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De hitte van de smidse: joden, kerkvaders en Lollumers
als leidslieden op de zoektocht naar een bijbels geloof.
Een reactie op Ed Noort
Piae memoriae Adam Simonis van der Woude

Liuwe H. Westra

Gearfetting
Yn dit artikel reagearret Liuwe Westra op dat fan Ed Noort, troch dy syn tinzen ta
te passen op Psalm 87, ien fan de lestichste gedichten út ’e Hebrieuske Bibel. Hy
lit sjen dat de psalm fan himsels sis mar mearstimmich is, omdat guon fersrigels
har foar hiel ûnderskate útlizzings liene, en boppedat it gehiel de kryptyske kant
neist is. Oan de Grykske oersetting fan de psalm is te sjen dat dy ûndúdlikheid (of
mearstimmichheid) al foar ús jiertelling in feit wie.
Yn ’e kristlike tradysje boazet de mearstimmichheid frijwat oan. Njonken de
besteande ynterpretaasjes komme der nijen by. Dat is in proses dêr’t men fan
oannimme mei dat it ieuwenlang trochgien is. Mei in grutte sprong komt de
auteur yn it Lollum fan 1915 út, dêr’t de psalm yn ’e pleatslike tsjerkeskiednis in
beladen funksje krige hat.
Nei oanlieding fan dat koarte mar bûnte oersjoch fan ûnderskate útlizzings stelt
Westra in pear fragen oan Noort. Hy freget hoe’t Noort oan wol mei it eksklusive
aspekt dat ynherint is oan it kanonbegryp. Dêrnjonken freget er nei dy syn
teologyske wurdearring fan leauwige stimmen dy’t, wittenskiplik sjoen, sêft sein
gjin al te sterke papieren (mear) hawwe.

Inleiding
Met zijn referaat ‘In de smederij van het geloof ’ heeft Ed Noort een bijzonder waardevolle bijdrage geleverd aan de doordenking van de vraag naar
de huidige of zelfs de blijvende waarde van de theologie in het publieke domein. Als bijbelwetenschapper, en met name als oudtestamenticus, pleit
hij voor een nieuwe omgang met de aloude Schrift. Hij hoort hierin als
het ware een heilig koor van stemmen, dat verschillende ervaringen met
en gedachten over de omgang met de Allerhoogste weergeeft – niet alleen
in de woorden die opgeschreven staan, maar ook in wat kritisch apparaat,
masora en epigrafiek aan gegevens over het ontstaan en verstaan van die
woorden leveren. Staat alles dan op één lijn? Nee, want het kenmerkende
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van de Schrift als heilige tekst is nu juist, dat zij ontstaan is vanuit het geloof dat al deze stemmen op een of andere manier getuigen van het geraakt
zijn door een en dezelfde God, hoe die ook wordt aangeduid of genoemd.
Zelfs de dwaas die zegt dat God er niet is, mag zich beroepen op de Bijbel –
maar hij of zij is dan wel gehouden aan de dialoog met de stemmen die hij
daar rondom zich hoort. Zo worden wij door Noort uitgedaagd steeds een
open oog te hebben voor de meerstemmigheid in het oude boek, en tevens
op zoek te gaan naar ons eigen geluid, dat daar wellicht door ons herkend
wordt of zich anders vrijuit in dat koor mag voegen.
In mijn bijdrage wil ik deze aanpak proberen toe te passen op een bijbelgedeelte – en gezien de feestelijke aanleiding tot de gedachtewisseling mag dat een lied zijn. We zullen zien welke stemmen dit lied heeft
losgemaakt en nog steeds losmaakt in de wereld om ons heen. Als we
vervolgens de vraag stellen wat ons eigen geloof aan dit ensemble heeft
bij te dragen, zullen we waarschijnlijk ook de hitte van de smidse ervaren. Uiteraard zal deze proef ook weer nieuwe vragen opleveren met
betrekking tot de gekozen aanpak, zodat wij aan het eind van het artikel
Ed Noort ook weer iets terug kunnen geven.
Nieuwe kennismaking met een merkwaardig lied
Terecht heeft Ed Noort de naam van Adam van der Woude genoemd als
van iemand die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn stempel heeft
gedrukt op de wetenschappelijke omgang met de Bijbel. Ik beschouw het
als een voorrecht, dat ik nog college van hem heb gehad. Zijn uren exegese waren onveranderlijk de eerste twee van de dag, en betere ochtendgymnastiek hebben mijn hersenen nooit gekregen. Hij was ook een betrokken en beminnelijk mens, die hier eigenlijk als bejaarde eregast in
ons midden had moeten verkeren, niet alleen als wetenschapper, maar
ook als Fries. Toen ik mij voor het eerst een keer bij hem meldde voor
een mondeling tentamen, begon hij met de vraag ‘In welke taal moet dit
tentamen plaatsvinden?’ – waarna wij onder vier ogen nooit meer anders
dan in het Fries hebben gecommuniceerd.
Soms maakten wij het elkaar ook wel eens lastig. Zo reageerde hij, toen
ik hem vroeg of hij wilde voorgaan in onze huwelijksdienst, met de opmerking dat hij trouwdiensten altijd tot het allermoeilijkste aspect van
zijn ambtswerk had gerekend en nog steeds rekende. Toen ik bij hem
aanklopte met de vraag naar een geschikt afstudeeronderwerp, nam hij
wraak: ‘Psalm 87 haw ik noait wat fan begrepen.’ Voor deze gelegenheid
heb ik diezelfde psalm, waarvan ik nu natuurlijk niet kan zeggen dat
ik hem wel zou begrijpen, er weer eens bijgehaald. Het is werkelijk een
klinkend voorbeeld van een veelstemmig Schriftgedeelte.
Binnen het protestantisme is Psalm 87 het bekendst in de berijmde ver-
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sie op de Geneefse wijze: ‘Op Sions berg sticht God zijn heilge stede’.
Deze versie zingt van een visioen, waarin ieder ooit door Jeruzalems
poorten zal binnentreden. Niemand minder dan God zelf zal de namen
van de heidenen optekenen ‘als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van
Sions kindren dragen’. Dit geldt voor Rahab (= Egypte) en Babel (= Babylonië), Israëls erfvijanden, en voor ‘ieder land’. In de Friese berijming
zingt de versie van 1773 nog mee: ‘de Filistyn, de Tyriër, de Moar’. Als we
dat op dit moment met een kleine tekstwijziging zouden weergeven als
‘de Palestyn, de Syriër, de Moar’, dan zouden we met deze psalm al buskruit in handen hebben.
De overgeleverde masoretische tekst van de psalm is zo cryptisch, dat
vele uitleggers voorstellen tot ingrijpende tekstveranderingen hebben
gedaan. Bespreking ervan wil ik hier echter achterwege laten. In de serie
Prediking van het Oude Testament, mede door Van der Woude geredigeerd,
geeft Thijs Booij een vertaling met uitleg die de tekst intact laat en aan
de meeste moderne bijbelvertalingen in Nederland ten grondslag lijkt
te liggen. Hoewel er op detailniveau nog vele vragen blijven waarover
geen twee exegeten hetzelfde lijken te denken, kan deze vertaling in de
context van de huidige bijbelwetenschap toch als een soort grootste gemene deler gelden. 1 Volgens deze uitleg is de inhoud van de psalm de
volgende:
1-3

