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Vele jaren was Universalia het huisblad 
van de Theologische Universiteit in 
Kampen. Jan-Wim Wesselius heeft er 
ook het nodige in geschreven. Nu hij 
om gezondheidsredenen afscheid moet 
nemen van de universiteit bieden wij 
als collega’s en vrienden hem in de 
vorm van dit vertrouwde periodiek een 
aantal overwegingen aan. Ze worden 
aangevuld met enkele nieuwsberichten 
uit de lokale en landelijke pers over 
gebeurtenissen in het recente verleden 
rond de PThU te Kampen. 
Als gerespecteerd wetenschapper ver-

dient Jan-Wim een kloek Festschrift, 

zoals hij er zelf ook een aantal heeft 

geredigeerd. Daarvoor ontbrak even-

wel de tijd. Anders dan bij een vertrek 

zoals bij de pensioensgerechtigde leef-

tijd zagen we deze dag niet al jaren van 

tevoren aankomen. Er is gekozen voor 

een bundeling van kort geformuleerde 

ideeën. Ook dat past namelijk bij hem. 

Jan-Wim heeft een brede belangstel-

ling en lijkt gefascineerd door weetjes. 

Zijn eigen wetenschappelijke werk 

wordt daar in zekere zin ook door geka-

rakteriseerd. Dat maakt het ook altijd 

weer boeiend. We nemen mede om die 

reden node afscheid van hem en wen-

sen hem en zijn gezin alle goeds toe 

voor de toekomst. 

Het gebouw van de universiteit in Kampen waar  Jan-
Wim vele jaren op grote hoogte heeft gewerkt  

Het idee om in stukjes van 250 woorden een interes-
sante gedachte weer te geven komt van Jan-Wim 
Wesselius zelf. Hij schreef er twaalf voor Universalia. 
Ze zijn ook te vinden op zijn website. Deze vorm is 
niet door hem zelf bedacht. Zo kan men zijn eigen 
geschreven teksten van deze omvang publiceren op 
http://250words.org/. Er is ook een initiatief om 
schrijvers op gang te helpen: “250 words a day chal-
lenge”. Voor de medewerkers aan dit nummer van 
Universalia was die aanmoediging niet nodig. Het 
initiatief om ter gelegenheid van het afscheid van Jan
-Wim stukjes van 250 woorden bij te dragen werd 
aan de ene kant begroet als een aardig initiatief. Aan 
de andere kant werd er toenemend geklaagd. Om 
iets goeds te schrijven hadden sommigen meer, soms 
veel meer ruimte nodig. Het is ruimhartig toege-
staan. Theologen houden nu eenmaal van woorden.  

Opa Wesselius 
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250 woorden:  Internationale waardering 
Klaas Spronk 

Noem je in het buiten-
land onder oudtesta-
mentici de naam Wesse-
lius dan is de kans groot 
dat men niet denkt aan 
Kampen maar aan Grie-
kenland of aan Dan of 
anders wel aan New 
York. Om met dat laatste 
te beginnen: in 1982 
baarde hij samen met 
zijn collega Sven P. 
Vleeming opzien met de 
ontdekking “that a De-
motic papyrus in the 
Amherst collection of 
the Piermont Morgan 
Library in New York con-
tained an Aramaic bles-
sing that corresponded 
almost word for word 
with the first part of 
Psalm 20. The Aramaic 

text goes back to a 
Phoenician origi-
nal” (citaat uit Karel van 
der Toorn, Scribal Cultu-
re, 2007, 134, die er na 
25 jaar nog steeds en-
thousiast over is).  Min-
der bijval kreeg Jan-Wim 
Wesselius voor zijn in-
terpretatie van de be-
roemde Tel Dan Stele, 
maar hij haalde er wel 
een vermelding mee op 
Wikipedia: “Most scho-
lars date identify Hazael 
of Damascus (c.842–806 
BCE) as the author, … J-
W Wesselius has argued 
for Jehu of Israel 
(reigned c.845–818 
BCE).” Tegenwoordig 
wordt hij nog het meest 
genoemd in de discussie 

over de relatie tussen 
het de geschiedverhalen 
uit het Oude Testament 
en Griekenland. In Ko-
penhagen is 
men erg onder 
de indruk van 
zijn theorie over 
het werk van 
Herodotus als 
bron van inspi-
ratie voor de 
schrijver van de 
boeken Genesis 
tot en met Ko-
ningen. Ook de 
Brusselse ge-
leerde Philippe 
Wajdenbaum is 
door hem geïn-
spireerd, getui-
ge zijn disserta-
tie uit 2008 en 

zijn artikel “Is the Bible a 
Platonic book?”, SJOT 24 
(2010), 129-142. 

Zelden zal in kerkelijke kringen een bericht met groter ongeloof zijn ontvangen dan de mededeling dat 
de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) haar vestigingen in Leiden, Utrecht en Kampen sluit en 
verhuist naar de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De timing 
van het wereldkundig maken van dit ingrijpende besluit had dan ook niet slechter kunnen zijn.  
De verwarring was donderdagmiddag compleet. In een persbericht meldde de Rijksuniversiteit Gronin-
gen dat de PThU zou verhuizen naar Amsterdam en Groningen en de vestigingen in Leiden, Utrecht en 
Kampen zou sluiten. Onzin natuurlijk. Een typische 1 aprilgrap, zo was het gevoelen. 
Langzaam maar zeker begon het besef echter door te dringen dat er toch wel eens wat meer aan de 
hand kon zijn dan een grap. De Protestantse Kerk plaatste in de loop van de middag een korte bevesti-
ging van het bericht op haar website. Navraag leverde slechts bevestigingen op van het nieuws. Nee, het 
is echt géén 1 aprilgrap, zo beklemtoonde ieder in alle toonaarden. 
Je hoeft niet erg gevoelig te zijn om te weten dat een dermate belangrijke aankondiging, die voor zo 
veel betrokkenen ingrijpende consequenties heeft, nooit op deze manier gecommuniceerd had mogen 
worden. In de eerste plaats is de Stille 
Week niet de tijd om zo’n besluit, dat 
in de Protestantse Kerk inslaat als een 
bom, wereldkundig te maken. En 
daarnaast was het donderdag ook nog 
eens 1 april, nu niet bepaald een ver-
trouwenwekkende datum. Had deze 
aankondiging echt niet kunnen wach-
ten tot komende dinsdag? 

Een 1 aprilgrap die waar is   
(2 april 2010) 
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(ruim) 250 woorden: Braaf gewerkt 
Henk van der Sar 

Op 17 december 1932 
promoveert K.H. Miskot-
te op Het Wezen der 
Joodsche Religie. Verge-
lijkende studie over de 
voornaamste structuren 
der joodsche godsdienst-
filosophie van deze tijd.
(556 pp). Een dissertatie 
die in 1935 bekroond 
wordt met de  
Mallinckrodt prijs.  
Bijzonder is de korte 
voorbereidingstijd. In zijn 
dagboek (VW 5A) schrijft 
Miskotte op 17 mei 
1932, dat hij een voorlo-
pige indeling aan zijn 
promotor Aalders heeft 
gestuurd  – “waagstuk, 
op de tast” (228). Op 22 
mei schrijft hij dat hij in 
een werkrage zit, en dat 
hij alle huisbezoek, be-
halve ziekenbezoek, 
overdoet aan een colle-
ga, om meer tijd te heb-
ben om te werken aan 

“dit ellendige 
boek” (230). Eind juni 
stelt hij met uitgever Pa-
ris vast “hoe groot het 
boek bij benadering wor-
den moet:  
‘384 pagina’s van 43 re-
gels’” (243).  
Op 29 september: 
“Donderdagnacht tot 
half drie: Cohen en al de 
rest, behalve het slot-
hoofdstuk, klaar. De idee 
van het boek kwam mij 
18 mei.” (257). En op 9 
oktober: “Voort! (op de 
sabbath! helaas!) aan de 
diss. (proeven en aanvul-
lingen).” (258). Vrijdag 
18 november heeft hij in 
Den Haag een 
‘samenspreking’ met 
Aalders. “Waarover wij 
eigenlijk spreken? Na-
tuurlijk over de dikte van 
mijn boek en over het 
tempo (…)”. Vóór Kerst-
mis moet de promotie 

zijn; ± 5 Dec. moet het 
boek klaar zijn. Dinsdag 
29 november: “Nu begint 
de werkrage: 12 zetters 
zijn bezig – ik werk van ’s 
morgens 10 tot ’s nachts 
± half 4.” (267). Donder-
dag 8 december is het 
eerste exemplaar ge-
reed. Zaterdag 17 de-

cember om 14 uur vindt 
de promotie in Gronin-
gen plaats. Diezelfde 
avond nog gaat hij naar 
zijn ouders in Utrecht. 
Zijn moeder bedankt 
hem dat hij “zo braaf 
gewerkt heeft”. (271)  

250 woorden: De lier aan de wilgen? 
Riemer Roukema 

In Psalm 137:2 zeggen de 
ballingen in Babel: “aan 
de wilgen in haar midden 
hingen wij onze harpen 
(kinnōrōtēnu)”. De uit-
drukking “de lier aan de 
wilgen hangen” is hier-
van afgeleid. Intrigerend 
is dat de oude Bijbelver-
talingen hier niet van 
lieren spreken, maar of 
“harpen” vertalen (de 
Liesveltbijbel [1542], de 
Biestkensbijbel [1560], 
de Deux-Aesbijbel 
[1562], de Statenverta-
ling [1637] en de Luther-
se Vertaling [1648]), of 

de betekenis in het mid-
den laten (de Vorster-
manbijbel [1528-1531]: 
“musijck spelen” en de 
Leuvense Bijbel [1548]: 
“muysijck instrumen-
ten”). De uitdrukking is 
kennelijk niet aan een 
oude Bijbelvertaling ont-
leend. Overigens wordt 
ook wel gezegd: “zijn 
harp aan de wilgen han-
gen”, maar waar komt de 
variant “lier” vandaan? 
Het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal ver-
meldt: “Zijn harp, thans 
zijn lier aan de wilgen 

hangen, ophouden met 
het beoefenen van de 
dichtkunst. Gebaseerd 
op Psalm 137 vers 2. Ver-
volgens ook met betrek-
king tot andere zaken die 
men opgeeft, waarvan 
men afstand doet.” Daar-
op volgen twee citaten 
met “lier” uit de negen-
tiende eeuw, maar wel-
licht zijn daarvan ook 
oudere vindplaatsen. 
Opmerkelijk is dat enkele 
nieuwere vertalingen 
aansluiten bij de nu 
gangbare zegswijze. J. 
Soetendorp (Phoenix 

Bijbelpockets 14, 1965), 
de Groot Nieuws Bijbel 
(1982) en de Nieuwe Bij-
belvertaling (2004) lezen 
“lieren”. Koehler en 
Baumgartner geven de 
vertaling “Leier lyre” met 
een vraagteken en noe-
men eerst “Zither”; voor 
“citers” is gekozen in de 
NBG-vertaling (1951) en 
de Willibrordvertaling 
(1995). Te hopen is, Jan 
Wim, dat ondanks je af-
scheid je de lier niet he-
lemaal aan de wilgen 
hangt! 

Cartoon door Maarten Bondzio 
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  Gebouwen PThU Kampen verkocht  (IKON 29-11-2011) 

 
De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft haar gebouwen in 
Kampen verkocht, zo meldt de universiteit. Binnenkort verhuist de predi-
kantenopleiding van de Protestantse Kerk naar Groningen en Amsterdam. 

De verkoop is effectief per 1 september 2012, de datum waarop de verhuizing is afgerond. De gebouwen zijn ver-
kocht aan een projectontwikkelaar die een andere functie voor de gebouwen gaat zoeken. Jarenlang was de PThU 
gevestigd in Kampen, Leiden en Utrecht, maar in 2010 werd besloten de opleiding onder te brengen bij de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.  

