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Klaas Spronk

Sprinkhonen woren enzf n
in AJiko, erhet Midder.-
Oost€n zowel ploog als lek-
kemi). Gercoste .zrnzt
lekker kndppeig en ze zit-
ten ook nog yol eiu,ine&
'l egelijkenijdzijn ze, als ze

eenmoal goon zwermen,

nau$telijks te stoppen en

vreten ze alles ko.o.lvat u
t eg er.ko men. D e oplo s sing :
pak de zwerm qatlvoord,at

de sprinkhanen volwossen

zijn.
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Nabre Oorarn, Pho€nix 50
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I"elfter: sprirrtrdranenl

T Tct is niet hcr eerste waaraan dedoorsnee

f! bijbellezer denkt wannccr zUlhij in een
.L ltekt sruit op dit insect. Bij 'doorsnee'
moet men dan wel denken aan de Westerse lezer.ln
grotc delen vanAfrika enAzit heeft men andere culi-
naire inzichren. De spdnkhaan geldr, zeker als hij
knappcrig is gcbakken, als een lekkernij en hij is
daarbij ook zeer voedzaam. We vinden her ook terug
in de wctgeving in Leviticus I r. Te midden van alle
gruwclijk wemelend gedierte met vleugels op vier
potcn springt de sprinkhaan er in positieve zin uit.
Dic is in al zijn vormen toegestaan als eetwaar.
Wcrrelijk was erdus ook nicrs mis met de manier
waarop fohannes de Doper zich volgcns Matteiis 3:4
in levcn hield. Het vah bij de lezing van Levidcus
r r:zz ook op dat men vcrschillcnde soortcn sprink-
hanen kendc. Darpastook bij het feit dat zcop het
menu sraan. Dan hebjc meer belangstelling voor
dctails. Onzc taal is daar niet op berekend. In her
Engels is er nogeen vaagonderschcid tussen,locust'
en 'grasshopper', in het Nederlands moeten we het
met din woord doen. Dar brengt verralers in dc pro-
blemen, want in het Hebreeuws zijn er maar liefst
twaalfwoorden waarmee het insect in a[ zijn soorten
en vcrschijningsvorrncn kan worden aangeduid. In
focl r:4 worden er vier in ddn vcrs gebruikt. In de

NBC vertaling van r95t heeft men dit opgelost door
naast de vermeldingvan de sprinkhaan de dierenna-
men te vervangen door omschrijvingen van het
beese knager, verslinder, kaalvreter. De Nieuw
Bijbelvertaling is terughoudender maar daardoor
ook versluierend. Er is sprake van de ene sprinkhaan,
de tweede, de derde en de vierde. De NBV
Studiebijbel legt uit dar in het Hebreeuws vier ver-
schillende woorden van sprinkhanen worden
gebruikt. Herzou hierom verschillende fasen uit het
leven van de sprinkhaan kunnen gaan ofom ver-
schillende soorten. Het is namelijk een bekend ver-
schijnsel dat sprinkhanen heel snel van gedaante
kunnen veranderen, afhankelijk van de omsandig-
heid waarin ze verkeren.

Zwermen
Wanneer een sprinkhaan eenmaal onderdeel yan een
grore groep is geworden, kan hij er heel anders uit
gaan zienr. Zo kennen wij naruurlijk de sprinkhaan,
zeker van uit de bijbelse verhalen, ook het best als
onderdeel van de immense zwermen die een grote
bedreiging voor de oogst vormen. Het is de
beroemde achrste plaag uit Exodus ro. Daar wordt
verteld hoe met de oostenwind dc sprinkhanen mas_
saal werden aangevoerd. Ze verduisterden de hemel
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en bedekten de hele aarde en vraten alles op. Uit deze
beschrijving kunnen wc opmaken dar her hiergaar
om woestijnsprinkhanen. [n het Nabije Oosten
komt ook de zogenaamde Marokkaanse rrekprink-
haan voor, niet alleen in Noord-West Afrika maar
ook in het gebied van het huidigeSyriE en Irak. Deze
soort is veel meer aan ccn plaars gebonden en
daarom ook iers mindcr bedreigend. De woesrijn-
sprinkhanen zijn vooral beruchr om het feit dar ze

