Text at Ida Kleiterp’s Installation in the Jewish Historical Museum
Life is no easy challenge. It is not what we hope for. It is not what we expect.
It is not what we think we need. It is what it is.
The other is not the person we hope for. He is not what we expect. The other
seems not to be the one we need.
Nor are we the persons we hope for, the persons we expect or even the
persons we think we should be.
Reconciliation is a process in which we let go of the demands on what is. The
process of making what is, is.
The veil of longings, thoughts, convictions and bigotry is pushed aside. The
symbol of being is ‘the place’ between ‘the wings’ on the mercy seat of the
aron hakodesh, the ark with the Stone Tablets. Here we reflect, sense and
encounter the being, the Eternal. Here life, the other and self find unity under
the measureless canopy of space and time in which all exists – both the
contraries and their reconciliation.

Tekst bij installatie van Ida Kleiterp, tentoongesteld in Joods Historisch
Museum
Het leven is een harde noot om te kraken. Het is niet wat wij hopen dat het is.
Het is niet wat wij ervan verwachten. Het is niet wat wij denken dat wij nodig
hebben. Het is wat het is.
De ander is niet wie wij hopen dat hij is. Hij is niet die wij verwachten dat hij is.
De ander lijkt niet te zijn wie wij nodig hebben.
Wij zelf zijn niet wie wij hopen te zijn. Wie wij verwachten te zijn. Wie wij
vinden dat wij moeten zijn.
Verzoenen is het proces waarin de eisen aan wat is worden losgelaten, opdat
wat is is.
De sluier van verlangens, gedachten, overtuigingen, verkrampingen wordt
weggeschoven. Het symbool van het zijn is ‘de plek’ tussen de ‘vleugels’ op
de verzoendeksel op de aron hakodesj, de ‘heilige’ ark, de kist met de Stenen
Tafelen. Daar wordt het zijn, de Eeuwige, het eeuwige, gedacht, gevoeld,
ontmoet. Daar is het leven, de ander, het zelf verenigd in de onmetelijke
ruimte en tijd waarin alles kan bestaan, de tegenstellingen en de verzoening
ervan.
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