250 woorden: Filioque 

Wijnand Boezelman 

Een van de oorzaken die 
heeft geleid tot het schis-
ma tussen de Oosterse 
en Westerse kerk in 1054 
is het zogenaamde filo-
que. In 381 werd in de 
belijdenis van Nicea-
Constantinopel vastge-
legd: ‘[Wij geloven] in de 
Heilige Geest … die 
voortkomt uit de Vader’. 
Later wordt dit in de 
Westerse kerk veranderd 
in ‘die voortkomt uit de 
Vader en de Zoon (Latijn: 
filioque)’. De achter-
grond van deze aanpas-

sing is een dispuut over 
de Godheid van Christus. 
De ‘westerse’ redenering 
is als volgt: als de Geest 
enkel voortkomt uit de 
Vader en niet uit de 
Zoon, dan is de Zoon on-
dergeschikt aan de Va-
der. Maar de Zoon is niet 
ondergeschikt aan de 
Vader, dus moet de 
Geest ook van de Zoon 
uitgaan. Toen Oosterse 
theologen er achter kwa-
men dat de Westerse 
kerk deze belijdenis had 
aangepast zonder oecu-

menisch overleg eisten 
ze dat deze woorden 
ingetrokken zouden wor-
den. In het Oosten werd 
het filioque als een on-
Schriftuurlijke dwaling 
beschouwd, terwijl het 
Westen de bewoordin-
gen niet los wilde laten. 
De spanning liepen zo 
hoog op dat het op een 
schisma uitliep in 1054. 
Beide partijen beriepen 
zich op Athanasius, die in 
de vierde eeuw betoog-
de dat de Zoon werkelijk 
God is omdat Hij de Ge-

ver van de Geest is. Tot 
een uitgebalanceerde 
bespreking van de ver-
houding in de Triniteit 
kwam Athanasius echter 
niet. Desalniettemin: 
mochten Oosterse theo-
logen dit aspect van  
Athanasius’ theologie 
scherper voor de geest 
hebben gehad dan zou-
den ze wellicht minder 
fel op de invoeging van 
het filioque hebben gere-
ageerd. 
 

(ruim) 250 woorden: Steeds weer die –ieten….  
Marieke den Braber  

“De Amorieten, de 
Hethieten en … de bosjes 
van Van Zwieten” zo 
klonk het vroeger als 
mijn opa Jozua 11 las. 
Die eindeloze rij volke-
ren, allemaal eindigend 
op –ieten, vroeg voor 
mijn opa om een eigen-
zinnige variatie. 
Toch is het  niet zomaar 
een opsomming in Jozua 
11:3: Kanaänieten, Amo-
rieten, Hethieten, Pe-
rizzieten, Jebusieten en 
Chiwwieten. Jozua 11 is 
het derde van drie 
hoofdstukken over een 

‘strijd’ met een volk om 
een stukje van het be-
loofde land. In Jozua 9 
ging het om een enkele 
stad (Gibeon), in Jozua 
10 om een enkel volk 
(Amorieten). Jozua 11 is 
de overtreffende trap: 
nu gaat het om het hele 
noorden. En dat wordt 
aangeduid met de op-
somming van de zes vol-
ken.  
In Deuteronomium 7:1 
werden deze volkeren 
ook genoemd, samen 
met de  Girgasieten. En 
in Exodus 24:28-33; 

34:11-12 en Deuterono-
mium 7:1 en 20:17, 
wordt juist van deze vol-
keren gezegd wordt dat 
ze volledig verbannen 
moeten worden uit het 
land, en er geen verbond 
met hen mag worden 
aangegaan. Ironisch ge-
noeg is het eerste ver-
bond dat het volk Israël 
sluit juist met een van 
die volken: de Chiwwie-
ten in Gibeon (Joz. 9) 
Maar echt interessant 
wordt het als we naar 
Genesis 15:19-21 kijken, 
waar deze 6 volkeren en 

een paar anderen, de 
beschrijving vormen van 
het gebied dat Abraham 
zal verkrijgen door het 
verbond (zie ook Ex. 3:7, 
18). De opsomming in 
Jozua 11:3 is dus niet een 
willekeurig rijtje  
–ieten, maar een theolo-
gische verbinding met de 
belofte aan Abraham die 
hier door de schrijver 
van Jozua gerealiseerd 
wordt. Ik denk niet dat 
mijn opa zich dat ooit 
realiseerde toen hij ‘de 
bosjes van Van Zwieten’ 
invoegde in de tekst…. 
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381 words: Should Scripture be Understood in Liturgy? Meaning vs. Essence 

Paul V.M. Flesher  

Martin Luther crystalized 
the importance of the 
sacred text in Protestant 
Christianity with his em-
phasis on “Sola Scrip-
tura.” This led to the 
regular reading of Scrip-
ture during worship in 
the vernacular language 
of the worshippers. For 
the first time in centu-
ries, Christians could un-
derstand the sacred 
work’s meaning. 
Over the centuries since 
then, the rightness of 
this decision was rein-
forced by the scholarly 
understanding of ancient 
Judaism—the religious 
world of the Old and 
New Testaments. The 
Septuagint’s rendering of 
the Bible into Greek, and 
the Targums’ transla-
tions into Aramaic, indi-
cate that the ancient 

Jews valued the meaning 
of their sacred writings. 
From Josephus to the 
rabbis, instructions and 
descriptions about the 
importance of under-
standing Scripture 
showed how Greek and 
Aramaic translations 
were used in Sabbath 
worship. Luther’s dictum 
simply echoed the prac-
tices of the Jews of Jesus’ 
time. 
The apparent obvious-
ness that the importance 
of a sacred text lies in its 
meaning is challenged by 
a broader comparison 
with the world’s relig-
ions. In Islamic worship, 
the Quran is recited in 
Arabic and in a dialect no 
longer understood even 
by the Muslims who still 
speak Arabic. In Hindu-
ism, the Vedas are re-

cited in Sanskrit. The 
priests who recite them 
memorize the works’ 
sounds by rote; they can 
neither read nor under-
stand these sacred oral 
compositions.  
And we should not forget 
what has happened in 
Christianity and Judaism 
at other times in their 
history. Although Jerome 
composed the Latin 
translation of the Vul-
gate to be understood, 
the Vulgate remained 
part of the Mass up to 
the 1960s, many centu-
ries after the vast major-
ity of worshippers 
ceased to understand 
Latin. Similarly, Judaism 
stopped using transla-
tions in the Middle Ages; 
today, Jewish worship 
still revolves around To-
rah recitation, but only in 

the original Hebrew—
which most Jews outside 
Israel cannot follow.  
It is not meaning here 
but essence that is im-
portant. For Islam, Hin-
duism, and even medie-
val and modern Judaism, 
that essence lies in the 
divine character of the 
sacred work. These relig-
ions believe that the 
works were delivered by 
heavenly beings, and it is 
the celestial essence of 
the words themselves 
that must be maintained. 
In this comparative per-
spective, Protestant 
Christianity’s and ancient 
Judaism’s emphasis on 
Scripture’s meaning 
should be seen as un-
usual.  

250 woorden: Bokje, muisje, molletje  
Margaretha Folmer 

Onlangs kwam ik op ver-
rassende wijze in aanra-
king met een mooie be-
werking van het lied 
Chad Gadya ‘een bokje’, 
dat zoals bekend deel 

uitmaakt van de Haggada 
en wordt gezongen aan 
het einde van de seder.  
Ter illustratie van de 
grammaticale uitleg van 
de passato remoto nam 
mijn docente Italiaans 
onlangs de tekst van het 
lied Alla fiera dell’est ‘Op 
de Oostmarkt’ van de 
bekende Italiaanse zan-
ger Angelo Branduardi 
(1976) mee naar de les. 
Dit lied was in de zeven-
tiger jaren immens popu-
lair en Branduardi werd 
er zelfs in Nederland be-
kend mee. De tekst van 
het lied is duidelijk geba-

seerd op Chad Gadya en 
volgt de tekst vrijwel op 
de voet. Maar er is één 
belangrijk verschil. In de 
Italiaanse versie koopt 
vader niet een bokje (dat 
in het tweede couplet 
door een kat wordt op-
gegeten), maar een 
muisje (Ital. topolino). In 
1978 verscheen er zowel 
een Franse als een Engel-
se versie van Brand-
uardi’s bewerking (resp. 
Highdown Fair en A la 
foire de l’est). In de En-
gelse vertaling is het 
muisje wit geworden 
(naast een grijze kat en 

een zwarte hond), maar 
in het Frans is het muisje 
in een molletje veran-
derd (‘une petite taupe’).  
De opeenvolgende bela-
gers in de Aramese tekst 
zijn in al deze versies van 
het stapelliedje bewaard 
gebleven: de kat, de 
hond, de stok, het vuur, 
het water, de stier, de 
slager en de Engel des 
Doods. En net als de Ara-
mese versie is het God 
die uiteindelijk voor red-
ding zorgt.  
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250 woorden: ‘Ik wil het morgenrood wekken’ 
Evert Jonker  

Betrokkenheid bij een 
nieuw liedboek 
(verschijningsdatum: 25-
05-13) bracht me bij de 
receptie-esthetische 
vraag wat je doet als je 
samen een kerklied 
zingt? Natuurlijk, wijs 
houden, woorden articu-
leren, luisteren naar an-
deren, en je eigen le-
venssituatie en geloof 
min of meer inlezen in de 
gelovige strekking en 
toonaard van het lied. 
Bovenstaand psalm-
woord (Psalm 57:9; vgl. 
108:3) raakt dadelijk aan 
dat alles. Voor inlezen 

suggereert de ‘bijsluiter’ 
boven de Psalm galant 
een identificatie met Da-
vid, in de spelonk ge-
vlucht voor Saul. Verras-
send tegenstrijdig bezit 
dit ‘stil gebed’ een zang-
wijs van ‘Verdelg niet’. 
Mijn historische verbeel-
ding vraagt of David zich 
koest moest houden en 
Saul niet mocht verdel-
gen, maar ik hoef de be-
tekenis van de psalmre-
gel niet letterlijk op te 
sluiten in die historie. 
Deze poëzie van verlan-
gen naar licht en lof kun 
je zingen in welk be-

nauwd donker dan ook. 
Enkeling of koor zingt ‘ik 
wil (ik ga) morgenrood 
wekken’ (hifil, ipf) en 
vormt zo een causatieve 
kracht. Alle ‘ikken’ zingen 
in koor met talige over-
moed performatief: ik ga 
een veelbelovend begin 
wekken, een frisse blik 
openen (volgens Job 3:9 
heeft morgenrood zelfs 
wimpers). Het wordt 
zoals ze zingen. De da-
geraad wordt wakker, 
om te beginnen in mijn 
lied. Reciterend spreek 
ik tot mezelf: ‘ontwaak, 
mijn ziel’. Of beter: 

‘ontwaak, mijn menselij-
ke waardigh-
eid’ (kabood). Wie sa-
men zingend gelooft, 
hoort zichzelf en ande-
ren hardop en indrin-
gend teksten zingzeggen 
en moed vatten. Com-
municeert met zangers 
naast zich. Spreekt – in 
psalm 57 – God aan en, 
ja, wekt morgenrood.         