God heeft de stad Sion lief; haar fundamenten zijn onwrikbaar;
haar roem is wijdverbreid.
4-5 God spreekt: Alle volkeren zijn mijn volkeren, en als het ware in
Sion geboren.
6-7 God bevestigt dit schriftelijk in de hemel; op aarde heerst hierover
vreugde.
Begin van meerstemmigheid of meerstemmig begin?
Deze weergave, zij het opgevat als visioen van een verre toekomst of als
inzicht hoe de werkelijkheid ten diepste is, is niet per se onlogisch. Maar
onproblematisch is ze bepaald ook niet. Dat blijkt zodra men twee concrete vertalingen van de hele psalm naast elkaar legt. Ik beperk me hier
tot de Nije Fryske Bibeloersetting (NFBO 1978) en de Nieuwe Bijbelvertaling
(NBV 2004).

1

Th. Booij, Psalmen. Deel III (81-110) (Nijkerk 1994) pp.61-69 [De Prediking van het
Oude Testament]. Zie ook zijn artikel ‘Some Observations on Psalm lxxxvii’, Vetus
Testamentum [hierna VT ] 37 (1987), 16–25. In de oudere uitleg probeerde men de genoemde volkeren vaak te verklaren als aanduiding van Joden in de diaspora en/of
proselieten.
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NFBO 1978
1

2
3
4

5

6
7

Foar de Korachiten. In psalm. In liet.
De stêd dy’t Er stichte op hillige bergen,
dêr hâldt de Heare fan;
fan Sions poarten mear
as fan alle wensteden fan Jakob.
Pryslike dingen wurde ferteld
fan dy, o stêd fan God.
Ik rekkenje Rahab en Babel ta myn kunde,
ja sels Filistéa en Tyrus mei Etiopië,
as wienen se dêr berne.
Mar fan Sion sizze se:
Elk foar oar is dêr berne –
Hy, de Heechste leit it foar har fêst.
De Heare rekkent by it opskriuwen fan ’e folken:
Dy en dy is dêr berne.
De sjongers mei de dûnsers
allegearre sjonge se fan dy!

NBV 2004
1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.

3

4

5

6
7

Boven alle steden van Jakob
heeft de HEER de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen.
Van u wordt met lof gesproken,
stad van God. sela
‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.
Filistea, Tyrus en Nubië
zijn alle hier geboren.’
Met recht kan men van Sion zeggen:
‘Welk volk ook, het is hier geboren,
de Allerhoogste houdt Sion in stand.’
Bij de namen van de volken schrijft de HEER:
‘Dit volk is hier geboren.’ sela
En dansend zingen zij:
‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’
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De echte moeilijkheden beginnen in vers 4. Dat we hier met directe rede
te maken hebben, is duidelijk, en dat God aan het woord is, ligt voor de
hand. Maar wat zegt Hij precies? Horen de vreemde volkeren tot zijn
‘getrouwen’ of zijn ‘kunde’? Wat betekent het eigenlijk te zeggen dat volkeren ‘daar’ (we nemen maar aan: in Sion – waar anders?) geboren, of
‘als het ware’ geboren zijn? 2
Eender gaat het in vers 5. Vormt dit vers een tegenstelling met het voorafgaande (NFBO) of een versterking (NBV)? Worden hier volkeren aangeduid (‘welk volk ook’) of individuen (‘elk foar oar’)? En wat wordt er
precies vastgelegd dan wel in stand gehouden? 3
Het is de moeite waard hier de uitleg te raadplegen van Pieter van der
Lugt, lid van het Fries Godgeleerd Gezelschap, en levenslang navorser van de poëtische structuur van de Psalmen. In het tweede deel van
zijn studie over het psalmboek behandelt hij Psalm 87 op pp.444-449. 4
Ook hij noemt dit gedicht ‘one of the most diﬃcult compositions in the
Psalter’ (446). Hij wijst erop (en niet als enige), dat het ‘geboortig zijn in
Sion’ (op welke manier ook opgevat) van niet-Israëlische volkeren in wezen een innerlijke tegenstrijdigheid is, en kiest voor een uitdrukkelijke
tegenstelling tussen vers 4 en vers 5: in vers 4 zegt God: ‘Ik zal over Rahab en
Babel spreken tot wie Mij kennen: “die (de inwoners van Rahab en Babel)
is daar (namelijk in Rahab resp. Babel) geboren”.’ Over Sion zegt Hij dan

2

3

4

Dat hier de nodige aannames bij komen, blijkt wel uit een vergelijking met twee
andere contemporaine vertalingen: ‘En burgerrecht heb Ik gegeven / aan Rahab en
Babel, die Mij erkennen; / ook Filistea, Tyrus en Kus: / zij zijn hier kind aan huis
(Willibrordvertaling 1995 [hierna: WV]); ‘De inwoners van Egypte en Babel / zal ik
tellen onder mijn vereerders, / ook de Filistijnen en Tyrus en Nubië. / In Sion zijn ze
geboren’ (Groot Nieuws Bijbel 1996 [hierna: GNB]). Met name het werkwoord in 4a is
vatbaar voor verschillende interpretaties.
Vergelijk weer: ‘Dit kan men van Sion zeggen: / “Van alle mensen de bakermat”; / de
Hoogste zelf verzekert zijn bestaan’ (WV); ‘Van Sion zal worden gezegd: / “Alle volken
zijn er geboren. / De Allerhoogste heeft Sion gesticht voor altijd”’ (GNB).
P. van der Lugt, Cantos and Strophes in Biblical Hebrew Poetry. De respectievelijke ondertitels zijn: With Special Reference to the First Book of the Psalter (Leiden 2006), II: Psalms
42-89 (Leiden 2010) en III: Psalm 90-150 and Psalm 1 (Leiden 2013).

