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De Joodse 
identiteit en de

Chinese        voorkeur

hanghai native Tianwu Wang uit 
Shanghai is één van de honderden 
Chinese studenten in Brandeis. 
Voor Chinese studenten die in de 

Verenigde Staten wensen te studeren, is 
Brandeis één van de favoriete keuzes. De 
Chinezen houden van de hoge plaats van 
Brandeis op de academische lijst alsook 
van het hoge ratio van professoren in ver-
houdingen tot de studenten. 
Maar de grootste aantrekkingskracht 
voor de Chinezen vormt het Joods 
karakter van de universiteit. 
Chinese forums spreken in deze termen 
“het wordt beheerd door Joden en Joden 
zijn slimmer”. De Chinezen proberen 
ook hun contacten in de wereld te ver-
beteren via hun Joodse studiegenoten.

Brandeis werd in 1948 gesticht omdat toen 
de beste Amerikaanse universiteiten quo-
ta handhaafden voor Joodse studenten.
 
Het succes van Brandeis leidde tot een 
demografische aardverschuiving in de 
laatste jaren. Vorig jaar kwamen 25% van 
de nieuwe studenten niet van de Verenig-
de Staten. De grootste groep onder hen 
kwam uit China. De Chinese studenten 
vormen nu 10% van het totaal aantal 
leerlingen. Behalve de Chinezen komen 
ook veel Koreanen, Indiërs, Canadezen 
en Israëliërs naar Brandeis en wel degelijk 
in deze volgorde. 
Joodse studenten vormen nu een min-
derheid van de 4000 studenten, maar 
nog altijd 40 tot 45%. 

Precieze cijfers zijn niet bekend om-
dat Brandeis niet vraagt naar de reli-
gieuze achtergrond van de studenten. 
In het vorig academisch jaar studeerden 
274.439 Chinezen aan de Amerikaanse 
universiteiten. De situatie van Brandeis 
is dus niet uitzonderlijk, maar de vraag 
naar identiteit stelt zich wel degelijk. 
Voor het eerst sinds haar bestaan, heeft 
de universiteit een tijdelijke niet-Joodse 
voorzitter en de zoektocht naar een per-
manente is juist geopend. 

De vraag of de nieuwe voorzitter Joods 
moet zijn was nooit zo pertinent als nu. 
Brandeis is gegroeid uit het antisemi-
tisme die Joodse studenten geen eerlijke 
kans bood op een goede opleiding. 
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De identiteit van deze universiteit maak-
te het één van de beste van de Verenigde 
Staten.
Niettegenstaande de cijfers, waren Joodse 
activiteiten nooit zo ontwikkeld als nu. 
Toen 75% van de studenten Joods was, 
was er geen dagelijkse minjan. Nu wordt 
er 3 maal per dag gebeden en zijn er ver-
schillende keuzes voor de Sabbat alsook 
een Jiddische club. 

Chinese studenten hebben wel proble-
men met het gebrek aan varkensvlees en 
schelpdieren die de basis vormen van vele 
Chinese gerechten. 
Maar dit houdt niet tegen dat ‘Made in 
China’ meer en meer door de Joodse fi-
losofie wordt geïnspireerd. 

“Brandeis is gegroeid 
uit het antisemitisme 
die Joodse studenten 
geen eerlijke kans bood 
op een goede opleiding. 
De identiteit van deze 
universiteit maakte het 
één van de beste van de 
Verenigde Staten.”

Waar 
B-FAST 
niet geraakt,komt 

CHABAD

erwijl het Belgische B-fast team vastzat, heeft de 
directeur van de Kathmandu Chabadhuis een he-
likopter geleend en water en eten gebracht aan 
wandelaars die vastzaten ten gevolge van de dra-

matische aardbeving in Nepal.  
Rabbijn Cesky Lifschitz nam een helikopter naar de berg-
regio van Dhunche. Vijfentwintig Israëlische wandelaars 
werden later door hem overgebracht naar het huis van 
Chabads. 
Hij nam dit initiatief nadat hij probeerde hulpgoederen te 
brengen met een motorfiets. Maar de wegen waren door 
de grote vernietigingskracht van de aardbeving versperd.
Lifschitz was aan het communiceren met veel vastgezeten 
personen in de afgelegen regio’s van Dhunche en Syabrubesi.

Hij gebruikte de satelliettelefoons met GPS die de wande-
laars gebruikten en gaf de coördinaten door aan de Nepa-
lese overheid.
Zijn echtgenote, Chani, maakte met de hulp van de overge-
brachte Israëli’s, grote hoeveelheden van “dal bhat”, een 
lokaal gerecht, en verspreidde deze onder de lokale be-
volking waarvan de levensmiddelen op waren. Ze bereidde 
verder meer dan 2000 maaltijden en verdeelde ze.
Dit bewijst verder: daar waar een wil is, voornamelijk van 
Chabad, ook een oplossing te vinden is.
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