(1,5x) 250 woorden: Traditie en vernieuwing 
Hans-Martin Kirn 

Op vrijdag 10 september 
1723 begon Johann Se-
bastian Bach, nog niet 
lang Thomascantor in 
Leipzig, met zijn werk 
aan de Cantate „Christus, 
der ist mein Leb-
en“ (BWV 95), voor de 
volgende zondag, de 16e 
zondag na Trinitatis. De 
evangelielezing was Lk 
7,11-17.  
Bach hatte sich schon in 
seiner Weimarer Kantate 
„Komm, du süße Todes-
stunde“ (BWV 161) von 
1715 mit dem Text zur 
Auferweckung des Jüng-
lings zu Nain beschäftigt. 
Das große Thema der 
neuen Kantate sollte 
„Christus, der ist mein 
Leben – Sterben ist mein 
Gewinn“ werden. Erst-
mals waren Text und 
Melodie im Gesangbuch 
des Melchior Vulpius von 

1609 aufgetaucht. Bachs 
bekannter Vorgänger im 
Amt des Thomaskantors, 
Johann Hermann Schein, 
hatte dazu geschrieben: 
„da singen sie adagio mit 
einem sehr langsamen 
Tactu, weil in solchen 
versiculis verba emphati-
ca enthalten, nemlich 
´Sterben ist mein Ge-
winn´“. Bach, der die 
Musikform der Kantate 
revolutionär erneuerte, 
nahm in seiner Verto-
nung diese Tradition auf. 
Auch dürfte er sich an 
die Dialogmotette seines 
Schwiegervaters, des 
Organisten und Stadt-
schreibers Johann Mi-
chael Bach, erinnert ha-
ben. Der hatte das Be-
kenntnis Hiobs „Ich weiß, 
dass mein Erlöser 
lebt“ (Hiob 19, 25) mit 
der Liedstrophe 

„Christus, der ist mein 
Leben“ verbunden. Doch 
es blieb ein Problem: 
welchen Schlusschoral 
sollte Bach wählen? Im-
mer wieder dachte er 
über die vierte Strophe 
von Nikolaus Hermanns 
Lied „Wenn mein Stünd-
lein vorhanden ist“ (EG 
522) nach, das 1562 ent-
standen war: „Weil du 
vom Tod erstanden bist, 
werd ich im Grab nicht 
bleiben, mein höchster 
Trost dein Auffahrt ist, 
Todsfurcht kann sie ver-
treiben.“ Auf einmal 
wurde ihm vom Evange-
lientext her klar: es ging 
nicht um die 
„Auffahrt“ (Auferste-
hung) Jesu, sondern um 
Jesu letztes Wort: „Stehe 
auf“ an den einzelnen 
Menschen. Es dürfe nicht 
heißen „mein höchster 

Trost dein Auffahrt ist, 
Todsfurcht kann sie ver-
treiben“, sondern „dein 
letztes Wort mein Auf-
fahrt ist, Todsfurcht 
kannst du vertreiben“. 
Jesu letztes Wort an den 
Jüngling zu Nain war: 
„Jüngling, ich sage dir, 
stehe auf!“ Bach schrieb 
nieder: „Dein letztes 
Wort mein Auffahrt ist 
…“ - Jesu letztes Wort 
über meinem Leben wird 
meine Auferstehung 
sein. Bislang hatte Bach 
noch nie in einen über-
lieferten Liedtext einge-
griffen, doch hier folgte 
er seiner Einsicht in die 
zentrale Aussage des 
Evangeliumstextes. Mit 
diesem Text wird die 
Kantate bis heute gesun-
gen.  
(Nach: M. Petzoldt, Bach Alma-

nach, Leipzig 2000, 351f.) 
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Coelenhage wil hotel in PThU-gebouw  (De Stentor 29 september 2012) 

 
Congres- en partycentrum Coelenhage uit Wezep heeft vergaande plannen voor de bouw van een hotel in het leeg-
staande universiteitsgebouw aan de Koornmarkt. ,,We zijn gaan kijken en raakten enthousiast'', omschrijft Jeroen 
Vrolijken van Coelenhage de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. ,,Concrete plannen over hoeveel hotelkamers er 
mogelijk zijn hebben we nog niet''. Eerder was Coelenhage in de race voor de bouw van een nieuw hotel op het Mel-
merpark, met een capaciteit van zo'n zestig kamers en een investering van circa vijftien miljoen euro. Die plannen 
zijn inmiddels van de baan. ,,Stukgelopen op de prijs'', aldus Vrolijken. ,,Geen idee of er nog anderen bezig zijn met 
een hotel op die locatie, maar wij in ieder geval niet meer. Al lang niet meer''. Sinds het vertrek van de Universiteit 
zijn de panden aan zowel de Koornmarktspoort als de Oudestraat in handen van projectontwikkelaar De Gilden, die 
kort na het vertrek van de universiteit al sprak van een 'zeer concrete' belangstelling voor de panden. Voor het pand 
aan de Oudestraat zou belangstelling zijn vanuit de detailhandel, bij De Gilden was vrijdag niemand bereikbaar voor 
commentaar. Het Wezeper horecaconcern Coelenhage is sowieso de laatste jaren bezig de vleugels uit te slaan; eer-
der werd al bekend dat het bedrijf de toekomstige exploitant is van een horecapaviljoen in het Zwolse park De Wee-
zenlanden. Nog voor het eind van dit jaar denkt Coelenhage definitief te kunnen besluiten of het pand aan de Koorn-
markt wordt verbouwd tot hotel. 

(2x) 250 woorden: Jozef ‘op’ de kansel 

Onder de Jan-Wim Wes-
selius intrigerende bijbel-
gedeelten neemt het 
Jozefverhaal uit Genesis 
een bijzondere plaats in. 
Zijn belangstelling ervoor 
is literair van aard. Zulke 
interesse dateert uit ta-
melijk recente tijd. De 
eeuwen door is het ver-
haal vooral een onuitput-
telijke bron voor ver-
maan en prediking ge-
weest. We laten ter illu-
stratie hier een van de 
vele stichtelijke uitleg-
gers aan het woord, de 
hervormde predikant 
Adriaan Verwijs (1788-
1844) die ooit te Dokkum 
de jeugd stichtte met 
drie preken over Genesis 
39 (Leerredenen voor 
jongelieden, met eenige 
daartoe betrekkelijke 
bijlagen, Groningen [R.J. 
Schierbeek] 1819). Van 
‘zijn’ Jozef geven we een 
impressie 
Ds. Verwijs voert Jozef 
ten tonele als bewijs 
voor de stelling dat een 
godvruchtig leven, een 
door ‘pligtsbetrachting’, 
door vlijt en trouw, eer-

lijkheid, matigheid en 
opgewektheid geken-
merkt bestaan, zinvol is. 
Het laat zien dat, hoewel 
‘het aardsche geluk’ niet 
het hoofddoel van ‘ons’ 
leven is, God ‘die de 
vreugde zijner schep-
selen’ wil, ook ‘op deze 
aarde geluk voor ons 
bereid’, wanneer wij 
hem dienen (pp. 81, 91). 
Omdat de aarde ‘ons 
vaderland’ niet is, maar 
slechts ‘eene herberg, 
een land van doortogt 
naar een ander en 
beter’, getuigt de keuze 
voor een godvruchtig 
leven te meer van het 
bezit van gezond ver-
stand (p. 106). 
Jozefs reactie op de 
avances van de vrouw 
van Potifar – hij weigert 
‘een zoo groot kwaad’ te 
doen en een zonde 
‘tegen God’ te begaan 
(Gen. 39:9) – brengt ds. 
Verwijs tot de conclusie 
dat de vrome mens weet 
dat God ‘deugd en rein-
heid bemint’ en beseft 
‘hoe schandelijk de sla-
vernij der driften, hoe 

verachtelijk de toome-
looze involging der 
vleeschelijke lusten is’. 
Hij waarschuwt de jeugd 
geen ‘ontaarde dienaars 
der zonde’ en ‘loszinnige 
goddeloozen’ te worden 
(pp. 129, 131, 135). 
Dat het de godvruchti-
gen voor de wind gaat, 
lijkt in strijd met wat Jo-
zef overkwam na zijn 
confrontatie met de 
vrouw van Potifar: hij 
belandde in de gevange-
nis en is het voorbeeld 
van ‘vervolgde onschuld, 
van mishandelde deugd, 
van vernederde en met 
bitter lijden beloonde 
godsvrucht’ (p. 154). Ds. 
Verwijs erkent dat ook 
vrome mensen delen ‘in 
de wisselingen van het 
ondermaansche’, maar 
voegt hij eraan toe: God 
blijft hun ‘leidsman’ (p. 
144), zoals ook het ver-
volg van de geschiedenis 
leert: de zegen van God 
en de genegenheid van 
mensen omringen Jozef 
ook in de gevangenis 
(Gen. 39:21-23). Jozef 
bleef ‘altijd de gunsteling 

des hemels en het voor-
werp van Gods teederste 
zorge’ (p. 165). 
De geschiedenis ontlokt 
aan ds. Verwijs opmer-
kingen van verschillende 
aard: liever dan de 
vrouw van Potifar te 
‘vervloeken’, moeten we 
haar als een waarschu-
wend voorbeeld be-
schouwen dat aantoont 
‘waartoe ons onze drif-
ten vervoeren kunnen’; 
Jozef was zelfs in de ker-
ker nog gelukkiger dan 
de goddeloze vrouw; hij 
had een gerust geweten 
en werd niet gekweld 
door de ‘akeligste wroe-
gingen’; ‘voorspoed naar 
de wereld’ is niet altijd 
‘geluk’ en ‘tegenspoed’ is 
niet altijd ‘een wezenlijk 
ongeluk’; lijden kan ‘de 
heilzaamste vruchten’ 
opleveren; tegenspoed 
maakt de godvruchtige 
‘standvastiger in de vree-
ze des Heeren’ (pp. 153, 
160-168). 
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(4x) 250 woorden: Een katoenen tuniek  
Bob Becking 

(1)Van de damesmode-
winkel naar oud India 

 
In de etalage van een 
damesmodezaak hangt 
een katoenen tuniek die 
voor een redelijke prijs 
te koop is. Dat trok mijn 
aandacht juist omdat 
beide woorden zo op 
elkaar lijken.  
Het Nederlandse woord 
‘katoen’ is een stofnaam 
die volgens Van Dale ‘het 
zaadpluis en de vezels 
die in de zaadhuisjes van 
de katoenplanten zitten’ 
betekent. Het woord be-
tekent vervolgens een 
‘uit katoen gesponnen 

draad, garen’ en ui-
teraard de daaruit gewe-
ven stof. Opmerkelijker 
wijze is er nog een 
woord ‘katoen’ in het 
Nederlands, dat via het 
Jiddisch ‘koten’ uit het 
Hebreeuws qaṭon, 
qaṭan, ‘klein’, is geleend. 
De stofnaam ‘katoen’ 
komt al in het Middelne-
derlands voor, volgens 
Nicolien van der Sijs voor 
het eerst in 1252. In 
ambtelijke stukken uit 
Oudenaerde is in 1272 
sprake van een zeker 
Wilhelmus dictus Cotoen. 
Deze Vlaming zal zijn bij-
naam vermoedelijk aan 

zijn beroep als katoen-
wever of katoenverkoper 
te danken hebben. 
Via het Oudfrans coton 
en het Castiliaans el al-
godon is ons woord 
‘katoen’ ontleend aan 
het Arabisch. Katoen is in 
Europa geen inheems 
gewas. Voor de cultuur 
van katoen is een (sub)
tropisch klimaat noodza-
kelijk. Der oudste sporen 
van katoen als agrarisch 
product stammen uit 
Egypte, 12.000 v. Chr., 
Mexico, 7.000 v. Chr., en 
India, 3.000 v. Chr. In de 
Rig-Veda’s – midden 
tweede millennium v. 

Chr. – is enkele malen 
sprak van ‘katoen’. Het 
woord in het Sanskriet 
karpas heeft via het Oud-
Perzisch zijn weg gevon-
den naar de Hebreeuwse 
Bijbel. In Esther 1,6 is 
sprake van ‘wit linnen 
(karpas) en blauw purpe-
ren kleden’ (HSV). Aan 
dit woord is ook de kar-
pas-ceremonie ontleend 
die aan het begin van de 
Joodse seder-avond 
plaatsvindt. In de mid-
deleeuwen hadden de 
Arabieren vrijwel het 
monopolie op de katoen-
handel op Europa. 