153

It_Beaken_75_2013_3-4_binnenwurk.indd 153

29-01-14 15:50

Liuwe H. Westra

iets heel anders, namelijk dat het een groot voorrecht is daar geboren te
zijn, en wel omdat God die stad (als enige) heeft bevestigd. 5
De moeilijkheid van het ‘geboortig zijn in Sion’ waar Van der Lugt op
wijst, is reëel. Maar het is niet de enige. Zelf heb ik het altijd onnatuurlijk gevonden dat het demonstrativum in het mannelijk enkelvoud zèh
(zowel in vers 4 als vers 6) terug zou moeten wijzen naar de genoemde
volkeren. Een collectief kan eigenlijk niet met zèh worden aangeduid, en
als met zèh de leden van de verschillende volkeren worden bedoeld, is de
constructie bepaald gewrongen. 6 Bovendien ligt in de uitleg van Van
der Lugt (en anderen) de focus duidelijk op volkeren, niet op individuen.
Dat lijkt me ook correct, omdat vijf volkeren met name worden genoemd
en er bovendien sprake is van het ‘opschrijven van volkeren’ of een ‘boek
der volkeren’.
Nog minder bevredigend vind ik echter, dat de ‘pryslike dingen’ die
volgens vers 3 over Sion worden gezegd, op deze manier nauwelijks in
de rest van de psalm terugkomen. Immers, als men het geboortig zijn
in Sion, of dat nu letterlijk of figuurlijk moet worden opgevat, als iets
heerlijks interpreteert, dan wordt er niet iets heerlijks over Sion gezegd,
maar over degenen die daar geboren zijn. Deze moeilijkheid is, voor zover ik
kan nagaan, nog door niemand gezien, maar heeft mij sinds de eervolle
opdracht van Van der Woude dwarsgezeten. Ter illustratie: als iedereen
die in februari 1966 in Sneek geboren is van de stad één miljoen euro
zou ontvangen, dan zou ik mij melden met de woorden ‘Liuwe Westra
is daar geboren’. Maar die uitspraak zou niet heerlijk zijn voor Sneek,
maar voor de persoon Liuwe Westra (en zijn lotgenoten). Als echter de

5

6

Zie Van der Lugt, Cantos and Strophes II, p.444 (‘it is a privilege to be born in the city
established by God’) en p.448. Van der Lugt laat zich hier leiden door J.A. Emerton,
‘The Problem of Psalm lxxxvii’, VT 50 (2000) pp.183-199. Het is mij niet helemaal duidelijk hoe Van der Lugt de Hebreeuwse woorden ’îsj we’îsj, die bijna altijd als ‘iedereen’
worden vertaald, opvat (een goede discussie geeft Emerton, pp.195-196). Wellicht gaat
hij uit van een distributieve betekenis: voor iedereen die in Sion geboren is, geldt:
diegene is geboren in de enige stad die God heeft bevestigd. Hier ligt echter nog wel
een probleem: zie beneden.
In zijn commentaar (65) probeert Booij zich uit deze moeilijkheid te redden met de
verklaring dat zèh inderdaad niet slaat op de genoemde volkeren, maar binnen deze
volkeren ‘een categorie ..., te weten het niet-Israëlitische volk, ongeacht welk, of beter
nog: de niet-Israëliet, van welk volk dan ook ...’ Deze verklaring is erg gewrongen en
intern tegenstrijdig: als zèh zoveel betekent als de niet-Israëliet, dan gaat het niet om
een categorie binnen de genoemde volkeren, maar zijn de verschillende volkeren juist
categorieën binnen deze ene klasse. Als deze ene klasse inderdaad bedoeld wordt, is er
inhoudelijk geen verschil meer met ‘deze volkeren’ en is de taalkundige moeilijkheid
nog altijd niet opgelost.
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uitspraak ‘Liuwe Westra is daar geboren’ heerlijk voor Sneek zou moeten
zijn, dan moet er juist met de genoemde persoon iets heel bijzonders aan
de hand zijn. Als hij bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de theologie zou
hebben gewonnen, dàn wordt ‘Liuwe Westra is daar geboren’ een eervolle
uitspraak over de stad Sneek. Als men dit één keer ziet, moet het ‘heerlijke’ of ‘eervolle’ van de uitspraak ‘die is daar geboren’ wel liggen in het
demonstrativum zèh: dat deze persoon (en geen ander) daar geboren is, is
een uitspraak die de stad tot eer strekt.
Deze redenering heeft één nadeel: de psalm zegt dan niet wie degene is
die met zèh wordt aangeduid. Het zou kunnen zijn, dat de psalm oorspronkelijk ter ere van een van de koningen van Juda is gedicht, en later,
net als andere, is geanonimiseerd. 7 Vers 4 zou dan als volgt vertaald
moeten worden: ‘Ten gunste van wie Mij kennen zal Ik zorgen dat Egypte en Babylon, ja het land van de Filistijnen, Tyrus en Nubië, gedenken
(of: getuigen): deze is daar geboren.’ De uitspraak die de volkeren doen
(daartoe gebracht door het ingrijpen van God) houdt dan een erkenning
in van de macht van ‘deze’, en daarmee politiek-militair soelaas voor de
stad. Omdat ‘deze’ daar geboren is, laten de volkeren Sion met rust. Het
is misschien ook denkbaar dat met ‘deze’ een messiaanse figuur wordt
bedoeld. De visionaire sfeer van de psalm wordt dan nog sterker; en het
gebruik van zèh is iets logischer: de naam van de verwachte Messias is

7

Zie het artikel van Noort, §4.
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immers nog niet bekend. 8
Het zou te pretentieus zijn te verwachten dat hiermee de verlegenheid
rondom Psalm 87 binnen afzienbare tijd wel opgelost zal zijn. Ik breng
de genoemde noties juist in om aan te tonen dat deze psalm een intrinsieke meerstemmigheid in zich draagt. Zelfs zo letterlijk mogelijk vertaald blijft deze tekst ambigu. Men kan er een visioen in zien à la ‘alle
Menschen werden Brüder’, maar ook een krijgslied in de trant van ‘onze
stad gaat nooit verloren’. De verwachting van een sterke Messias is erin
te horen, maar ook de religieuze overtuiging dat deze stad het geheim
bevat dat alle mensen verbindt. De tekst is van zichzelf meerstemmig,
een meerstemmigheid die het gevolg is van het feit dat wij niet meer in
staat zijn de exacte bedoeling van de oorspronkelijke dichter of van de
redactor die het gedicht heeft opgenomen in het geheel van het psalmboek taalkundig na te voelen. De bedoelde betekenis en constructie van
het werkwoord in vers 4a, degene naar wie zèh verwijst en de betekenis
van ’îsj w e’îsj: het is voor ons niet meer na te gaan.

