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Je kunt nooit weten
De man met de zwarte hoed links op de foto is YitschakMendel Wagner, een Chabad rabbijn in Krefeld, Duitsland, zijn geboortestad, gelegen ten noordwesten van
Düsseldorf, en de eerste en enige rabbijn daar sinds de
Tweede Wereldoorlog. De man in het midden is een
Russische Jood, Leonid genaamd die Rusland verlaten
heeft en nu in Duitsland woont. Zijn ouders, grootouders, ooms en tantes waren allen leden van de communistische partij, en als zodanig, gaven ze hun kinderen geen enkel Joodse onderwijs. Tenslotte stond de
communistische partij bekend als anti-godsdienstig.
Voor Leonid betekende dit dat hij zich absoluut niet
herinnert dat er gedurende zijn hele leven, tot op deze
dag, in zijn huis ooit iets Joodse gebeurde.
Zijn vader overleed 23 jaar geleden en twee jaar geleden overleed zijn moeder. Hij ging naar de plaatselijke
Chabad sjoel (synagoge) om kaddisch (het gebed van een rouwende) voor haar te zeggen. Het beviel Leonid
wat hij daar zag en hij bleef daar komen. In de twee jaar sedert de dood van zijn moeder is hij gegroeid in
Jodendom en Tora.
Begin dit jaar (Adar 5771/ 3-2011) kreeg Rabbijn Wagner het gevoel dat het tijd werd om met hem te spreken over een brit mila (Joodse besnijdenis). Dit is een groot probleem met Russen die opgroeiden onder de
invloed van het communisme. Het is ook geen kleinigheid voor een volwassen man om deze procedure te
ondergaan. Niettemin stemde Leonid erin toe. De rabbijn controleerde Leonids afkomst totdat hij 100%
zeker was dat Leonid Joods was en maakte vervolgens een afspraak met een mohel (besnijder) in Antwerpen.
Rabbijn Wagner vloog met Leonid naar België. Ze kwamen aan bij het kantoor van de mohel, die Leonid
mee naar boven nam om hem te besnijden. Rabbi Wagner en een paar van zijn en Leonids vrienden lazen
intussen Tehilliem (Psalmen). Na tien minuten kwam de mohel weer bij hen terug en zei dat hij nog nooit
zoiets bij de hand had gehad. Leonid was al besneden!
Niet dat hij besneden geboren was, hetgeen soms, hoewel heel zelden, gebeurt, maar dat hij een kosjere
besnijdenis had gehad door een bekwame mohel. Leonid wist van niets. Heel zijn leven hadden zijn ouders
hem daar niets over verteld. Hij wist niet eens wat een brit mila was. Hem was verteld dat de mohel iets van
hem zou afsnijden, een „kleine operatie” en hij had zichzelf op deze pijnlijke ervaring emotioneel voorbereid. Hij begreep niet waarom dat nu niet gebeurde. De mohel haalde er een tweede mohel bij om te
verifiëren wat hij zelf dacht. De tweede mohel zei dat dit een geval was van één op de miljoen.
En zo kwam het dat pas nu, na 46 jaar, Leonid leerde van de mesiroet nefesj (de toegewijde
zelfopoffering) van zijn ouders. Wanneer de besnijdenis ontdekt was, zouden zijn ouders hun
positie in de partij, hun banen, hun huis, .... alles verloren hebben. Dat zouden zij hebben moet
zoeken naar nieuw werk in een nieuwe, vijandige omgeving. Maar op de een of andere manier
vonden ze een manier om in het communistische Rusland van 1955, levend als communisten, een
geheime brit mila te organiseren, een brit zo geheim dat zelfs hun zoon er niets van afwist tot dit
jaar!
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