(2) De wortels van het 
Arabische katoen 
 
Nu is er een klein pro-
bleem. Het Arabische 
woord voor katoen afge-
leid van het Sanskriet, 
maar luidt quṭn. Dit Ara-
bische woord wordt he-
laas niet in de Koran ge-
bruikt. Wel komt het 
woord enkele malen in 
een Hadith voor: ‘De Pro-
feet verliet zijn [huis?], 
leunend op Usama b. 
Zayd, opgeluisterd door 
een kleed van quṭn waar-

van de beide zijden on-
derscheidenlijk waren en 
hij bad te midden van 
het volk’  
(Ahmad ibn Hanbal 
[Bagdad, gestorven 855], 
Musnad III, 257). 
Het is verleidelijk om het 
Arabische woord quṭn in 
verband te brengen met 
de Oudwestsemitische 
wortel *qṭn, ‘klein zijn’. 
Een dergelijke relatie 
biedt echter weinig per-
spectief en daarom sluit 
ik mij aan bij al diegenen 
die het woord willen ver-

binden met een oudere 
Semitische wortel *ktn. 
Ik geef een paar voor-
beelden uit de inscrip-
ties. In Rijksaramese 
teksten, zowel uit Elep-
hantine als uit Saqqara, 
komt het nomen ktn 
voor, dat ‘vlas; linnen’ 
betekent. In de Kila-
muwa-inscriptie be-
schrijft deze Phoenici-
sche koning de weldadig-
heid van zijn regering 
onder meer als volgt: ‘En 
wie van zijn jeugd af aan 
geen linnen gezien had, 

hem bekleedde ik’ (KAI 
24,12). Kortom, de Ara-
bieren hebben een ou-
der woord voor ‘vlas; 
linnen’ gebruikt ter aan-
duiding van de stof waar-
in zij handelden. Om fo-
netische redenen vond 
er een klankverschuiving 
plaats: k > q en t > ṭ. Te-
gelijkertijd verschoof de 
betekenis. 

Bovenste deel van de Kilamuwa-
inscriptie 
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(3) De rok van Jozef 
 
In het Oude Testament is 
het prachtige verhaal 
over Jozef te vinden. In 
Genesis 37,3 ontvangt hij 
van zijn vader Jakob een 
ketonet passîm. In de 
loop der eeuwen zijn 
deze woorden op uiteen-
lopende wijze vertaald: 
χιτῶνα ποικίλον ‘een 
tuniek in vele del-
en’ (LXX); ‘einen bundten 
Rock’ (Luther); ‘coat of 
many colours’ (KJV); ‘een 
veelvervigen rok’ (StV); 
‘une tunique de plusieurs 
couleurs’ (Louis Segond 
1910); 
‘pronkgewaad’ (NBG); 
‘een prachtig bovenkleed 
in allerlei kleuren’ (NBV). 
Ik wil u hier niet ver-
moeien met allerlei taal-
kundige details, maar ik 

heb er uiteindelijk voor 
gekozen om kūtonet te 
zien als een aanduiding 
van kledingstuk dat van 
linnen is gemaakt, terwijl 
passîm ‘vele delen’ bete-
kent. 
Het Hebreeuwse woord 
houdt verband met een 
Babylonisch-Assyrisch 
woord kitinnû – ook wel 
kidinnû geschreven – dat 
‘linnen’ betekent. Het 
woord kan zowel de stof 
als ‘gewaad dat van lin-
nen is gemaakt’ aandui-
den. De grondstof voor 
dit linnen is telkens 
‘vlas’. In een nieuw-
Babylonische brief staat 
te lezen: ‘Ik heb aan mijn 
heer gezonden het hand-
waterbassin en de linnen 
doeken’ (YOS 3 194:16). 
Het woord komt echter 
ook al voor in veel oude-

re teksten. In de beroem-
de oud-Babylonische 
brieven uit Mari is een 
woord kitītu aangetrof-
fen dat een fijn linnen-
achtig soort wol aan-
geeft. De brief ARM 7 90 
spreekt over een ‘shawl 
van fijne wol (ki-ti-t
[um])’, die bestemd is 
voor een dame. In nog 
oudere handelsdocu-
menten komt het oud-
Assyrische woord kutānu 
voor. Verschillende 
teksten laten zien dat er 
reeds rond 2000 v. Chr. 
sprake was van handel in 
linnen met Assyrische 
handelsposten in 
Anatolië. In feite zijn al 
deze woorden een ne-
venvorm van het oud-
Assyrische woord kitû 
dat ‘vlas; linnen’ bete-
kent. Met dit woord kan 

zowel een enkele draad 
als een geweven stof 
worden aangeduid. Dit 
laatstgenoemde woord is 
een leenwoord uit het 
Sumerisch. In die taal die 
in lang vervlogen tijden 
in het spijkerschrift is 
geschreven, komt een 
woord g a d a, ‘linnen; 
vlas’ voor. In de poëzie 
die de liefde tussen Inan-
na en Dumuzi beschrijft, 
speelt een ‘linnen gewa-
ad’ en welhaast eroti-
sche rol. Van het ‘vlas’ 
uit de tuin zal een groot 
linnen laken worden ge-
maakt en Inanna vraagt 
zich af: ‘Wie zal er met 
mij op het laken lig-
gen?’ (ETCSL c.4.08.01). 

(4) De terugweg naar 
tuniek 
 
Na deze weg van nu naar 
vroeger, nemen we de 
weg terug, maar langs 
een andere route. In het 
oud-Grieks komt een 
zelfstandig naamwoord 
χιτὼν, ‘tunica’, voor, met 
een parallel in het Io-
nisch kιτὼν. Het woord 
duidt op een kleed dat 
dicht op de huid werd 
gedragen. Een mooie 
tekst is te vinden in Ho-
merus’ Odyssee. Telema-
chus had de nacht bij 
Helena doorgebracht: 
‘Toen hem nu de zoon 
van Odysseus bemerkt 
had, trok hij haastig zijn 
glanzende hemd aan en 
drapeerde een grote 

mantel om zijn stevige 
schouders’ (Od. 15,59-
61). Dit woord χιτὼν is 
ontegenzeggelijk met de 
bovengenoemde semiti-
sche woorden verwant. 
De vraag is alleen: hoe? 
Ik zie twee routes. De 
ene route loopt door 
Anatolië en voert langs 
het Hetitisch, een Indo-
Europese taal gesproken 
tot 1200 v. Chr. in het 
huidige Turkije. Uit die 
taal is een woord katani-
pū, ‘linnen doek’, be-
kend.  Het woord komt 
bijvoorbeeld voor in de 
beschrijving van het Ki-
lam-feest: ‘Het hoofd 
van de paleisbewoners 
reikt een linnen doek aan 
hen (de koning en de 
koningin)’ (KBo XXVII 42 I 

24-39). De andere route 
heeft via de handelscon-
tacten van het oude 
Griekenland met de Feni-
cische havensteden gelo-
pen. 
Het Latijn heeft dit Griek-
se woord overgenomen. 
Door metathesis, letter-
omzetting, ontstond het 
woord ‘tunica’, dat een 
lang kledingstuk van wol 
of linnen aanduidt. Deze 
werd door zowel man-
nen als vrouwen gedra-
gen. Via het Franse 
‘tunique’ is het woord in 
de 16e eeuw in het Ne-
derlands beland als 
‘tuniek’. In de oudst be-
kende vindplaats (1568) 
wijst het woord op een 
kort uniformjasje voor 
militairen. In de loop der 

eeuwen is de betekenis 
wat uitgewaaierd. In het 
hedendaagse Nederlands 
betekent het woord – 
volgens de onovertroffen 
definitie van Van Dale – 
‘japonachtig dameskle-
dingstuk dat de eronder 
gedragen rok of pantalon 
gedeeltelijk vrijlaat’.  
Daarmee is de cirkel 
rond. ‘Katoen’ en ‘tuniek’ 
hebben dezelfde etymo-
logische wortels. Of die 
katoenen tuniek uit de 
damesmodezaak ook 
voor een redelijke prijs 
verkocht is, gaat de ruim-
te van deze bijdrage te 
buiten. 
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250 woorden: Nedergedaald ter helle 
Marcel Sarot 

Wat betekent 
‘nedergedaald ter helle’? 
Volgens Thomas van 
Aquino en velen na hem 
daalt Jezus niet echt in 
de hel af. Hij bezocht de 
rechtvaardigen van het 
Oude Verbond, en was 
alleen waar de verdoem-
den niet waren. De ver-
doemden verlost Hij niet, 
maar deed ze slechts 
extra beschaamd staan 
(STh III 52,2a). Zelfs de 
ongedoopte kinderen in 
het voorgeborchte wer-
den niet bereikt (STh III 

52,7). In 1 Petr. 3:18–20 
lezen wij echter: 
‘Christus … heeft, terwijl 
hij zelf rechtvaardig was, 
geleden voor de zonden 
van onrechtvaardigen, 
voor eens en altijd, om u 
zo bij God te brengen. 
Naar het lichaam werd 
hij gedood maar naar de 
geest tot leven gewekt. 
Hij is naar de geesten 
gegaan die gevangenza-
ten, om dit alles te ver-
kondigen aan hen die ten 
tijde van Noach weiger-
den te gehoorzamen.’ 

Hier gaat het over de 
onrechtvaardigen van 
het Oude Verbond: ook 
tot hen strekt Christus’ 
heilswerk zich uit. In het 
‘nedergedaald ter helle’ 
belijden wij dat Jezus’ 
verlossingswerk ook hen 
bereikt, die voor Zijn ge-
boorte al overleden wa-
ren. Mensen worden niet 
op willekeurige wijze – 
omdat zij op de verkeer-
de tijd en plaats zijn ge-
boren, of omdat zij onge-
doopt sterven – van het 
heil uitgesloten. De in-

perking die Thomas aan-
bracht, heeft generaties 
gelovigen in onzekerheid 
laten leven over het lot 
van ongedoopt gestor-
ven kinderen en het 
beeld laten ontstaan van 
een willekeurige, onbe-
trouwbare God. Wij 
doen er daarom goed 
aan, met kracht vast te 
houden aan de belijdenis 
dat Jezus daadwerkelijk 
in de hel is afgedaald.  

250 woorden: Eeuwigheid 
Gert van Klinken 

Het begrip ‘eeuwigheid’ 
fascineert de hervormde 
predikant Jaap Nieweg 
(1877-1955), tevens 
kunstschilder. Het ex-
pressionisme geldt voor 
hem als goede theologie. 
Net als Van Gogh zwerft 
Nieweg graag door de 
Veenkoloniën: 
 
‘Hij zocht degenen die 
door een hard leven ge-
tekend waren, maar hun 
innerlijke waardigheid 
hadden behouden.’  
 
Nieweg wordt geboeid 
door de seizoenen, door 
de cyclus van leven en 
dood waar hij zelf deel 
van is. In het alledaagse 
valt ‘eeuwige’ schoon-
heid te ontdekken. In de 
natuur heeft zowel rot-
ting als bloei zijn plaats, 
zonder dat het een het 
ander opheft: 

 
‘In het gewone het bui-
tengewone.’ 
   
Wat is ‘eeuwigheid’? De 
term verwijst bij J.H. 
Scholten naar het alge-
meen-geldige: een on-
veranderlijke zedenwet. 
Nieweg is dat te abstract: 
het eeuwige wordt weer-
spiegeld in het eindige, 
in het veranderlijke en in 
het unieke van het men-
selijk gezicht. Hij laat zich 
inspireren door Herman 
Gorters interpretatie (in 
de Mei) van Spinoza. Die 
beschouwt alle aspecten 
van het bestaan als attri-
buten van de ene, eeuwi-
ge en alomvattende Sub-
stantie. God is onper-
soonlijk, maar immanent 
aanwezig in heel de wer-
kelijkheid.  
In Ter Apel maakt  
Nieweg kennis met C.H. 

