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Zondag 16 oktober 2022 

vijfde van de herfst 

Uitgelicht: Tamar 

 
 

Lezing uit de Torah: Genesis 38,1-26a, gelezen en 

gezongen. Liedteksten (t. en m. Edwin Schimscheimer) 

 

 

Overweging 

 

Ik word niet gezien… 

Een drama in Iran, een maand geleden. Land waar 

vrouwen nauwelijks worden gezien. Waar ze al jaren 

vechten voor hun rechten. Waar ze nóg zo 

hoogopgeleid kunnen zijn, ze blijven altijd 

ondergeschikt aan mannen. Sommige vrouwen dragen 

uit protest hun hoofddoek steeds wat verder achterop 

hun hoofd. Zo wordt die bijna een sjaaltje om de nek. 

Eén van hen maakt het te bont. Haar naam is Mahsa 

Amini, een Koerdische, 22 jaar oud. Ze wordt opgepakt. 

Door de politie wordt ze mishandeld en op haar hoofd 

geslagen. Zo erg, dat na enkele dagen de dood erop 

volgt. 

Een golf van protest gaat door de wereld. Er zijn 

demonstraties. In Iran vallen er doden. Actrices in 

verschillende landen knippen voor de camera een 

haarlok af om hun steun te betuigen. Bij Op Eén is onze 

minister van justitie Dilan Yeşilgöz in gesprek met haar 

Belgische collega Vincent van Quickenborne over het 

intomen van de macht van de maffia. Als het drama in 

Iran ter sprake komt, knipt ook zij voor de camera een 

lok van haar haar af. 

 

Ik word niet gezien… 

Een drama in Kanaän, vierduizend jaar geleden. Een 

jonge vrouw verliest haar echtgenoot. Gelukkig heeft hij 

een broer: die zal haar nu kinderen schenken. Kinderen 

door wie zij gezien zal worden. Die haar zichtbaarheid 

geven als moeder. Een zichtbaarheid die zij als 

kinderloze vrouw niet heeft. 

Maar hij stort zijn zaad op de grond. Onan, de 

middelste zoon die er ook niet voor gekozen heeft dat 

de dingen zo gaan als ze gaan. Die net zo goed 

slachtoffer is, die zijn eigen leven niet kan leiden, maar 

het leven van zijn broer Er moet leiden. Maar zijn 

uitweg leidt tot niets. Niet tot een leven voor zichzelf. 

Niet tot nakomelingen voor zijn broer Er. Niet tot 

achting voor Tamar. Zijn uitweg leidt alleen tot de 

dood. 

Juda zit met zijn handen in zijn haar. Zijn zoons, zijn 

alles – ze sterven één voor één. Zijn leven heeft geen 

zin zonder zijn zoons. Zij zijn zijn toekomst! Wat is de 

rol van zijn schoondochter in dat drama…? Wat heeft zij 

met hun dood te maken? Is ze onder een slecht 

gesternte geboren? Rust er een vloek op haar? 

Tot zijn opluchting is Shela nog jong. Hij vindt dat 

voldoende reden om Tamar terug naar haar vader te 

sturen. ‘Ga maar bij je vader wonen tot mijn zoon Shela 

volwassen is,’ zegt hij haar. En hij haalt verlicht adem. 

Daar bij haar vader is ze goed opgeborgen. Daar kan hij 

haar mooi vergeten. Dit heeft hij goed opgelost… 

 

En Tamar? Zij voelt het natuurlijk op haar klompen aan. 

Ze doorziet heus wel wat Juda van plan is. Ze kent haar 

rechten. Maar ze kan niets doen om te zorgen dat die 

worden nageleefd. Ze kan ze niet afdwingen. 

Zo gaat dat in een patriarchale maatschappij: een 

samenleving waarin mannen het voor het zeggen 

hebben. Eerlijk gezegd heb ik daar altijd een negatief 

gevoel bij gehad. Is zo’n samenleving niet per definitie 

vrouwonvriendelijk? 

En toch, ik weet ook: het vrouwonvriendelijke is niet 

het doel. Vermoedelijk is het patriarchaat vooral op 

praktische overwegingen gebaseerd: op het feit dat 

mannen sterker zijn dan vrouwen. Want dat blijft een 

gegevenheid. Op bijna alle terreinen zijn mensen van 

verschillende genders hetzelfde. Op één terrein na: 

fysieke kracht. Mannen hebben grotere spierkracht. 

Daarom zijn zij de beschermers geworden tegen 

vijanden en wilde dieren. Zodat vrouwen zich met 

andere dingen kunnen bezighouden – met kinderen en 

voedsel. Bescherming door de sterken van de 

zwakkeren – dat is het doel van de patriarchale 

samenleving. 

 

Maar Tamar wordt er het slachtoffer van. De rechten 

die zij heeft, zijn afhankelijkheidsrechten. Eerst is er de 

afhankelijkheid van de mannen van haar eigen familie, 

die haar het recht geeft op bescherming. Wanneer ze 

iemands vrouw wordt, heeft ze recht op bescherming 

door de familieclan van haar man. Maar de regels 

worden niet gehandhaafd. Ze wordt als een last 

beschouwd. Ze wordt niet gezien, ze wordt niet 



2 
 

gehoord, ze wordt verstoten en alleen gelaten. Haar lot 

is bitter – net zoals het lot van veel vrouwen in Iran. 

