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Onze Chachamiem zeggen dat het een verbod is te zijn zoals Korach en zijn aanhangers. 
Volgens sommigen een mitzwa van de Tora! Laten we proberen een positieve invulling 
aan deze mitzwa te geven. 

Een van de droevigste momenten uit het verhaal van Korach, misschien wel uit de hele 
Tora, is het moment dat Korach met al zijn familieleden voor hun tent staan en Mosjé hen 
voor de laatste keer waarschuwt. Uiteindelijk slaan zij deze waarschuwing in de wind en 
verdwijnt de hele familie in de grond. 

Opvallend is dat er in de Tora uitdrukkelijk staat vermeld dat zelfs de kleine kinderen van 
de familie van Korach gestraft werden. En de vraag is: waarom?  

Een arts zei mij eens dat in het dierenrijk het idee van grootouders niet voorkomt. Zodra 
een dier zich heeft vermenigvuldigd en de kinderen op eigen voeten staan, sterft het. Zijn 
taak is volbracht.  

De mens wordt grootouder en met G’ds hulp, overgrootouder. Maar de mogelijk tot 
voortplanting is er niet meer, opvoeden van kinderen ook niet. Wat is dan de taak van 
grootouders? 

We kunnen leren van Korach - zij het dat in zijn geval negatief was - dat de manier van 
doen van grootouders grote invloed op kleinkinderen heeft. Groter dan wij menen. De 
invloed van opa Korach was zo groot dat G’d geen andere keus had dan om de kinderen 
te doden. Als je zo beïnvloed bent door ruzie, wordt je zelf een gevaar. 

Maar - zoals gezegd - laten wij het positief bekijken. Wij hebben als grootouders - zelfs op 
afstand - zelfs zonder direct bij de opvoeding van onze kleinkinderen betrokken te worden, 
toch een veel grotere rol dan wij denken; gewoon door te leven zoals we leven en de 
kleintjes te vertellen over onze vroegere generaties. 

 

En met dat doel voor ogen, hetgeen wij elkaar altijd wensen: veel yiddische nachass. 

 