Peters, de architect van 
het postkantoor in Kam-
pen. Het visuele, zo val-
len beiden de Haagse 
School bij, bezit het ver-
mogen om het hart te 
openen. De natuur 
spreekt, ‘in ruimte, in 
licht en in kleuren’. Het 
besluit van een werkza-
me dag biedt gelegen-
heid om dat te overden-
ken: 

 
‘Deze avond was datzelf-
de landschap niet be-
grensd door een berg-
rand van wolken, maar 
het scheen wel onbe-
grensd te zijn.’ 
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Cadeau PThU wordt bankje   
(De Stentor 28 september 2012) 
 
Het afscheidscadeau van de Protestants Theologische Universiteit 
(PThU) krijgt zeer waarschijnlijk eind oktober een plekje op het 
pleintje bij de Koornmarktspoort. 
Het gaat om een kunstwerk dat tegelijkertijd een zitbank en een 
zonnewijzer is. De universiteit verhuisde onlangs naar Groningen 
en Amsterdam, maar wilde na 150 jaar Kampen toch iets tast-
baars achterlaten. Een geschenk aan alle Kampenaren. 
Beeldend kunstenares Gera van der Leun uit Tiel werd benaderd 
om die wens vorm te geven. Dick Spijker, kunstambtenaar van de 
gemeente Kampen, werd aangesteld als tussenpersoon en in die 
functie is hij hard bezig om de benodigde 'lichte bouwvergunning' 
te krijgen. "Feitelijk is de universiteit de opdrachtgever en Van der Leun de uitvoerder. Omdat ik weet welke wegen 
er bewandeld moeten worden, werd mij gevraagd om dat te doen. Bovendien wordt het kunstwerk straks natuurlijk 
wél bezit van de gemeente."  
Momenteel werkt de kunstenares in haar atelier hard aan de constructie van het kunstwerk dat onder meer uit 
brons en gegoten glas bestaat. Zo hard kennelijk, dat ze noch de telefoon opneemt of haar e-mail beantwoordt voor 
uitleg over het kunstwerk.  
Spijker neemt daarom ook die honneurs maar waar. "Hoe het er exact uit komt te zien weet ik niet. Je kunt er op 
zitten, maar door de lichtinval door het glas werkt het kunstwerk ook als een soort zonnewijzer. De deadline van 
eind oktober is ook niet heel strak. Dat heb ik de kunstenares al laten weten, zodat ze alle tijd heeft om er iets moois 
van te maken." 

(1,5x) 250 woorden: Post diem tertium reviviscet 
Tertius Bolhuis  

Het onderwerp van 
‘reviviscet’ uit bovenge-
noemde tekst van de 
kerkvader Lactantius 
(Div.Inst. VII, 17) is de 
‘grote profeet’ uit het 
zgn. Orakel van Hysta-
spes. De joodse auteur 
Israel Knohl zoekt in zijn 
speculatieve en fascine-
rende boekje The Mes-
siah before Jesus (2000) 
naar de historische basis 
van deze (joodse!) tekst. 
En dan volgt een net-
werk van teksten en on-
derlinge verbindingen uit 
de Qumran literatuur, 
Josephus, het bijbelboek 
Openbaring en de 4de 
Ecloga van Vergilius.  
De auteur legt een rela-
tie (identiteit?!) tussen 
bovengenoemde ‘grote 
profeet’ en de protago-
nist uit Qumran teksten, 
die en spreekt over eigen 

koninklijke triompf en 
over lijden en verachting 
(Knohl 15-18; 75-80). 
De tijd: 4 vóór Christus. 
Herodes sterft, revolutie 
breekt uit, Quintilius 
Varus stelt op gruwelijke 
wijze orde op zaken op 
last van Augustus. Tem-
pelgebouwen rond de 
voorhof worden in brand 
gestoken. De tempel zelf 
blijft gespaard 
(Openbaring 11:1!). De 
“grote profeet” ligt dood 
in Jeruzalems straten. 
Het einde van de messi-
aanse droom van de 
Qumran gemeenschap? 
Nee, want met teksten 
uit Jesaja, Zacharia en 
Daniel wordt een 
‘catastrophic  
ideology’ (Knohl 45 e.v.)  
over de gruwelijke histo-
rische werkelijkheid ge-
legd. De grote profeet 

staat op ‘ten derde da-
ge’. En zal als Daniels 
‘Mensenzoon’ de messi-
aanse droom verwezen-
lijken. 
‘Grief [disappears] and 
groaning flees 
Peace appears’ etc. 
(4QHA frg.7, col.2 line 5)          
Of in de verzen van Ver-
gilius: 
Te duce, si qua manent 
sceleris vestigia nostri 
Inrita perpetua solvent 
formidine terras. (Ecloga 
IV, 13-14). 
Maar waar komen die 
grote woorden ([...for]
ever a throne of power 
etc. 4Q491 frg.11, col.1 ) 
van de Qumran messias 
(cq. ‘grote profeet’) van-
daan? Knohl suggereert: 
via Herodes, vriend van 
Augustus, bij Vergilius! 
(Knohl 100-101). Tussen 
de Qumran messias en 

Herodes zou er intensief 
contact (kunnen!) zijn 
geweest (Knohl 5 – 11).  
Vergilius’ vredesvisioen 
en Augustus’ eigen pro-
pagandamachine zouden 
de grondstof hebben 
geleverd voor de Zelf 
Verheerlijking van de 
Qumran messias. En ook 
voor Jezus van Nazareth! 
Die door die beweging 
sterk zou zijn beïnvloed. 
Christus als Augustus 
redivivus. Qui vult accipi-
at. Ik niet. 
 
Beste Jan Wim. Mijn 
wens voor jou in één 
vers uit Vergilius’ 4de 
Ecloga met verandering 
van twee letters: 
O tibi tam longae 
maneat pars ultima vi-
tae.      
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Een toverschaal in 250 woorden  
Johanna Tanja 

(Schaal 11 uit: J. Naveh, 
S. Shaked, Amulets and 
Magic Bowls. Aramaic 
Incantations of Late An-
tiquity, Jerusalem 1985) 
 
Een toverschaal is een 
aardenwerken schaal 
met het formaat van een 
moderne soepkom die 
beschreven is met een 
bezweringstekst. Deze 
schalen werden vervaar-
digd in Mesopotamië 
tussen de vierde en acht-
ste eeuw van onze jaar-
telling. Ze zijn geschre-
ven in het Joods-
Babylonisch Aramees, 
Syrisch en Mandees. De 
teksten geschreven in 
het Joods-Babylonisch 
Aramees bestaan uit 
Joodse bezweringstek-
sten. Opvallend is dat de 
begunstigde altijd bij zijn 
of haar eigen naam en 

de naam van zijn of haar 
moeder wordt genoemd. 
In het aanroepen van 
God en het veiligstellen 
van het beoogde resul-
taat van de bezwering 
wordt gebruikt gemaakt 
van Hebreeuwse en Ara-
mese bijbelcitaten, maar 
ook van materiaal uit de 
eigen (Joodse) religieuze 
traditie en de contempo-
raine, algemene culture-
le traditie. 
 
De bijbelcitaten worden 
gebruikt om het verzoek 
kracht bij te zetten. Op 
één van die schaaltek-
sten vinden we een bij-
zondere (en tot nu toe 
unieke) combinatie van 
twee bijbel citaten. De 
schaaltekst vraagt om 
bescherming tegen ver-
vloekingen en tover-
spreuken, en genezing 

van pijn en ziekte, voor 
ene Khusrau zoon van 
Izdan-dukh. Na het ver-
zoek volgen drie bijbel 
teksten ingeleid en afge-
sloten met de formule 
amen amen selah: 
Zacharia 3:2, Deuterono-
mium 6:4 en Psalm 91:2.  
De twee laatstgenoemde 
citaten worden op een 
bijzondere manier ge-
schreven: afwisselend 

een woord uit het ene en 
het andere bijbelvers. 
Door de tekst van het 
Shema en de belofte uit 
Psalm 91 te combinene-
ren, verwachtte de 
schrijver waarschijnlijk 
de demonen en vervloe-
kingen op voldoende 
afstand te kunnen hou-
den. 
שמע יושב יישראל בסתר יהוה 

עליון אלהינו בצל יהוה שדי 

 אחד יתלונן

250 woorden: Aan de dokter overgeleverd … 
Lieke Werkman 

Een woordvoerder van 
de Orde van Medisch 
Specialisten bevestigt 
dat onder dokters de 
gedachte leeft dat pati-
enten mee zouden moe-
ten betalen aan het vra-
gen van een second opi-
nion (www.nu.nl, 7 mei). 
Dokters denken niet 
graag mee over bezuini-
gingen in de zorg, stelt 
hij, maar deze voorge-
stelde maatregel wordt 
breed gedragen. Second 
opinions kosten veel geld 
en leiden zelden tot echt 
andere diagnoses; de 

drempel mag dus best 
wat hoger. 
Het recht op een second 
opinion is vastgelegd in 
de Wet op de Genees-
kundige Behandelover-
eenkomst. Het zorgt er-
voor dat patiënten die 
niet overtuigd zijn dat 
hun arts de juiste diagno-
se stelt of de meest ge-
schikte behandeling 
voorstelt een andere arts 
om advies kunnen vra-
gen. Soms stelt de be-
handelend specialist het 
vragen van een second 
opinion zelf voor (heb ik 

onlangs gemerkt), zeker 
wanneer er ook echt iets 
af te wegen valt. Alleen 
al zo’n voorstel draagt bij 
aan vertrouwen, zoals 
het ook bijdraagt aan 
zelfbeschikking, het 
grondrecht in de WGBO. 
Dat recht op zelfbeschik-
king is in verschillende 
opzichten en om ver-
schillende redenen pro-
blematisch, vaak zelfs 
illusoir. In een acute fase 
is een patiënt overgele-
verd aan medisch des-
kundigen, maar ook in 
niet-accute situaties 

heeft een patiënt vaak 
zeldzaam weinig te be-
schikken: de medische 
molen kent haar eigen 
ritmes en wetmatighe-
den. Wie patiënt is ge-
worden en daarmee toch 
al te maken heeft met 
beperkingen die zich niet 
verdragen met opgeklopt 
zelfbeschikkingsjargon, 
moet hard werken om 
niet ook nog gevangene 
te worden van de syste-
mische medische macht. 
De OMS moet zich scha-
men. 

http://www.nu.nl
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250 woorden: Het belang van Targoem-studie 
 Dineke Houtman 

Jan Wim Wesselius heeft 
een groot deel van zijn 
leven aan Targoem-
studie gewijd en we zul-
len zien dat dit een wijze 
en vrome keus was. In 
Talmoed Berachot 8a 
staat: ‘Een man moet zijn 
wekelijks voorgeschre-
ven Bijbellezing altijd 
besluiten met de ge-
meente: twee keer Bijbel 
en één keer Targoem.’ 
Dat dit meer was dan 
alleen de mening van 
deze geleerde, maar ha-
lacha die was gebaseerd 
op de Tora, werd aange-
toond door de beroemde 
middeleeuwse Bijbel-
commentator Jacob ben 
Asjer (c. 1269-1343) die 
de praxis verbond aan de 
beginwoorden van Exo-
dus ‘Dit zijn de namen 
van de zonen van Israël’. 
Hij leest de letters van de 

openingswoorden van 
dit vers, in het He-
breeuws ואלה שמות בני 

 als een , ישראל 
acrostichon met de vol-
gende betekenis: 
 
 ואדם ו
 אשר א
 לומד ל
 הסדר ה
 שנים ש
 מקרא מ
 ואחד ו
 תרגום ת
 בקול ב
 נעים נ
 ישיר י
 יחיה י
 שנים ש
 רבות ר
 ארוכים א
 לעולם ל
 
In vertaling betekent dit 
‘iemand die de wekelijk-
se voorgeschreven Bij-
bellezing bestudeert 

[volgens het systeem] 
twee keer Bijbel en één 
keer Targoem, met aan-
gename vaste stem, zal 
vele lange jaren leven 
voor altijd.’ Volgens een 
traditie in Talmoed Me-
gilla 3a is de Targoem 
aan Moses op de Sinaï 
gegeven als deel van de 
mondelinge openbaring. 