8

Het voert te ver hier de hele psalm nog eens te analyseren. Ik geef nog slechts enkele
opmerkingen. Allereerst: in deze interpretatie is er met ‘iedereen’ in vers 5 weinig
aan te vangen. Deze vertaling is algemeen geworden, omdat in Ester 1:8 de woorden
’îsj wâ’îsj inderdaad ‘iedereen’ betekenen. Echter, ’îsj we’îsj (dat alleen hier in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt) is niet hetzelfde: het lidwoord bij het tweede îsj ontbreekt.
In het Nederlands betekent ‘op weg’ ook iets heel anders dan ‘op de weg’, en in het
Fries is ‘ynein’ niet hetzelfde als ‘yn ’e ein’. Theologen zullen denken aan de vele
liters inkt die zijn gevloeid over de afwezigheid van het lidwoord in het eerste woord
van Genesis 1:1. De Septuagint vertaalt de uitdrukking in Ester wèl met hekastos (‘iedereen’), maar geeft in Psalm 87 anthrôpos kai anthrôpos, ‘een mens en een mens’ (zie
beneden). Het is ook mogelijk îsj pregnant op te vatten, en de uitdrukking te vertalen
met ‘louter dappere mannen worden in haar geboren’. Vers 5 versterkt dan vers 4: niet
alleen de ene koninklijke of messiaanse figuur, maar de gehele mannelijke bevolking
van Sion wordt geacht de volkeren ontzag in te boezemen. Ten tweede: vers 6 is in de
interpretatie van Van der Lugt niet sterk: ‘God registers the nations who were born
in their own countries ...; but the citizens of Zion praise their birthplace as the spring
of life/joy’ (444). De tegenstelling werkt niet: waarom is het lofprijzen van de eigen
geboortestad te verkiezen boven de gedachte dat men volgens Gods bedoeling in een
bepaalde stad geboren is? Ten derde: in deze interpretatie, waarbij het uiteindelijk om
de onverslaanbaarheid van Sion gaat binnen het geheel van de oosterse wereld, komen
ook de bergen uit vers 1 zinvol tot hun recht als bijbels symbool van onwrikbaarheid
(zie hiervoor het schitterende boekje van P. van Veldhuizen, Verzet geen bergen. Over
verwoestend geloof en heilzame aarzeling (Zoetermeer 2009). De korte lofzang in vers 7
komt dan hierop neer: ‘U (nl.: Sion) bent alles wat ik nodig heb voor mijn veiligheid.’

156

It_Beaken_75_2013_3-4_binnenwurk.indd 156

29-01-14 15:50

De hitte van de smidse: joden, kerkvaders en Lollumers als leidslieden op de zoektocht naar een bijbels geloof

Joodse meerstemmigheid
Wij zijn daarin echter niet de eersten. De Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament voor joden in de diaspora die het Hebreeuws niet meer begrepen (ontstaan vanaf 250 voor Christus), maakt
duidelijk dat al vóór onze jaartelling Psalm 87 een problematische tekst
moet zijn geweest. 9 Niet alleen getuigt de Septuagint op verschillende
plaatsen van een andere Hebreeuwse tekst dan de masoretische tekst,
ook was de vertaler duidelijk verlegen met een aantal van de hierboven
beschreven moeilijkheden. Oftewel: reeds vóór onze jaartelling was
Psalm 87 ook binnen het jodendom een gedicht dat meerdere interpretaties kende, een meerstemmig lied. Voordat we enkele van deze nieuwe
stemmen beter gaan beluisteren, geef ik een Nederlandse werkvertaling
van de Griekse tekst van deze psalm. Overigens: ook deze Griekse tekst
is hier en daar bijzonder cryptisch en nauwelijks natuurlijk te vertalen.
Daar ga ik echter in het kader van deze bijdrage niet verder op in.
1

2
3
4

5

6
7

9

10

Voor de Korachieten, een psalm van een lied.
Zijn grondvesten zijn in de heilige bergen;
de HEER heeft de poorten van Sion lief
boven alle woonplaatsen van Jakob.
Heerlijke dingen zijn over u gezegd, o stad van God. sela
Ik zal melding maken van / denken aan Rahab en Babylon tegenover
/ voor wie Mij kennen;
en zie: vreemdelingen en Tyrus en <het?> volk van <de> Ethiopiërs,
dezen zijn daar geboren.
Moeder Sion, zal een mens zeggen,
en iemand is in haar geboren,
en zelf heeft de Allerhoogste haar gegrondvest.
De HEER zal <het?> vertellen in <het> geschrift van <de> volkeren
en van heersers die in haar geboren zijn. sela
Als van mensen die zich verheugen is ieders wonen in u. 10

De Septuagint is niet in één keer ontstaan. De overgeleverde handschriften en andere tekstgetuigen duiden op aanzienlijke revisie-arbeid. Binnen het jodendom is er
dus nooit één autoratieve Griekse vertaling geweest. Dit aspect moeten we hier laten
rusten. Zie S.P. Brock, ‘Bibelübersetzungen I. 2. Die Übersetzungen des Alten Testaments ins Griechische’, Theologische Realenzyklopädie 6 (1980) pp.163-172.
Vertaling gebaseerd op de uitgave van A. Rahlfs (ed.), Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes I-II (Stuttgart 71962).
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Allereerst maakt de Griekse vertaling duidelijk dat de cruciale woorden
zèh jullad sjâm voor de Joodse vertalers ook al problematisch waren. In
vers 6 lijkt het erop dat men het demonstrativum zèh heeft opgevat als
een relativum (in overeenstemming met een late ontwikkeling in het
Hebreeuws), in vers 4 heeft men het enkelvoud zèh blijkbaar in arren
moede met een meervoud vertaald. 11 Dit meervoud (‘dezen’) kan slaan
op de in 4b genoemde volkeren, maar het is ook niet onmogelijk dat we
het moeten betrekken op ‘wie Mij kennen’ in 4a. Opvallend is, dat de volkeren van 4b (in de nominativus) grammaticaal niet op één lijn worden
gesteld met Rahab en Babylon in 4a (in de genitivus, en dus af hankelijk
van het werkwoord). Een reden hiervoor zou kunnen zijn, dat de vertaler
de psalm zo las, dat de drie volkeren van 4b hier aangesproken worden.
We krijgen dan weer een iets andere spits: ‘Voor wie Mij kennen zal ik
rekening houden met Egypte en Babylon; en Filistijnen, Tyrus en Nubiers, let op! Zij (en niet jullie) zijn daar geboren (en kunnen dus rekenen
op mijn bescherming)!’ Vers 6 zou dan op dezelfde uitspraak terugslaan,
en vers 7 komt nog meer op zichzelf te staan dan het in andere vertalingen ook al doet. Hoe de vertaler(s) de psalm precies hebben begrepen, is
niet meer na te gaan. Maar de volkeren in 4b een andere grammaticale
functie te geven dan die in 4a lijkt een noodgreep. Het is erg onwaarschijnlijk dat het woord zèh in twee identieke zinsneden eerst de rol van
demonstrativum zou hebben en daarna die van relativum. De conclusie
dringt zich op dat ook de vertaler van de Septuagint de Hebreeuwse tekst
van Psalm 87 niet meer goed heeft begrepen. 12
Maar deze vertaler had blijkbaar ook niet helemaal dezelfde Hebreeuwse
tekst voor zich als wij. De opvallendste afwijking zit duidelijk in vers 5,
waar de Septuagint plotseling het woord ‘moeder’ introduceert. Waar
kan deze lezing vandaan komen? We hebben aan de speurzin van Origenes te danken dat we weten dat er in zijn tijd ook varianten van de Septuagint in omloop waren die niet lazen ‘Moeder Sion’ maar ‘Niet tot Sion?’.
Vers 5 zou dan geen uitspraak bevatten (zie boven), maar een retorische
vraag: ‘Zal een mens niet tot Sion spreken?’ Het geheel blijft cryptisch,
maar als men deze vraag terugvertaalt naar het Hebreeuws, ontstaat er

