belangrijke intellectuele Joodse gemeenschap
bestaan. Toen in het jaar 70 voor de tweede keer de destijds herbouwde
tempel weer werd verwoest, deze keer door de Romeinen, kwamen er
nog meer Joodse ballingen naar Perzië. Toch dreigde ook daar weer
gevaar voor het Joodse volk, met haar aparte godsdienstige leefregels,
rituelen en tradities. Hoewel Joden geregeld belangrijke bijdragen
leverden aan de Perzische samenleving, was er sprake van toenemend
verzet. In die periode speelt het verhaal van koningin Esther, die met
haar Hebreeuwse naam Hadassa heette.

Koningin Esther en het verborgene
Tijdens het Poeriem feest wordt altijd het verhaal van
koningin Esther voorgelezen, in Groningen uit het
boek Esther, dus niet van een rol. Dit verhaal is
onderdeel van ‘Tenach’ (de Joodse bijbel). Het vertelt
hoe de wees Esther aan het hof in de stad Susa is
beland, door toedoen van haar oom en beschermheer
Mordechai, die een goede functie aan het hof had.
Op een gegeven moment zocht Ahasveros, koning
van Perzië en Medië, een nieuwe vrouw.
Dit kwam zo: toen koning Ahasveros aan het einde
van een langdurig feest zijn vrouw Wasti uit haar
eigen vrouwenvertrek liet halen om haar, met haar kroon op, te showen
aan zijn belangrijke rijksgenoten, weigerde zij om aan dit bevel te
voldoen. Zij wist dat de heren intussen tamelijk dronken waren.
Bovendien voorzag ze dat ze ook nog voor ze zou moeten dansen.
Zo’n weigering was iets ongehoords: Koningin Wasti werd verbannen.
Om te voorkomen dat andere vrouwen dit voorbeeld zouden volgen
raadpleegde de koning zijn wijze mannen uit Perzië en Medië en werd er
een wet uitgevaardigd: een wet van Meden en Perzen. Hierin stond dat
koning Ahasveros zijn vrouw had weggestuurd uit het paleis en dat hij
haar koninklijke waardigheid aan een ander zou geven. Dit werd in het
hele rijk bekend gemaakt. Daarna werd er gezocht naar een nieuwe
koningin.
Mordechai schoof Esther naar voren als één van de vele gegadigden om
de nieuwe uitverkorene te worden en uit alle verzamelde maagden uit
zijn rijk werd Esther gekozen als zijn nieuwe koningin.
Toevallig?
De koning mocht niet weten, zei Mordechai tegen Esther, dat zij van het
Joodse volk was. Dat moest voorlopig verborgen blijven.
De naam Esther betekent de verborgene en er zit nog meer verborgen in
dit Bijbelverhaal: nergens wordt de naam of een van de namen van God
genoemd.

Haman, de ‘antisemiet’
Aan het hof werkte een soort eerste minister, genaamd Haman. Hij
stamde af van de kleinzoon van Esau, Amalek. En de Amalekieten
gelden in de bijbel als antisemieten avant la lettre. Haman had veel