De joodse geleerde Mo-
zes Isserles (1520-1572) 
was daarom van mening 
dat het lezen van de 
schriftelijke Tora samen 
met de Targoem is als 
het lezen van de Tora 
zoals God die oorspron-
kelijk op de Sinaï heeft 
geopenbaard. 

250 woorden: De bijl aan de wortel 
Riemer Roukema 

“De bijl ligt al aan de 
wortel van de boom”, 
zegt Johannes de Doper 
in Matteüs 3:10 en Lucas 
3:9 volgens de Nieuwe 
Bijbelvertaling; “der bo-
men” staat er eigenlijk. 
“De bijl aan de wortel 
leggen” is volgens Van 
Dale Groot Woorden-
boek van de Nederlandse 
taal een zegswijze ge-
worden die betekent: 
“het kwaad in zijn oor-
sprong aantasten”.  
Even daarna zegt Johan-
nes in diezelfde evangeli-
ën dat iedere boom die 
geen goede vrucht 

draagt “wordt omge-
hakt” (NBV); 
“uytgehouwen” luidde 
de Statenvertaling van 
1637, en dat is eigenlijk 
beter, want er staat 
ἐκκόπτεται, en ἐκκόπτειν 
betekent letterlijk “uit-
slaan”. Het Griekse 
woord voor “bijl” is hier 
ἀξίνη, maar het is de 
vraag of die vertaling 
juist is. Met onze bijlen 
worden bomen omge-
hakt zodat de stronken 
blijven staan, want die-
per kunnen wij met een 
bijl niet komen. Zowel in 
het Valentiniaanse Evan-

gelie van Filippus 123 
(Nag Hammadi Codex II, 
3, 83) als door Clemens 
van Alexandrië, Welke 
rijke wordt behouden? 
29, wordt deze tekst ech-
ter toegepast op het met 
wortel en tak opgraven 
en uitrukken van het 
kwaad in de mens. Dit 
suggereert dat de au-
teurs hierbij niet aan een 
bijl dachten, maar aan 
een houweel, waarmee 
de wortels uit de grond 
kunnen worden losge-
woeld en geheel verwij-
derd. Mijn Nieuw-
Griekse woordenboek 

geeft voor ἀξίνη dan 
ook: “hatchet, pick-axe, 
mattock”, dus: bijltje, 
houweel. Een Griekse 
student in Straatsburg 
stelde eveneens dat  
hache (bijl) geen goede 
vertaling van ἀξίνη is. 
Om nog eens grondig uit 
te zoeken! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Moses_Isserles.jpg
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Brand in de Oudestraat 
 
RTV Oost 6 december 2011 
 
In het centrum van Kampen heeft dinsdagavond 
een grote brand gewoed. Twee panden zijn 
compleet uitgebrand, omliggende panden zijn 
gespaard. Tientallen buurtbewoners werden 
geëvacueerd. er zijn geen gewonden gevallen. 
De brand brak rond 8 uur vanavond uit in 
schoenwinkel Ziengs en modezaak Witteveen 
aan de Oudestraat. Beide winkelpanden zijn 
inmiddels volledig uitgebrand. Tien panden aan 
de Blauwehandsteeg, de Korenmarkt en de Ou-
destraat zijn ontruimd vanwege de enorme 
rookontwikkeling. De bewoners  zijn in de loop 
van de avond  opgevangen door burgemeester 
Koelewijn in het Academiegebouw van de Theologische Universiteit. 
De brandweer is met groot materieel uitgerukt, onder meer met hoogwerkers. Er zijn zo'n 35 voertuigen en 100 
brandweermensen ingezet. Omdat het gevaar bestaat dat de brand overslaat naar aangrenzende panden worden 
die door brandweer nat gehouden. In de directe omgeving van de brand ligt onder meer de bibliotheek van de Theo-
logische Universiteit. Een helicopter van de politie ondersteunt de brandweer door met een warmtecamera te kijken 
waar het vuur het hevigst is. De gemeente overlegt met getroffenen en regelt opvang als dat nodig is.   
De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rookontwikke-
ling. Er zijn geen gewonden gevallen en er is geen asbest vrijgekomen bij de brand. Meteen na het uitbreken van de 
brand is in de aangrenzende panden naar mensen gezocht, maar de panden waren leeg. Over de oorzaak van de 
brand is nog niets bekend. Een aantal brandweerwagens had moeite om bij de brand te komen doordat de brug 
open stond om een schip door te laten. 
De brand trekt veel bekijks. De brandweer roept mensen op de Oudestraat zoveel mogelijk te vermijden en vooral 
niet naar de brand te komen kijken. 

250 woorden: Totdat... 
Eveline van Staalduine-Sulman 

Als het waar is dat het 
lied van Hanna (2 Sam. 
2:1-10) oorspronkelijk 
een overwinningslied 
was, dan zien wij opeens 
enige zinnen in een an-
der daglicht staan. De 
twee vrouwen in vers 5 
zouden dan weleens per-
sonificaties van steden 
kunnen zijn, zoals in Jere-
mia 15:5-9. Daar wordt 
Jeruzalem 
‘kinderloos’ (vs. 7); ze 
had eerst zeven kinde-
ren, maar valt in on-
macht (vs. 9). Later stelt 
Jesaja 54:1 haar voor als 

‘onvruchtbare’, die des-
ondanks talrijke kinderen 
krijgt. 
Als de twee vrouwen 
steden voorstellen, dan 
is er geen reden meer 
om het woordje עד   
(‘totdat’) te emenderen 
of weg te laten. De ge-
beurtenissen van vers 4 
en 5a staan in Qatal en 
verwijzen naar bekend 
geachte gebeurtenissen: 
de oorlogskansen van 
twee landen – of van hun 
twee hoofdsteden –zijn 
veranderd (vs. 4). De rijk-
dom van de onderdruk-

ker en de honger bij de 
onderdrukten is van 
plaats verwisseld (vs. 5a). 
Dat weet iedereen die 
deze oorlog heeft mee-
gemaakt (Qatal).  
Vers 5b staat echter in 
Yiqtol na het voegwoord 
‘totdat’. Dat schetst de 
situatie die het einde 
aanduidt van de bekende 
veranderingen, zoals ook 
in 1:22 (Samuël blijft 
thuis, ‘totdat de jongen 
gespeend zal zijn’) of 
22:3 (Davids ouders wo-
nen in Moab, ‘tot ik zal 
weten wat God met mij 

voorheeft’). Kortom, de 
kansen in de oorlog, die 
oorspronkelijk als achter-
grond voor dit lied heeft 
gediend, zijn net zolang 
veranderd, totdat de on-
vruchtbare (stad) weer in 
aantal toeneemt en de 
volle (stad) verwelkt.  
Overigens, zo interpre-
teert Targoem Jonathan 
deze tekst, verwijzend 
naar Jeruzalem en Rome. 
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(ruim) 250 woorden: Leerling 
Henk Brons (afstandstudent master Verdieping Oude Testament) 

Hebreeuws en leren ho-
ren bij elkaar. Joodse 
jongetjes maken al op 
driejarige leeftijd kennis 
met de taal. In hun geval 
gebeurt dat met in ho-
ning gedoopte letters. 
Voor een afstandstudent 
van de PThU geldt een 
andere aanpak.  Voor 
hen is de methode van 
de heer Wesselius hun 
gids. Voor mij was de 
eerste kennismaking met 
het Hebreeuws de CD-
Rom in het boek met 
daarop Genesis 12, inge-
sproken door de heer 
Wesselius. Wat mij be-
treft is dat een gelukkige 

en nog steeds voortdu-
rende kennismaking. 
De verhouding tussen 
leerling en meester is 
een klassieker in het Ou-
de Testament. In het 
boek Spreuken is dat 
meestal in een vader-
zoonverhouding. Zo niet 
in Spreuken 4:1. Daar 
vertaalt de Nederlandse 
Bijbelvertaling (NBV) ‘ 
zonen’,  terwijl de Sta-
tenvertaling (SV) voor 
‘kinderen’ kiest. In dit 
geval vertaalt de NBV het 
meest letterlijk. De kant-
tekening op de SV licht 
toe dat Salomo hier doelt 
op iedereen die graag 

luistert naar wat de le-
raar te zeggen heeft. 
De aanspreekvorm als 
meervoud en zonder 
persoonlijk voornaam-
woord is een voor de 
Spreukenproloog unieke 
aanhef van een wijs-
heidsles. Helemaal uniek 
is de combinatie overi-
gens niet. Hij komt wel 
vaker voor, maar dan in 
de wijsheidsles zelf. Ook 
wordt zonen soms ge-
combineerd met 
‘mijn’ (bijvoorbeeld in 1 
Samuel 2: 24). Dat laat-
ste wijst er dan wel op 
dat de leraar van Spreu-
ken 4 inderdaad niet al-

tijd de vader zelf is. Hier 
blijkt de leraar zichzelf in 
de lijn van de traditie te 
plaatsen. Vanaf vers 3 
geeft hij namelijk de les 
door die hij op zijn beurt 
van zijn eigen vader 
heeft ontvangen. Leren 
wordt zo een permanent 
proces van wijsheid uit 
het verleden toegankelijk 
maken voor nu. Voor mij 
begon dat met het en-
thousiaste Amsterdamse 
accent op die CD-Rom. 

(ruim) 250 woorden: Hoe gaat het met U? Met mij gaat het goed 
Paul Sanders 

Zelfs als je bij het schrij-
ven van brieven gebon-
den bent aan strakke 
richtlijnen, kun je je hart 
erin luchten. Dat zien we 
al aan de Hittitische cor-
respondentie uit de veer-
tiende eeuw v.Chr.  De 
afzender hoorde een 
geadresseerde met de-
zelfde of een hogere sta-
tus eerst alle goeds toe 
te wensen. Hij of zij be-
gon bijvoorbeeld met: 
“Mogen de goden u in 
het leven houden en u 
liefdevol bewaren! Moge 
alles goed met u gaan!”  
Als je over je eigen situa-
tie wilde vertellen, zei je: 
“Met mij gaat het/alles 
goed.” 
Een Hittitische koningin 
die haar man wil vertel-
len hoe het met haar 
gaat begint ook zo. Mis-

schien kiest ze bewust 
niet voor “Met mij gaat 
alles goed”, maar voor 
“Met mij gaat het goed”. 
In elk geval vertelt ze 
daarna dat het juist hele-
maal niet zo goed met 
haar gaat: “Met mij gaat 
het nog steeds hetzelfde: 
ik heb zowel hoofd- als 
rugpijn.” 
Een hoge ambtenaar is 
teleurgesteld omdat een 
collega die elders ver-
blijft hem nooit de groe-
ten doet. Hij begint zijn 
bericht aan deze collega 
zoals het hoort. Hij 
wenst hem de bescher-
ming van de goden en 
noemt hem “mijn gelief-
de broer”. Maar dan 
komt hij ter zake: 
“Waarom, mijn geliefde 
broer, heb je me niet de 
groeten gedaan toen 

mijn bode weer bij jou 
vandaan terugkeerde? Ik 
ben kwaad op je!” 
Eeuwen later valt Paulus 
in zijn brief aan de chris-
tenen in Galatië met de 
deur in huis: “Het ver-
baast me dat jullie je zo 
snel van degene die jullie 
door de genade van 
Christus heeft geroepen 
afwenden 
naar een 
ander evan-
gelie ...”  
Maar dat is 
niet zijn al-
lereerste 
zin. Net als 
zijn eerdere 
brieven be-
gint de brief 
met: 
“Genade 
voor jullie 
en vrede 

van God, onze Vader, en 
van de Heer Jezus Chris-
tus …”  Toch niet zo gek, 
die etiquette! 
 