11
12

Bovendien is er één oud handschrift, de Sinaiticus, dat deze drie woorden in hun
geheel weglaat.
Toch kan ik het niet nalaten op te merken dat het in bovengeschetste interpretatie van
de Griekse vertaling opnieuw om een lied over Sion als veilige haven in een woelige
wereld gaat. Het lijkt me ook niet zonder belang dat de Septuagint de aanduidingen ‘daar’ en ‘in haar’ blijkbaar als verwijzend naar dezelfde plaats opvat, omdat het
tweede ‘daar’ (sjâm) niet met het Griekse equivalent ekei wordt vertaald (zoals in 4c),
maar met en autêi (‘in haar’, de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse bâh van 5).
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een tekst die niet meer dan één letter hoeft af te wijken van de masoretische tekst. 13 Bovendien, en dat is voor ons op dit moment de hoofdzaak,
is het Griekse ‘Moeder Sion’ goed te verklaren als een verschrijving op
basis van ‘Niet tot Sion?’: het eerste begint met MHTHP, het tweede met
MHTHI. Een kopiist heeft dan één keer een I aangezien voor een P, wat
in een handschrift in Griekse majuskel niet ongewoon is, en nog waarschijnlijker wordt door de omstandigheden dat MHTHP natuurlijk een
erg gebruikelijk Grieks woord is en dat men in de Oudheid in de regel
geen spaties tussen woorden aanbracht. Deze verklaring voor de tekst
met ‘moeder’ wordt dan ook door de meeste uitleggers aangehouden. 14
Ook in vers 6 heeft de Septuagint een andere tekst voor zich gehad dan
de huidige masoretische tekst. Het woord ‘heersers’ is een vertaling van
ârîm, dat slechts in de plaatsing van een diakritische punt verschilt van
sjârîm, het participium ‘zingend’ waarmee vers 7 begint (en dat ook in een
aantal Hebreeuwse handschriften is overgeleverd). Dit ârîm moet dan
op een of andere manier achter het woord ‘volkeren’ in 6a terecht zijn
gekomen. Dat de overgeleverde masoretische tekst altijd nog duidelijker
en begrijpelijker is, doet hier niet ter zake: de Septuagint laat ons zien
dat het Griekstalige jodendom in deze psalm een verwijzing las naar een
goddelijk ‘geschrift van volkeren en heersers’.
Deze zelfde Griekstalige joden wisten ook niets van ‘al mijn bronnen’, de
op zich onproblematische en letterlijke vertaling van de twee voorlaatste woorden van de psalm. 15 In plaats daarvan lazen zij ‘ieders wonen’.
Het is opnieuw mogelijk dit terug te vertalen naar het Hebreeuws tot
een vorm die goed te verklaren is als een verschrijving op grond van de
masoretische tekst. 16

13
14

15

16

Bijvoorbeeld ulôlatsijôn, zonder leesmoeders en vocalisatie wlltsjn, dat één letter verschilt van de overgeleverde consonanten wltsjn.
Zie Booij, Psalmen III, p.68 n.25. Echter, Christl M. Maier heeft een uitgebreide poging ondernomen het ‘moeder’ te handhaven als een verklarende toevoeging door
de vertaler in de geest van de hele psalm: ‘»Zion wird man Mutter nennen«. Die Zionstradition in Psalm 87 und ihre Rezeption in der Septuaginta’, in Zeitschrift für die
Alttestamentische Wissenschaft 118 (2006) pp.582-596.
Zo het meest recent de Willibrordvertaling (1995), de Groninger en Twentse Biebels
(2008 resp. 2009) en de Herziene Statenvertaling (2010). Vreemd genoeg zien veel vertalers reden deze woorden anders weer te geven.
Het moet dan gaan om de vorm ma‘ôn als vergissing voor ma‘ejânai (ongevocaliseerd
m‘wn / m‘jnj). De Hebreeuwse consonanten waw en jod staan bekend als notoir zwak in
de tekstoverlevering (vergelijk Matteüs 5:18).
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De Septuagint is door het rabbijnse jodendom losgelaten. Maar als Oude
Testament van de Griekstalige kerk en als basis voor de oudste Latijnse
en Syrische bijbelvertalingen kennen bovengenoemde interpretaties
desondanks een aanzienlijke Wirkungsgeschichte. Hoewel Hieronymus
(ca. 347-420) tussen 390 en 405 een nieuwe Latijnse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel maakte, voelde hij zich gedwongen van de Psalmen,
waarvan een te ingrijpende verandering niet werd geaccepteerd, een
speciale versie te maken die zo dicht mogelijk bij de “oorspronkelijke”
Septuagint stond. Aldus werd Psalm 87 de unieke plaats waar Sion tot
‘moeder’ werd verheven 17, en zo, langs velerlei omwegen, ook de bron
voor liedregels als ‘Sion mijn vaderland’ en ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, /
mijn moederhuis’ (Liedboek voor de Kerken Gezang 261 resp. 265; Liedboek.
Zingen en bidden in huis en kerk 746 resp. 737). 18
Kerkvaders aan het woord
Zoals gezegd, de Septuaginttekst van Psalm 87 heeft in de kerk sterk
doorgewerkt. Als we ons hier beperken tot het Latijnstalige deel van de
kerk, is een vergelijking van de drie verschillende psalter-revisies van
Hieronymus instructief. 19 Met name zijn weergave van de cruciale verzen 4-5b heeft de interpretatie van de hele psalm in weer een andere
richting gestuwd en nieuwe stemmen laten klinken.
In het zogenaamde Romeinse psalter maakte Hieronymus een versie op
basis van bestaande Latijnse vertalingen, waarbij hij al te grote afwijkingen van de Griekse tekst corrigeerde. In dit psalter luiden de verzen 4 en
5ab als volgt:
Ik zal Rahab en Babylon gedenken voor wie Mij kennen,
zie, de vreemdelingen en Tyrus en het volk der Ethiopiërs,
zij zijn in haar geweest.

