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Technologie en religie waren nooit goede 
partners. Maar het lijkt momenteel moei-
lijker en moeilijker te ontsnappen aan de 
alomtegenwoordige aanwezigheid 

van de mobiele telefoons en de Apple Iphone 
in het bijzonder. Steve Jobs (de baas van Apple) 
werd door de Economist, het meest serieuze 
tijdschrift van de Verenigde Staten, al op de cover 
karikaturaal voorgesteld als een religieus leider 
omwille van de invloed die zijn producten heb-
ben op de maatschappij.
    “If you can’t beat them, join them” is een 
beroemd gezegde waar nu ook veel orthodoxe 
gemeenschappen vrede mee nemen. Meer nog, 
ze gebruiken de technologie om hun geloofs-
beleving te versterken. Sommige personen bezit-
ten tegenwoordig nog geen gsm, zelfs één lid van 
de Raad van Bestuur van de Centrale. Zal hij 
vanaf nu met een Iphone rondlopen?
      Uit Amerika komt nu de “Mitzvah applica-
tion” voor de Iphone. Strategisch geplaatste sen-
soren en GPS laten de telefoon weten wanneer u 
de synagoge binnenstapt, een Joods sociaal cen-
trum of een Joods Rusthuis en er worden pun-
ten bijgeteld. Uw Mitzvot worden opgeteld en 
weergegeven. Het aanwezig zijn op de shacharit 
en minchah in uw synagoge levert een topscore 
op. Hetzelfde gebeurt bij bezoeken aan joodse 
studiecentra en begraafplaatsen.

     United Synagogue en de Federation of Synagogues aanvaarden niet 
enkel de toepassing, ze hebben een systeem uitgewerkt om de verzamelde 
mitzvah punten om te kunnen ruilen voor lidmaatschap aan de gemeente 
en alles wat daarmee te maken heeft, inclusief begraafkosten. De toepas-
sing is wel kosteloos voor alle leden. Maar punten kunnen ook afgetrok-
ken worden. Een bezoek aan een shopping center op de Shabbat levert 
negatieve punten op. Hetzelfde is het geval indien u een McDonald bin-
nenstapt. De toepassing schakelt de telefoonfuncties automatisch uit op 
de Shabbat, met uitzondering van het hulpnummer. 
      Het is niet verwonderlijk dat kritiek op de toepassing niet uitbleef. 
Rabbinale Spionage op zak of “het Joods zijn reduceert tot nummers” zijn 
de meest kritische stemmen. Op school, moest ik het boek “1984” lezen 
waarin de aanwezigheid van “Big Brother” in een alom gecontroleerde 
maatschappij uit de doeken werd gedaan.  
       Esther Tapauch die bij de ontwikkeling betrokken was probeert een 
antwoord te vinden voor deze kritiek. Haar argument is dat in een “shtetl” 
sociale controle door buren en vrienden nog groter was. Voor haar doet de 
Iphone nu het werk in onze moderne maatschappij. 
Mitzvah voor de Iphone is niet de enige toepassing die orthodoxie met 
mobiel telefoneren tracht te verzoenen. Bar Mitzvah studies en gebeden 
worden al door vele websites ter beschikking gesteld. 
Sociale netwerken zoals facebook zijn de moderne “shtetls” en waar-
schijnlijk zou Shlomo Alechem, indien hij nu leefde, zijn boeken op de 
Ipad uitgeven. 
         De wereld is nu 24op24 uur verbonden en dit 365 dagen per jaar. In-
dien dit in rekening wordt gebracht, is elke manier 
om de moderne middelen van communicatie dich-
ter bij de religieuze gemeenschap te brengen geen 
slechte zaak op zichzelf. 
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