(Harry A. Hoffner, Letters 
from the Hittite King-
dom, Atlanta 2009, pp. 
203-204, 257-258.) 
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(4x) 250 woorden: Deuteromium 6:4, een weerbarstige tekst 
gedachten over Bijbels Hebreeuws proza 
Wim Delsman 

 

 Deut. 6:4   דישראל יהוה אלהנו יהוה אח עשמ
 
[NBV] ‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige’. 
Ook mogelijk is de vertaling: ‘de HEER, onze God, de HEER is één’,  
of: ‘de HEER is onze God, de HEER alleen’. 
 
Dt 6:4, het begin van het  is een van de bekendste, maar tegelijk ook , שמע
weerbarstigste teksten van de Torah. De orthodoxe jood leert het zo snel 
mogelijk, spreekt het iedere morgen en avond en probeert met deze woor-
den op zijn lippen, het אחד daarbij lang aanhoudend, te sterven. Hoe is het mogelijk, dat een bijna 
onbegrijpelijke tekst van in het Hebreeuws zes woorden, zo’n nawerking heeft. In de tekstgetrouwe verta-
ling van Buber/Rosenzweig lezen we: “Höre Jissrael: ER unser Gott, ER einer! Maak daar maar eens iets 
van. Het eerste dat ons opvalt, zijn litterae maiusculae  waarover later meer. Wat is het , ד en  ע 
probleem? We hebben te maken met een non-verbale zin, dat wil zeggen een zin waarin het predicaat 
niet een persoonsvorm van een verbum is. Zij beschrijven de toestand van het subject. 
 
We hebben in Dt 6:4 minimaal drie mogelijke verklaringen, alnaargelang waar men in de vertaling het 
woordje “is” wil invoegen. 
1) Tussen יהוה  en אלהנו wordt het woordje “is” ingevoegd, wat leidt tot een vertaling als: “Hoor, Israël, de 
HEER [is] onze God, de HEER alleen”. Uitsluitend de genoemde god is de god van Israël. Grote joodse bij-
beluitleggers als Abraham ben Meir ibn Esra (1089-1164), RasSjBaM [=Samuel ben Meir; ±1085-1174] en 
SjaDaL [=Samuel David Luzzatto; 1800-1865] waren deze uitleg toegedaan. Dat er andere goden bestaan, 
wordt niet uitgesloten. Godsdienstwetenschappers noemen deze opvatting henotheïsme [onder vele go-
den heeft één god de voorrang; een vorm tussen monotheïsme en polytheïsme] of monolatrie [het vere-
ren van slechts één god waarbij men het bestaan van andere goden niet loochent]. 
2) Tussen  wordt het woordje “is” ingevoegd, wat leidt tot een vertaling als: “Hoor, Israël, de  אחד en  יהוה
HEER, onze God, de HEER [is] Het probleem is, dat .“ אחד  ,’van alles kan betekenen: ‘één’, ‘alleen  אחד
‘ondeelbaar’, ‘uniek’. De meeste uitleggers opteren dan voor een uitleg als ‘uniek’, ‘alleen’ of 
‘ondeelbaar’, daarmee[afstand nemend van de christelijke opvatting over de drieënige god. Er wordt een 
pleidooi gehouden voor een zuiver monotheïsme.  
Dat voor de tweede keer het tetragrammaton gebruikt wordt, is niet een eenvoudige herhaling van het 
eerste. Het is voor de betekenis van de zin van essentiële betekenis. Zo vertalen Mozes Mendelssohn 
(1729-1786) en Leopold Zunz (1794-1886): “Hoor, Israël, de HEER, onze god, [is] een uniek, eeuwig we-
zen.” Werd onder uitleg 1) een geloofsbelijdenis over de particularistische god van de voorvaderen uitge-
sproken, bij deze aanhangers van de Haskala, de joodse Verlichting, is het een filosofische, universele uit-
spraak over de god van de filosofen geworden. 
3) Op beide plaatsen wordt het woordje “is” ingevoegd, wat leidt tot een vertaling als: “Hoor, Israël, de 
HEER [is] onze God, de HEER [is] אחד “, waarbij אחד  zoveel als “de enige god” betekent. De twee 
woordjes “is” hebben temporeel niet dezelfde betekenis. Het eerste slaat op het heden, het tweede op de 
heilstijd, waarbij men zich beroept op Zeph 3:9 en Sach 14:9. Dan zal er overal op de wereld monotheïsme 
zijn. Zo schrijft RaSji [=Salomo ben Isaak; 1040-1105] in zijn commentaar op Dt 6:4 “De Eeuwige, - die NU 
– ONZE God is en niet de God der volkeren, zal eenmaal de EENIGE Eeuwige zijn, want er is gezegd: ‘want 
dan zal Ik voor de volkeren veranderen tot eene reine taal, waarbij ALLEN den naam des Eeuwigen zullen 
aanroepen’ (Zeph 3:9), en er is gezegd: ‘op dien dag zal de Eeuwige eenig zijn en Zijn naam eenig wez-
en’ (Sach 14:9).” (In de vertaling van rabbijn A. S. Onderwijzer).  
De ontvanger van de boodschap, de Israëliet, speelt hier een leidende rol bij. Hij moet ten overstaan van 
de andere volkeren getuigenis van zijn god afleggen. 
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De onder 3) genoemde uitleg kan steun vinden bij de groter geschreven ע en  Deze zogenaamde litterae . ד
majusculae komen voornamelijk pas in middeleeuwse handschriften voor en hebben verschillende func-
ties, zoals bijvoorbeeld de eerste letter van een boek [Gn 1:1] of een passage [Qoh 12:13], de middelste 
letter van de Torah [Lv 11:42] of het middelste vers daarvan [Lv 13:33]. Dikwijls weten we echter het 
waarom niet. Zo ook hier. Wanneer men ze tezamen leest, krijgt men het woord עד, ‘getuige’. En lezen we 
in Jes 43:12 niet: ואתם   עדי “jullie zijn mijn getuige”?  
Er zijn ook nog andere verklaringen. De litterae majusculae zijn hier geschreven, opdat men de ע  niet met 
de א  en de ד  niet met de ר  verwart. Zo is in vele manuscripten in Ex 34:14 de ר  groot geschreven om niet 
voort een ד  aangezien te worden. Wanneer men zich in Dt 6:4 vergist, zou men wel eens sjemma’, een 
Aramees woord voor ‘misschien’ en אחר  ‘ander’ kunnen lezen en zo geloofstwijfel tot uitdrukking 
brengen: “Misschien, Israël, is de HEER, onze God, een andere HEER”. Vergelijk Eleazar van Worms (±1176
-1238) en Samson Raphael Hirsch (1815-1889). Ook Israel Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 
denkt wel in deze richting [§84 3 over de litterae majusculae in Dt 6:4]: “It is a warning that reading must 
be precise.” 
“Gewone” verklaringen treft men voor de litterae majusculae in de literatuur ook aan. De ‘ayin is groot 
geschreven vanwege zijn getalswaarde [=70], die eraan herinnert, dat Israël met 70 troetelnamen in de 
Tanach wordt genoemd en dat er 70 woorden voor de Torah zijn, die op 70 manieren kan worden uitge-
legd en onder de 70 volkeren moet worden verspreid. 
Evenzo is de dalet groot geschreven om op zijn getalswaarde [=4] opmerkzaam te maken en er zo aan te 
herinneren, dat de HEER in alle vier de hemelsrichtingen verkondigd moet worden, over de gehele we-
reld. 
 
Deuteromium 6:4 blijft ons voorlopig nog wel voor de nodige vragen stellen. 

250 woorden: Saul kwam, Saul zag en... 
Eveline van Staalduine-Sulman 

In 1 Samuël 14:20 staat 
een unieke combinatie 
van voorzetsel en zelf-
standig naamwoord: Saul 
en zijn mannen kwamen 
bij de strijd (עד־המלחמה). 
De NBG51 vertaalt: ‘op de 
plaats van de strijd’. In 
alle andere verzen van 
de Bijbel waar oorlog 
wordt gevoerd, trekken 
mannen ten strijde 
)למלחמה ) of bevinden zij 

zich in de strijd במלחמה ( ). 
In al die gevallen zijn zij 
zelf een van de strijden-
de partijen.  
In 1 Samuël 14:20 is er 
echter iets anders aan de 
hand. Jonathan en zijn 
wapendrager waren sa-
men een verrassingsaan-
val begonnen (14:13) en 
door de eerste nederlaag 
kwam de schrik er goed 
in bij de Filistijnen 

(14:15). Sauls uitkijkpos-
ten zagen allerlei volk 
heen en weer lopen 
(14:16) en hoorden ru-
moer (14:19), maar de 
verteller houdt nog voor 
zich wat er precies aan 
de hand is bij de Filistij-
nen. Hij voert de span-
ning op door te zeggen 
dat Saul en zijn mannen 
zich verzamelen 
(14:20a).  
Dan komen Saul en zijn 
mannen bij de strijd en 
de verteller gebruikt de-
ze unieke combinatie om 
te impliceren dat Saul en 
zijn mannen daaraan 
geen deel hadden. Ze 
trokken niet ten strijde, 
zoals de NBV impliceert. 
Ze kwamen slechts bij 
een bestaande situatie: 
de strijd van anderen. En 
op dat moment verklapt 

de verteller eindelijk wat 
er gaande is: de Filistij-
nen vechten tegen elkaar 
(14:20b), terwijl ook al-
lerlei eerder overgelopen 
Hebreeërs (14:21) en 
losse uit hun schuilplaat-
sen gekomen Israëlieten 
(14:22) strijden tegen de 
Filistijnen.  

Saul kwam, Saul zag en 
Saul hoefde niets te 
doen. 
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250 woorden: De tale Kanaäns 
Riemer Roukema 

“De tale Kanaäns” wordt 
in Van Dale Groot Woor-
denboek van de Neder-
landse taal omschreven 
als: “de hoogdravende, 
met Bijbeltermen en –
teksten doorspekte taal 
der piëtistisch-
protestantse vromen”; 
“meestal ongunstig” 
staat er zelfs bij, al dat is 
bij zo’n omschrijving 
overbodig. De uitdruk-
king moet zijn ingegeven 
door Jesaja 19:18, waar 
staat dat vijf steden in 
Egypte de taal van Kana-
an zullen spreken. Een 
rechtstreekse afleiding 
uit een van de oude Bij-

belvertalingen is echter 
onwaarschijnlijk, want 
voor het merendeel lui-
den die anders. In plaats 
van “tale” lezen de Lies-
veltbijbel, de Biestkens-
bijbel, de Deux-Aes-
bijbel, de Statenvertaling 
en de Lutherse Vertaling 
hier “sprake” en de 
Delftse Bijbel (1477) en 
de Vorstermanbijbel 
“tonghe”. Alleen de Leu-
vense Bijbel vertaalt “die 
tale van Chanaan”, maar 
het is twijfelachtig of 
deze ene Bijbelvertaling 
zo invloedrijk is geweest 
dat de staande uitdruk-
king “tale Kanaäns” hier-

aan is ontleend. Ik veron-
derstel dat de uitdruk-
king teruggaat op de ty-
pologische uitleg van 
Israëls tocht van Egypte 
naar het beloofde land 
(reeds in 1 Korintiërs 
10:1-11 en Hebreeën 4:1
-11). Wie in geestelijke 
zin door de Rode Zee en 
de Jordaan is gegaan en 
leeft in het beloofde 
land, is gedoopt en we-
dergeboren en verstaat 
de mystieke geloofstaal 
van Kanaän. Hieronymus 
verwijst naar deze typo-
logie in zijn uitleg van 
Jesaja 19:18. De tale Kan-
aäns is dus de taal van 

hen die niet meer in 
Egypte of in de woestijn 
leven, maar in dit leven 
reeds het geestelijke 
Kanaän zijn binnenge-
gaan. De uitdrukking is 
dus allerminst ongunstig 
bedoeld, al kan deze 
spreekwijze op buiten-
staanders hoogdravend 
overkomen.  
 