17

18

19

Dat ‘het hemelse Jeruzalem’ in Galaten 4:26 ‘onze moeder’ wordt genoemd, is waarschijnlijk een toespeling op onze psalm. Paulus verbindt deze gedachte hier met
Jesaja 54:1. Maier (591) ziet in Jesaja 50:1 (‘Waar is de scheidingsbrief waarmee ik jullie
moeder heb weggestuurd’) ook reeds een (impliciete) aanduiding van Jeruzalem als
‘moeder’.
Zie Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting (red.), Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken (Amsterdam 1977) pp.610-620 en
pp.628-630.
De beste ingang tot de verschillende Latijnse vertalingen biedt nog altijd de uitgave van P. Sabatier, Bibliorum Sacrorum Latinæ versiones antiquæ, seu Vetus Italica 3 Vol.
(Reims-Paris 1743-1751) (herdruk Turnhout, 1976 en 1981).
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‘Moeder Sion’ zal een mens zeggen,
en een mens is in haar ontstaan. 20
In een later stadium maakte Hieronymus een geheel nieuwe vertaling
van de Septuagint, die bekend staat als het Gallicaanse psalter. Deze Latijnse vertaling is tot 2001 de meest gebruikte geweest. De ‘moeder’ is
hier verdwenen ten gunste van het vraagpartikel:
Ik zal Rahab en Babylon, die Mij kennen, gedenken,
zie, de vreemdelingen en Tyrus en het volk der Ethiopiërs,
zij zijn daar geweest.
Zal een mens soms ‘Sion’ zeggen
en is een mens in haar geboren? 21
Ten slotte heeft Hieronymus een derde vertaling, deze keer rechtstreeks
uit het Hebreeuws, gemaakt, het psalter iuxta Hebraeos. Deze vertaling
week zo sterk af van de psalmtekst zoals die in de kerk bekend was, dat
hij slechts beperkt ingang heeft gevonden. Toch luidt Psalm 87:4-5 hier
vrijwel hetzelfde als in het Gallicaanse psalter (alleen 4a is nu weer gelijk aan de “Romeinse” versie). Hieronymus heeft met deze vertaling het
probleem van het ‘geboortig zijn in Sion’ van vreemde volkeren opgelost,
door het Griekse werkwoord egenêthêsan in vers 4 te vertalen met ‘zij zijn
geweest’ en de bijna identieke vorm egenêthê in vers 5 met ‘is geboren’.
We hebben bij de bespreking van de Septuaginttekst reeds gezien dat
de drie identieke Hebreeuwse vormen jullad (‘is geboren’) in het Grieks
met kleine verschillen zijn weergegeven: het eerste is een meervoud geworden omdat de vertaler het Hebreeuwse aanwijzend voornaamwoord
enkelvoud zèh met een meervoudsvorm heeft weergegeven, het tweede is
in het enkelvoud blijven staan, en het derde is weergegeven als participium bij de ‘volkeren en heersers’ (door zèh nu op te vatten als relativum).
In het Latijn zijn deze kleine verschillen aanmerkelijk groter geworden.
Dat heeft weer gevolgen gehad voor de exegese.

20

21

Memor ero Raab et Babylonis scientibus me, ecce alienigenae et Tyrus et populus Aethiopum, hi
fuerunt in ea. Mater Sion dicet homo et homo factus est in ea... (bron: http://gvysalmoslatin.
blogspot.nl/).
Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me; ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æthiopum, hi fuerunt illic. Numquid Sion dicet : Homo et homo natus est in ea ... (bron: http://
vulsearch.sourceforge.net/html/Ps.html). De interpunctie in vers 5 is die van de zgn.
Clementijnse uitgave van dit psalter van 1592 en verraadt invloed van de masoretische
tekst; Hieronymus heeft het vers waarschijnlijk op de traditionele manier ingedeeld
(dus met het eerste homo als subject van dicet).
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Een goed voorbeeld van de patristische interpretatie op basis van deze
tekst biedt Augustinus (354-430), van wie we een serie preken over het
complete psalter hebben. Augustinus combineert de reeds gesignaleerde
uitleg van het ‘geboortig zijn in Sion’ van vreemdelingen met een christologische uitleg. De psalm als geheel noemt hij een lied van verlangen:
‘Een zekere stad wordt in deze psalm bezongen en geprezen. Wij zijn daar
de burgers van, voor zover wij christenen zijn; en buiten haar pelgrimeren wij, zolang wij stervelingen zijn; en wij haasten ons naar haar. Via de
weg tot haar heeft de koning van diezelfde stad zichzelf tot weg gemaakt
waarover wij de stad zouden kunnen bereiken. Wanneer wij dus in Christus wandelen, en net zo lang pelgrimeren tot wij aankomen, en zuchten
onder het verlangen tot een zekere onuitsprekelijke rust die in die stad
woonachtig is ... laten wij dan zo zingen, dat wij gaan verlangen. Want
wie verlangt, ook al zwijgt zijn tong, zingt in het hart; wie echter niet verlangt, al teistert hij met nog zo’n geschreeuw de oren van de mensen, die
is voor God niet te horen. Zie hoe de lief hebbers van deze stad in brand
stonden, precies dezelfde mensen door wie deze woorden zijn gesproken,
door wie zij ons worden aangereikt, en zie hoe sterk de emotie is waarmee
deze woorden door hun mond zijn gezongen. Die emotie bracht de liefde
voor de stad in hen voort; de liefde voor de stad echter had de Geest van
God in hen gestort.’ 22 Doordat de volkeren en de heersers volgens de Latijnse vertaling niet langer in Sion geboren zijn, maar daar alleen ooit zijn
geweest, is de psalm voor Augustinus niet langer een visioen van een verre
toekomst of een oergegeven van Gods bedoeling met de volkeren van de
wereld, maar wordt deze tot een pelgrimslied vol verlangen.
Binnen dit lied vol stemmen van volkeren die ooit in Sion ‘zijn geweest’
en daarom naar de stad terugverlangen, wordt nu nog één mens genoemd die daar ‘geboren is’. Augustinus weet deze ene mens zo te duiden, dat deze de eigenlijke reden vormt voor dit verlangen. ‘Want waarom zou Babylon naar Jeruzalem willen gaan? Waarom zou Rahab op die
fundamenten aankomen? ... Luister waarom: Moeder Sion, zal een mens