nict alleen heel grote zwermen kunnen vormcn,
maar ookomdat ze ongelofelijk grote afsranden
kunnen afleggen. De getallcn zijn duizelingwek-
kend. Het aantal sprinkhanen kan oplopen tot zo

miljard. Zo'n zwerm kan in idn dag voedsel verzwel-
gen genoeg om 20 miljoen mensen re voeden. De
zwerm kan op basis van moeilijk te voorspellen
omsaandigheden zich verplaatsen over enorme
afstanden. In r 869 bereikte een zwerm woestijn-
sprinkhanen Ergeland en in 1988 zelfs het Caribisch
gebied. Men kan zich voorstellen dat mensen de

straffende hand van God vermoeden achrer dit
ongrijpbare naruurfcnomeen. Dir soorr insecten
werd beschouwd als cen goddelijk leger. Behalve in
Exodus ro vinden we dat onder meerook betoogd in
de profetie vanJodl. Zijn collega Nahum spreekt aan

het slot van zijn profetie ook over [verschillende
soorten) sprinkhanen. Hij vergelijkr de vermale-
dijdeAssyriErs ermee. Dat past wel in hct bekende
beeld van niets ontziende, alles verwoestende legers.

Zo worden in Rechters 6:5 ook de horden der
Midjanieten beschreven.

In Nahum 3:r7 is echter iets anders aan de hand.
De sprinkhanen verdwijnen. Op een dag zijn ze

zomaar weg. Zo ongrijpbaarzijn ze blijkbaar. Het
heeft volgens de rekt te maken met de kou. Daar
kunnen sprinkhanen namelijk slecht tegen. Alsje in
het oude NabijeOosten echt structureel wat aan
zo'n plaag wilde doen. dan konje dar beter nier re
lang wachten. De beste remedie tegen sprinkhanen-
plagen was om de zwerm zo snel mogelijk aan te
prkken. Voordar de sprinkhanen konden uitgroeien
tot de verslindende volwassen insecren moesten ze

worden uitgeroeid. Hun broedplaatsen, bij voorkeur
vochtige zandbodem bij riviergebieden, moesten

worden opgespoord en de dieren moesten worden
gedood voordatze konden uilliegen. Dat vraagt
veel menskacht en het lukte dan ook alleen als de

samenlevinggoed georganiseerd was. Vaak ging en
gaat her mis in tijden van oorlog. Zo heeft de bevol-
king dan behalve onder het strijdgeweld ook te lij-
den onder de vraatzucht van sprinkhanen. Bij de

bestrijding, zo lezen we in eenAssyrische tekt uitde
achtste eeuw voor onzcjaartelling, moesten de men-
sen goed worden geinstrueerd. Het ging erom zoveel

mogelijk insecten zo snel mogelijk redoden. Men
mocht niet de tijd nemen omze lekkerop te peuze-

len.

Symposium
Erasmus
Vijdag4jqnuan,
MrseumBo ij mans v sn B euning en

frar,oaa,r, ErJsmus ' r4oo lsro vormocncr

! f mlddelounr vrn ccn uicgebreid ncrwcrk rrn
I/ geleerden en dcnkcrs. Zorlr dc rcntoon
stelling'Erasmus in beeld' laar zien, onderhicld hij
daarnaast ook contactcn mct beeldende kunstcnaars.
ondcr wie beroemdc mccsrcrs als Quinren Massls,
Hans Holbein de longc cn Albrechr Drirer.
Bovendien zijn er diverse parallellen en raakvlakkcn
tussen het gedach(egoed van de grote humanist cn
de bccldende kunst van zijn tijd. Tijdens dir sympo-
sium zal een aanal gercnommcerdc sprckcrs u it
binnen- en buitenland u iteenlopende aspecrcn vln
hct thcma van de tentoonstclling belichtcn. Dc
sprekers zijn hoogleraren in de kunsthisrorie cn cul-
turelc geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld rcligic en

iconologie.
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