 

En net als de vrouwen in Iran komt Tamar op voor 

zichzelf. Ze bedenkt een erg gewaagde actie: ze 

vermomt zich als prostituee en verleidt haar 

schoonvader Juda. 

Natuurlijk weet ze dat dit heel verkeerd uit kan pakken. 

Ze gold nog steeds als bezit van haar schoonfamilie. Een 

zwangerschap van een onbekende man kan haar haar 

leven kosten. En misschien ziet Juda wel zijn kans 

schoon om nu definitief van zijn schoondochter verlost 

te worden: hij eist de doodstraf. 

Maar alles loopt zoals ze het gepland heeft. En tenslotte 

erkent Juda zijn fout: hij had haar zijn zoon Shela als 

man moeten geven. 

 

Juda erkent zijn fout ruiterlijk. Dat kan hij dan ook 

zonder probleem doen, kun je zeggen: hij hoeft geen 

straf te ondergaan! Het tekent de toch wel scheve 

verhoudingen van het patriarchaat. Juda heeft het maar 

makkelijk! 

Maar er is een andere kant. Met zijn muziek maakt 

Edwin invoelbaar wat Juda doet: dat hij zijn jongste 

zoon beschermt tegen zijn schoondochter. Juda is bang 

geworden. Hij treurt om zijn zoon Er en zijn zoon Onan. 

Hij weet: mijn zoons zijn mijn dierbaarste bezit. 

Eigenlijk telt er niets, alleen zij.  

En nu is alleen Shela nog over… 

Hij doet wat hij kan om Shela te beschermen. De enige 

uitweg die hij ziet, gaat ten koste van zijn 

schoondochter. 

 

Ik was bang voor het duister, bang voor het lot, bang 

dat ik alles verliezen zou – zingt Juda ter verdediging 

van zichzelf. En zo kan het gaan. Angst kan ons tot 

beslissingen drijven die een ander kwaad doen. Angst is 

een slechte raadgever, zeggen we. Maar hoe vaak is het 

niet angst die ons raad geeft? Dichtbij en in ons eigen 

leven. Bijvoorbeeld wanneer we het gevoel hebben dat 

we niet gezien worden. Het kan tot razernij drijven. Tot 

ongenuanceerde meningen. Tot botsingen en harde 

woorden aan het adres van wie ons lief zijn. 

En ook in de wereld om ons heen. Zou angst niet de 

raadgever van Poetin zijn? Ik kan weinig anders 

bedenken, wanneer hij lukraak op allerlei steden in 

Oekraïne bommen laat vallen. En zou angst niet de 

reden zijn waarom vrouwen in Iran worden 

onderdrukt? In de geschiedenis is het verschillende 

keren het gebundelde protest van vrouwen geweest 

dat veranderingen teweeg bracht – een geweldloze 

kracht die niet te onderschatten is. Van vrouwen die 

geknakt zijn door wat er met hen gebeurt – zoals 

Tamar; zoals de vrouwen in Iran – en die niets te 

verliezen hebben. Die nog maar één uitweg zien: 

zichzelf recht verschaffen, omdat niemand anders het 

voor hen doet. 

 

Want ze worden niet gezien… 

Maar Matteüs ziet hen wel. Deze vrouwen, vertelt 

Matteüs, hebben hun genen doorgegeven aan Jezus. 

Vrouwen die laten zien hoe Gods heilsgeschiedenis 

doorgaat – ondanks al het menselijke gedoe. Wij 

kunnen van alles willen en van alles regelen, vertelt 

Matteüs, maar uiteindelijk is het God die bepaalt hoe 

de dingen gaan. Wat dikwijls een andere weg is dan die 

die wij uitstippelen. Een andere weg dan die van de 

regels van het patriarchaat; een andere weg dan die 

van regels die wíj voor het leven maken.  

 

In het verhaal over Tamar is het slot een knipoog naar 

deze gedachte. Het vertelt over haar bevalling. Ik lees 

het voor: 

 
27Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze 

een tweeling ter wereld. 28Tijdens de bevalling stak een 

van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw 

bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich 

het eerst had laten zien. 29Maar hij trok zijn hand weer 

terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een 

baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. 
30Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode 

draad. Hij werd Zerach genoemd. 

 

Peres, de jongste die het minst betekent, wordt gezien. 

Peres wordt degene die de lijn van afstamming tot aan 

Jezus voortzet. Zo ging het al met Jakob die de lijn van 

afstamming voortzette – en niet Esau, die de oudste 

was. De jongste gaat voorop; de laatste wordt de 

eerste; de jongste wordt de baanbreker.  

Zo wordt zijn moeder Tamar gezien. Want zo ging het 

ook met haar: degene met de minste status krijgt de 

grootste rol toebedeeld. 

 

 

Muziek: improvisatie bij Tamar 