22

Augustinus, Enarrationes in psalmos LXXXVI 1 (CCSL 39, 1198): Ciuitas quaedam in isto
psalmo cantata et commendata est: cuius ciues sumus, in quantum christiani sumus; et unde
peregrinamur, quamdiu mortales sumus; et ad quam tendimus, per cuius uiam ... rex ipsius
ciuitatis se fecit uiam, ut ad ciuitatem perueniremus. Ambulantes ergo in Christo, et adhuc
peregrinantes donec perueniamus, et suspirantes desiderio cuiusdam ineffabilis quietis quae
habitat in illa ciuitate ... sic cantemus, ut desideremus. Nam qui desiderat, etsi lingua taceat,
cantat corde: qui autem non desiderat, quolibet clamore aures hominum feriat, mutus est deo.
Videte quomodo erant amatores huius ciuitatis ardentes, illi ipsi per quos haec dicta sunt, per
quos haec nobis commendata sunt, quanto per eos affectu ista cantata sunt. Affectum istum
generabat in eis amor ciuitatis; amorem autem ciuitatis infuderat spiritus dei.
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zeggen ... Zie door wie zij zijn gekomen: Moeder Sion, zal een mens zeggen, en een mens is in haar ontstaan, en de Allerhoogste zelf heeft haar
gegrondvest ... Begrijp het zo, als je kunt ... Op dezelfde manier heeft Hij
de stad gegrondvest waarin Hij geboren moest worden, als Hij de moeder heeft geschapen uit wie Hij geboren moest worden.’ 23
Augustinus fundeert aldus de spiritualiteit van het verlangen en het pelgrimeren in de christologie. Omdat Christus in Jeruzalem geboren is,
worden alle volkeren tot die stad aangetrokken. Hij moet daarbij dan wel
het hemelse Jeruzalem op het oog hebben gehad: het aardse Jeruzalem
wordt in de Bijbel niet als geboorteplaats van Christus genoemd. Hij
geeft daarmee het ‘moederstadgevoel’ enerzijds een krachtige stimulans;
anderzijds wijkt dit gevoel ten gunste van een meer algemene pelgrimsspiritualiteit. De enige of de ware ‘inboorling’ van het bezongen Jeruzalem is nu Jezus Christus.
Overigens borduurt Augustinus hier voort op Latijnse tradities die ouder zijn dan Hieronymus’ vertaalarbeid, en die de psalm nog explicieter
christologisch maken. Zo verbindt Tertullianus in Tegen Marcion voorspellingen als Jesaja 40:9 (‘Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion’) en
52:6-7 (‘Hoe welkom is de vreugde’) met onze psalm: ‘Er zal een menigte
uit Tyrus en uit andere gebieden samenkomen, ook van overzee. Hierop
doelde de psalm: En zie, vreemdelingen en Tyrus en het volk der Ethiopiërs, dezen zijn daar geweest. Moeder Sion, zal een mens zeggen, en een
mens is daarin geboren – aangezien God als mens is geboren – en heeft
haar gebouwd – door de wil van de Vader – opdat je weet dat de heidenen
dan tot Hem samengekomen zullen zijn, die als God en mens geboren
is, en de kerk zal opbouwen, op grond van de wil van de Vader, ook uit
vreemdelingen.’ 24

23

24

Augustinus, Enarrationes in psalmos LXXXVI 7 (CCSL 39, 1204-1205): Nam unde Babylon
aspiraret ad Ierusalem? unde Raab ad illa fundamenta perueniret? ... Audi unde: Mater Sion,
dicet homo ... Ecce per quem uenerunt: Mater Sion, dicet homo; et homo factus est in ea, et ipse
fundauit eam Altissimus ... Sic intellege, si potes ... Sic fundauit ciuitatem in qua nasceretur,
quomodo creauit matrem, de qua nasceretur.
Tertullianus, Aduersus Marcionem IV 13, 6 (CCSL 1, 573): Conueniunt a Tyro et ex aliis
regionibus multitudo, etiam transmarina. Hoc spectabat et psalmus: Et ecce allophyli et Tyrus
et populus Aethiopum, isti fuerunt illic. Mater Sion, dicet homo, et homo natus est in illa, quoniam deus homo natus est, et aedificauit eam, uoluntate patris, ut scias ad eum tunc gentiles
conuenisse, qui deus homo erat natus, aedificaturus ecclesiam ex uoluntate patris ex allophulis
quoque. In het citaat zijn er ook handschriften die niet natus maar factus lezen.
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Hier is de psalm nog niet een pelgrimslied, maar het ‘geboortig zijn in
Sion’ is al wel wegvertaald uit vers 4. Degene die daar geboren is, wordt
ook reeds geïnterpreteerd als Christus. Opvallend is, dat degene die
‘heeft gegrondvest’ in 5c nu dezelfde is als degene die ‘is geboren’ in 5b,
en dat het object van dit grondvesten nu wordt opgevat als de kerk.
Merkwaardig genoeg vinden we in een later werk van Tertullianus, Tegen Praxeas, twee keer een citaat van vers 5 in een vertaling die nog verder gaat. De auteur verdedigt hier op grond van verschillende Schriftplaatsen de stelling dat de vleesgeworden Christus tegelijkertijd God en
mens is geweest. Hij redeneert: wat uit de maagd geboren is, was geest
(en dus goddelijk; dit op grond van de aankondiging van Gabriël), en
vervolgt: ‘Het vlees was echter niet God, zodat over het vlees gezegd zou
zijn ‘het heilige zal Zoon Gods worden genoemd, maar degene die in het
vlees geboren was, is God, waarover de psalm ook zegt: Aangezien God
als mens daarin geboren is en het heeft opgebouwd door de wil van de
Vader. Welke God is daarin geboren? Het Woord en de Geest die met
het Woord uit de wil van de Vader geboren is. Het Woord is dus in het
vlees.’ 25 (Enkele paragrafen later worden deze woorden nog een keer in
exact dezelfde vorm formeel als psalmvers geciteerd.) Heeft Tertullianus
hier de psalmtekst naar zijn hand gezet, hetzij bewust, hetzij onbewust
in het verlengde van zijn eerdere uitleg? Of zijn de woorden Quoniam deus
(‘Aangezien God’) misschien een keer bij het overschrijven verhuisd van
5c naar 5b?
Lollum 1915
We maken nu een grote sprong in de tijd. In 1887 ontstond in Lollum
een Gereformeerde Kerk ten gevolge van de Doleantie. De nieuwe kerkgemeenschap verstond zichzelf aanvankelijk als de rechtmatige voortzetting van de oude Hervormde Gemeente: men wilde zich als plaatselijke gemeenschap losmaken van het landelijk kerkgenootschap (en dus
niet als individuen de band doorsnijden met de plaatselijke kerkgemeenschap). In Lollum was dat ook de realiteit: op vijf na (waarschijnlijk pachters van kerk- en/of diaconieland) ging de hele gemeente mee over, en de
eerste jaren gebruikte men nog gewoon de oude dorpskerk en de pastorie. De eerste gereformeerde predikant werd door niemand minder

