
J. KADDISJ JATOM (Toelichting uit “Be’artsot Hachajim, uitgave Stichting Gan 

Hasjalom, voor de tekst en vertaling, zie LJG-sidoer o.a. blz. 366-367) 

 

J.1. De begrafenis wordt beëindigd door het zeggen van kaddisj. Anders dan veelal wordt 

verondersteld gaat deze tekst niet over de dood, maar is hij een lofzang op God en een 

uiting van blijvend vertrouwen in de toekomst. Het kaddisj wordt gezegd in verband 

met overlijden en begraven omdat deze momenten tot de moeilijkste in het leven 

behoren. Hierdoor stellen wij dat het, ondanks het verlies, zinvol blijft om te blijven 

leven en om verder te gaan. Bovendien tonen de nabestaanden door het kaddisj dat zij 

bereid zijn de joodse tradities en de waarden waar de overledene voor stond, in hun 

eigen levens voort te zetten. 

 

J.2. Het kaddisj is ontstaan in de Talmoedische tijd als een tekst te reciteren na de studie 

van Tora. De taal van het kaddisj is Aramees, de toenmalige spreektaal. Eén van de 

vijf gangbare versies, het kaddisj derabbanan wordt nu nog gebruikt na het lernen 

zoal b.v. in de diensten tijdens de sjiwa. 

 

J.3. Het kaddisj jatom of "kaddisj van de wees" wordt zo genoemd omdat oorspronkelijk, 

vanaf de 11e eeuw, alleen zonen kaddisj zeiden voor hun overleden ouders. Met de 

tijd werd het gebruik uitgebreid zodat men ook kaddisj begon te zeggen voor een 

echtgeno(o)t(e), broer, zuster, zoon of dochter. Daardoor wordt de term kaddisj jatom 

nu vertaald met "kaddisj van de rouwenden". 

 De tekst van het kaddisj jatom met Nederlandse en Engelse transcriptie en Nederlandse 

vertaling is te vinden op blz.101-103. 

 

J.4. Kleinkinderen kunnen kaddisj zeggen voor hun grootouders en leerlingen voor hun 

leraren. 

 

J.5. In liberaal joodse kringen gelden dezelfde voorschriften voor het kaddisjzeggen voor 

vrouwen als voor mannen. 

 

J.6. Aan het einde van elke sjoeldienst wordt het kaddisj jatom gezegd door de 

rouwenden, soms samen met de hele gemeente. Voor ouders blijft men 11 maanden 

kaddisj zeggen; voor andere familieleden doet men dit 30 dagen na de begrafenis. In 

deze periode wordt desgewenst in sjoel bij het kaddisjzeggen de naam van de 

overledene genoemd. 

 

J.7. Elk jaar wordt de joodse datum van het overlijden in acht genomen als "jaartijd"  

(zie verder bij K.16.). 

 

J.8. Wie een ouder, die niet joods is, verliest kan voor deze kaddisj zeggen en joodse 

rouwgebruiken in acht nemen.  

 De Talmoed 9) beschrijft een gér (een niet-joods persoon die joods is geworden) als 

een opnieuw geboren mens. Hij/zij is een directe afstammeling geworden van 

Awraham en Sara. De banden met ouders en de overige familie worden als verbroken 

beschouwd. In deze zienswijze zou hij/zij géén rouw in acht moeten nemen voor 

zijn/haar ouders of andere naaste familieleden. Dat afscheid werd genomen bij de 

overgang naar het jodendom. 

 

 Deze radicale opvatting wordt echter vervolgens in de Talmoed en in de latere 

halacha afgezwakt 10). De gér dient zijn/haar vader en moeder met respect en eerbied 

te bejegenen. Daarom kan men rouwen als ware de overledene joods geweest 11). Dit 

betekent echter niet dat de overleden ouder of naaste familielid volgens de joodse 

ritus begraven kan of moet worden! Het laatste afscheid wordt genomen volgens de 

wensen van de overledene. Daarna neemt de joods geworden nabestaande de joodse 

rouwgebruiken in acht. 

 



 Het is niet gebruikelijk de namen van niet-joodse ouders en/of andere familieleden te 

noemen bij het kaddisjzeggen in de synagoge op sjabbat (zie boven J.6. en bij K.16). 

Dit moet echter niet worden gezien als een beletsel voor het kaddisj-zeggen. Ook 

wordt het kaddisjzeggen hierdoor niet minder belangrijk. Het zou echter onterecht 

zijn om personen die niet joods waren, zo direct te betrekken bij een joodse eredienst. 

Dat de rouwende, die joods is, zijn/haar eigen joodse rouwgebruiken in acht neemt, 

heeft echter betrekking op hem/haar en zijn/haar eigen rouw, en niet op de 

overledene. 

 
 

8)  Zie Pitché Tesjoewa bij Jorè Déa 345 
9) Talmoed Bawli Jewamot 22a, 48b. 
10) ibid.; Maimonides: Jad: Hilchot Mamrim 5:11. 
11) Een aantal poskim (bepalers van de halacha) staan niet alleen toe dat er kaddisj wordt gezegd 

maar beschouwen het als een plicht dit te doen. Zie Lèkèt Hakèmach Hèchadasj, Orach Chajim, 

hfdst. 46-87, blz. 316, paragraaf 78; Aaron Walkin: Zekan Aharon 2, Jorè Déa, nr. 87; Avraham 

Zvi Klein: Beërot Avraham 11; Solomon B. Freehof: "Modern Reform Responsa", HUC Press 

1971, nr. 39, blz. 226-229. 

 