macht en er was zelfs een gebod dat alle functionarissen voor Haman
moesten buigen. Alleen Mordechai wilde nooit voor hem buigen. Haman
werd steeds kwader. Hij maakte een plan om alle Joden in zijn rijk te
vernietigen. Hij gooide een ‘poer’ (=lot) om de datum daarvoor vast te
stellen. Hij zette de galg voor Mordechai alvast klaar. De koning ging
akkoord omdat Haman hem vertelde dat het ging om een volk binnen
zijn grenzen dat zich niet aan de wetten van Meden en Perzen hield. Er
werd een wet uitgevaardigd dat op die bepaalde dag de Joden in het
hele rijk gedood moesten worden.
Nu was het zo dat Mordechai een keer het leven van de koning had
gered. Toen hij eens dienst had bij de Koningspoort, hoorde hij twee
lijfwachten van de koning praten. Mordechai kende vele talen en hij
hoorde dat deze eunuchen uit frustratie de koning wilden vergiftigen. Via
Esther kwam de koning dit te weten, het werd onderzocht en de mannen
werden opgehangen. Dit gebeuren werd in de kronieken van de koning
opgetekend. Op een nacht toen de koning niet kon slapen, vroeg hij een
dienaar hem iets voor te lezen uit deze kroniek. Toevallig viel het open
op de bladzijde waarin vermeld stond dat Mordechai een aanslag op de
koning had voorkomen. Hij hoorde dat deze man daar nog niet voor
beloond was. Zo kwam Mordechai in de gunst bij de koning, kort voor die
dreigende datum die door het lot was bepaald.
Een levensgevaarlijke opdracht
Toen Mordechai hoorde wat Haman had geregeld om zijn volk uit te
roeien, stuurde hij Esther een boodschap met de vraag om voor de
Joden te pleiten bij de koning. Maar in die tijd kon je, zelfs al was je
koningin, niet zomaar naar de koning gaan om iets te vragen:
ongevraagd diens vertrek betreden, daar stond de doodstraf op. Esther
wilde eerst vasten en bidden en vroeg de Joden in Susa om dit ook te
doen. Daarna verzamelde ze al haar moed en ging naar het vertrek van
haar man. Gelukkig pakte dit goed uit, want de koning hield veel van
haar. Ze had een plan bedacht en vroeg de koning om samen met
Haman een maaltijd met haar te gebruiken. Bij dit samenzijn vertelde
Esther de koning dat ze graag een goed leven wil leiden maar dat er
iemand is die haar en haar volk wil vermoorden. Toen de koning hoorde
dat zowel Esther als Mordechai Joden waren, en dat Haman had
geregeld dat binnenkort alle Joden zouden worden gedood, greep hij in
om dit te voorkomen. Haman vluchtte en de koning vervaardigde een
nieuwe wet (de wet van Meden en Perzen kon niet meer veranderd
worden), waarin stond dat alle Joden in zijn rijk zich op de betreffende
datum, de dertiende dag in de maand Adar, mochten verdedigen en hun
aanvallers mochten doden. Haman en zijn volgelingen werden aan de
galg gehangen en Mordechai, die per slot eens zijn leven had gered,

kreeg een belangrijke positie aan het hof. Het omgekeerde van wat
Haman van plan was, vond plaats.
Koningin Esther kreeg en greep de kans het goede te doen, door
toevallig gunstige omstandigheden die wellicht door de Niet Genoemde
werden gecreëerd.
Dronken worden en verborgen blijven
Sindsdien vieren Joden ieder jaar Poeriem, op de dag die toevalligheden
hadden bepaald, de datum waarop de Joden aan de dood zijn ontsnapt.
Het is een van de vrolijkste feesten in de Joodse traditie. De religieuze
voorschriften uit de Talmoed vermelden zelfs dat je zo dronken mag
worden, dat je het verschil niet meer weet tussen Mordechai en Haman.
Je ziet het kwade in het goede en andersom. De dag voor Poeriem is
een vastendag, om het vasten van Esther te herdenken. Op Poeriem ga
je verkleed naar de synagoge, je bent verborgen achter een masker. Als
in de sjoel tijdens het voorlezen van het verhaal de naam Haman valt,
maak je met ratels zoveel kabaal, dat die naam niet meer gehoord wordt.
Er wordt gezongen, gedanst en lekker gegeten. Hamansoren
bijvoorbeeld, een traditionele Poerim lekkernij. Het zijn driehoekige
koekjes, gevuld met allerlei (verborgen) zoetigheden.

de ratel en de ‘hamansoren’

Er worden cadeautjes gegeven en ook aan mensen die het minder
hebben wordt gedacht. Zij krijgen iets langsgebracht of toegestuurd.
Tijd en zin om een mooie verfilming van het Esther verhaal te zien? Klik
dan hier, voor een versie uit 1999 (met Luise Lombard als Esther), op
YouTube ( de film duurt anderhalf uur).