(Meer hierover op 
www.riemerroukema.nl/
downloads/
RiemerRoukema-
0190.pdf.) 

250 woorden: Asnat/Aseneth en Jozef 
Rianne Voogd 

In Genesis 41 wordt de 
lezer verteld dat de Fa-
rao Jozef een vrouw 
schenkt: Asnat (Genesis 
41: 45). Asnat is volgens 
Genesis een dochter van 
Potifera, een priester in 
Heliopolis. ‘Wat moet 
een aartsvader van het 
volk Israël nu met een 
buitenlandse vrouw?’, 
zou de lezer zich  kunnen 
afvragen. Laat dat nu 
niet alleen een vraag van 
de hedendaagse lezer 
zijn, maar ook al een 
vraag uit het begin van 
de jaartelling: Een prach-
tige novelle is geschre-
ven rond deze eigenaar-
digheid in de Hebreeuw-
se schriften.  
In de novelle Jozef en 
Aseneth wordt verteld 
hoe Jozef de prachtige 
Aseneth ontmoet, maar 

haar niet wil kussen, 
want een godgetrouwe 
man kan niet een vrouw 
zoenen die met haar 
mond niet dezelfde God 
vereert. Gelukkig komt 
uiteindelijk alles goed 
wanneer een engel 
Aseneth op het goede 
pad zet, en kunnen de 
twee geliefden elkaar 
kussen met zeer bijzon-
dere kussen. Interessant 
is dat bijna twintig keer 
sprake is van kussen in 
dit verhaal, waarvan de 
meeste worden weerge-
geven met een vorm van 
het Griekse katafileo. 
Bijzonder is dat enkele  
malen gebruik gemaakt 
wordt van een vorm van 
fileo, namelijk in hoofd-
stuk 8. Zou hier beteke-
nis aan toegekend moe-
ten worden? De specia-

list Christoph Burchard 
licht een tipje van de 
sluier op: ‘Dreimal ist 
außerhalb der Erzählung 
von Küssen die Rede (8, 
5-7).’ (“Küssen in Joseph 
und Aseneth”, in Journal 
for the Study of Judaism, 

XXXVI, 3, 2005, p. 317). 
Zou dit hét antwoord 
zijn, of zou er meer over 
te zeggen zijn?    



Pagina 19  

 

Errare humanum est: 350 woorden over een schrijffout  
Johanna Tanja 

De bijbelgeleerde Alfonso de Zamora (overleden rond 1545) heeft zijn werkzame leven doorgebracht aan 
de universiteiten van Salamanca en Alcalá de Henares. Hij heeft zich uitgebreid beziggehouden met de 
Targoem en ons diverse manuscripten nagelaten van verschillende delen van de Targoem voorzien van 
een Latijnse vertaling en allerhande aantekeningen om het de christelijke lezer van de Aramese tekst ge-
makkelijk te maken. 
In één van die manuscripten (MS M1-M3, Biblioteca General Historica Universidad de Salamanca, Sala-
manca, Spain) vinden we een schrijffout die een heel eigen leven is gaan leiden. 

 
 
 
 
 
 
 

Wanneer we de tekst van de kritische editie van Stec (Stec, D.M., The Text of the Targum of Job. An Intro-
duction and Critical Edition, Leiden, 1994) vergelijken met de tekst uit M2 zien we twee verschillen. Ten 

eerste ontbreekt het woord  אופיר ‘Ophir’, en ten tweede is het woord בבירולין ‘beril’ (Grieks leenwoord, 

βηρυλλιον) vervangen door het raadselachtige woord בכלורין. Waarschijnlijk heeft de schrijver het woord  
 ב is wellicht ontstaan door de verwisseling van de letters בכלרין per ongeluk weggelaten. Het woord אופיר

en ר. Deze twee schrijffouten zijn echter niet opgemerkt door de naqdan, noch door degene die de 
aantekeningen in de marge heeft verzorgd. De naqdan heeft het woord בכלורין opgevat als een toponiem, 

aangezien hij het tekentje dat hij normaalgesproken gebruikt om een prefix aan te duiden niet boven de ב 
heeft geplaatst. De persoon die de aantekeningen in de marge heeft verzorgd, ging klaarblijkelijk ook uit 
van een toponiem. Hij noteerde in de marge van de tekst een variante lezing (נ’’א): in deze variant wordt 
het woord בכלורין vervangen door de plaatsnaam אופיר.  

Tot slot heeft de persoon die verantwoordelijk was voor de Latijnse vertaling weer een eigen uitleg aan 
het woord gegeven. Hij heeft de ב van בכלורין opgevat als een prefix en כלורין als een Latijns leenwoord en 

zo het woord weergegeven met ‘coloribus’.  

Job 28:11 (fol 46r)   

 Stec לא תשתלחף בפיטלון דמן אופיר בבירולין יקיר ושבזיזא

 M2 לא תשתלחף בפיטלוון דמן בכלורין יקיר ושבזיזא

א''נ M2 לא תשתלחף בפיטלוון דמן אופיר יקיר ושבזיזא  

non comparabitur tinctis coloribus nec lapidibus onichinis preciosis et saphiro M2 latijn 

250 woorden: Ibzan 
Klaas Spronk 

Ibzan is één van de klei-
ne rechters over wie in 
het boek Rechters zo 
weinig verteld wordt (in 
12:8-9) dat zelfs Walter 
Groß in zijn volumineuze 
commentaar  (896 blz.) 
uit 2009 er nog geen 250 
woorden aan wijdt. Groß 
heeft echter bij al zijn 
diepgravende aandacht 
voor de historische ach-
tergrond en voor de wor-
dingsgeschiedenis van 
het boek mogelijk iets 
over het hoofd gezien. 
Voor wie zelf werkt aan 

een commentaar op 
Rechters is dat een be-
moedigende gedachte. 
Wat is namelijk het ge-
val? Van Ibzan wordt 
gemeld dat hij niet alleen 
dertig zonen en dertig 
dochters had, maar ook 
dat hij ze allemaal aan de 
vrouw, respectievelijk 
man bracht. Daarmee 
past hij in een opmerke-
lijk rijtje. Dat begint bij 
rechter Jair. Die had vol-
gens Rechters 10:3-5 
dertig zonen. Daarna 
kwam Jefta met slechts 

één dochter, die ook nog 
het slachtoffer werd van 
zijn ondoordachte gelof-
te (11:34). Dat was nog 
voordat ze een relatie 
met een man had kun-
nen krijgen. Na Ibzan 
met zijn dertig zoons en 
dertig dochters kwam 
Elon (12:11-12). Over zijn 
eventueel nageslacht 
lezen we niets. Zijn op-
volger Abdon doet het 
op dit terrein weer heel 
goed: veertig zoons en 
dertig kleinzoons (12:13-
14). Zo ontstaat er een 

doorgaande lijn met ho-
ge pieken en diepe dalen 
als het gaat om het nage-
slacht. Het contrast tus-
sen Ibzan en Jefta wordt 
nog eens versterkt door 
de nadruk op de succes-
volle huwelijksstrategie 
van de eerste. Jefta, die 
zelf het product is van 
een buitenechtelijk rela-
tie, is als vader nooit aan 
een leuke bruiloft toege-
komen. 
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Onthulling zonnewijzer universiteit over de winter heen getild  
De Stentor 17 januari 2013  
 
Het afscheidscadeau van de Protestants 
Theologische Universiteit wordt naar ver-
wachting dit voorjaar overgedragen aan de 
gemeente Kampen. 
 Aanvankelijk zou het kunstwerk, een zit-
bank annex zonnewijzer gemaakt door de 
Tielse kunstenares Gera van der Leun, ok-
tober vorig jaar al geïnstalleerd worden op 
het pleintje bij de Koornmarktspoort. 
"Helaas kwam er het een en ander tussen", 
legt cultuurambtenaar Dick Spijker van de 
gemeente Kampen uit. Hij werd vanwege 
zijn kennis van zaken aangesteld als tus-
senpersoon. "De kunstenares vond het 
prettig om iets meer tijd te hebben om de puntjes op de i te zetten. Daarnaast had de welstandscommis-
sie wat kleine opmerkingen. Daarom hebben we besloten het over de winter heen te tillen." 
 Volgens Spijker is het kunstwerk zo goed als af, maar is de winter geen goede periode voor de onthulling. 
"Het is deels een zonnewijzer, en in de winter is die op de Koornmarkt niet zoveel te zien. Om het kunst-
werk volledig tot zijn recht te laten komen wachten we tot het lente wordt. Waarschijnlijk ergens in 
maart." 
 De zitbank komt op de plek waar nu een paar bloembakken staan en bestaat voornamelijk uit brons en 
gegoten glas. De universiteit schenkt het waardevolle object als aandenken en dankbetuiging aan de stad 
die haar om en nabij honderdvijftig jaar domicilie bood. Mei vorig jaar vertrok de universiteit voorgoed 
naar Groningen en Amsterdam. 
 Voor de historische panden aan de Koornmarkt en de Oudestraat is nog steeds geen vervangende be-
stemming gevonden. 

250 woorden: Het kleinste verhaal 
Eveline van Staalduine-Sulman 

In het lied van Hanna 
staan drie verzen waarin 
acht participia voorko-
men, alle beginnend met 
een Mem (1 Sam. 2:6-8). 
Daarin wordt beschreven 
wat God doet, en omdat 
dit met participia ge-
beurt, is er geen aandui-
ding van tijd. God doet 
dergelijke dingen ge-
woonlijk: dood of levend 
maken, arm of rijk ma-
ken, vernederen of ver-
hogen. Dat is, als het wa-
re, zijn vak. 
Te midden van die parti-
cipia staat één Wayyiqtol 

vorm, een verhalend 
werkwoord. En dat ver-
haal bestaat slechts uit 
één woord: ‘Hij brengt 
omhoog’. Omdat er in 
het zinnetje daarvoor 
staat, dat God naar het 
dodenrijk doet afdalen, 
moet ook hier ‘uit het 
dodenrijk’ worden toe-
gevoegd. Dit narratieve 
stukje slaat dus niet op 
Gods gewoonlijke ge-
drag, maar op de ge-
schiedenis achter dit 
lied. De dichter geeft een 
doorkijkje naar zijn eigen 
levensverhaal. En als dit 

lied inderdaad oorspron-
kelijk een overwinnings-
lied is, dan zegt het dat 
de overwinning niets 
minder was dan terug-
keer uit de dood. 
Deze interpretatie blijkt 
te kloppen met vers 8aB 
en verder, waarin geen 
participia meer worden 
gebruikt, maar Yiqtol-
vormen. God heeft welis-
waar de gewoonte om 
de geringe uit het stof op 
te heffen (8aA), maar Hij 
doet dat nu werkelijk 
(8aB) om hem een troon 
tussen edelen te geven 

(8b). Uit al die tegenstrij-
dige ‘gewoontes’ van 
God (participia), heeft Hij 
er in dit geval één uitge-
kozen: verheffing van 
onderliggende partij 
(Yiqtol).  
Zo gebruikt Hanna dit 
lied voor haar eigen ver-
haal en de schrijver van 
de boeken Samuël voor 
het verhaal van David. 
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