25

Tertullianus, Aduersus Praxean XXVII 5-6 (CCSL 2, 1198-1199): Caro autem deus non est, ut
de illa dictum sit: Vocabitur sanctum filius dei, sed ille qui in ea natus est deus, de quo et psalmus:
Quoniam deus homo natus est in illa et aedificauit eam uoluntate patris. Quis deus in ea natus?
Sermo et spiritus qui cum sermone de patris uoluntate natus est. Igitur sermo in carne ...

164

It_Beaken_75_2013_3-4_binnenwurk.indd 164

29-01-14 15:50

De hitte van de smidse: joden, kerkvaders en Lollumers als leidslieden op de zoektocht naar een bijbels geloof

dan Abraham Kuyper zelf bevestigd in de hervormde kerk. Er was geen
Hervormde Gemeente meer in Lollum. 26
Het is bekend dat de Nederlandse Hervormde Kerk in die tijd dergelijke
aderlatingen niet duldde. Zodoende werden de gereformeerden na een
aantal jaren gedwongen zelf een kerkgebouw met pastorie op te trekken.
De Hervormde Gemeente werd nieuw leven ingeblazen door fusie met
het naburige Waaxens (nu: Waaksens), dat voordien steeds met Cubaard
(nu: Kûbaard) gecombineerd was geweest, en dat door Afscheiding en
Doleantie nauwelijks beroerd was geweest. Zo ontstond er langzamerhand weer een hervormd kerkleven in Lollum en waren er op zeker moment, anders dan door de dolerenden bedoeld, toch twee kerkgemeenschappen in het dorp.
Het ging de gereformeerden echter zodanig voor de wind, dat het oude
kerkgebouw van 1889 in 1915 afgebroken, verkocht en in Pingjum weer
opgebouwd werd. Er verrees een nieuwe en grotere gereformeerde kerk
in Lollum, met ruim 400 zitplaatsen – evenveel als het inwonertal van
het dorp. In de toren van deze kerk werd nu een gevelsteen geplaatst
met de tekst ‘De HEERE bemint de poorten Zions boven alle woningen
Jakobs. Ps: 87 vers. 2.’

Af b. 1. Gevelsteen in de toren van de gereformeerde kerk in Lollum.
(Foto: Jan R. van der Wal.)

26

We zijn goed op de hoogte van het verloop van de Doleantie in Lollum door een uniek
egodocument: A. Elshout Rz., Gods leidingen met iemand (Leeuwarden 1912).
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De boodschap is duidelijk: de Gereformeerde Kerk claimt dat zij op
dorpsniveau de ‘ware kerk’ is, in tegenstelling tot de ‘valse kerk’ van de
Hervormde Gemeente. De Lollumers hebben daarbij op de details gelet.
Er was inderdaad sprake van ‘woningen Jakobs’ in het meervoud, omdat
de hervormden de kerkgebouwen van Lollum èn Waaksens gebruikten.
Ook het meervoud van de ‘poorten Zions’ was terecht, want de nieuwe
kerk kon maar liefst van zeven kanten betreden worden, en boven drie
van de zeven deuren brachten de kruisen van Golgotha de kerkganger in
herinnering dat men inderdaad de ‘poorten Zions’ binnenging.

Af b. 2. Kruisen van Golgotha aan de gereformeerde kerk in Lollum.
(Foto: Jan R. van der Wal.)
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Af b. 3. ‘Poort Zions’ van de gereformeerde kerk in Lollum (Foto: Jan R. van der Wal.)

Het is mij niet bekend of Psalm 87 vaker gebruikt is in een dergelijke context, maar voor met name hervormde kerkleden van Lollum en
Waaksens is deze gevelsteen nog steeds een steen des aanstoots. 27 Uiteraard zijn de verhoudingen nu anders (de kerkhereniging is voor de zeer
nabije toekomst gepland), maar hervormden en gereformeerden zouden
deze psalm waarschijnlijk nog steeds verschillend zingen, en bij een
preek over deze psalm zou het bijzonder nauw luisteren. De hitte van de
smidse van Noort is in Lollum te voelen. Bovendien lijkt deze exegese,
die de situatie van onderlinge rivaliteit anno 1915 weliswaar treﬀend
weergeeft, de gang van zaken van 1887 volledig uit het collectieve geheugen te hebben gewist. In de volksmond weet men niet beter dan dat ‘de
griﬀormearden by de herfoarmen wei gongen binne’.

27

Overigens kan men niet zeggen dat de gereformeerden de eerste steen hebben geworpen. Volgens het boek van Elshout (98) verkondigde in 1884 tijdens een vacature
de ultra-vrijzinnige Winsumer predikant R. de Haas in Lollum het volgende: ‘Ja, als
Jezus nu hier was, dan zoude Hij zeggen: Gij Modernen, gij zijt mijn volgelingen. Gij
zijt Christenen!’. Deze verkondiging met de daaropvolgende nasleep zou de concrete
aanleiding vormen voor de Doleantie in Lollum.
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Liuwe H. Westra

Conclusies en vragen
We hebben een afwisselende reis door de geschiedenis van de exegese van één korte psalm gemaakt en daarbij verschillende stemmen
gehoord. Het gedicht heeft geklonken als religieus of kerkelijk overwinningslied, als verwijzing naar Jezus Christus, diens twee naturen
samen en zijn bouwmeesterschap van de kerk, als pelgrimslied en als
lied van verlangen naar het hemels Jeruzalem, als profetie, als belijdenis, en wellicht ook als lied van vertrouwen binnen een politiek-militair
gespannen context.
Als ik Noort goed begrijp, wil hij dit hele scala van uitleg en doorwerking rekenen tot de ‘brede canon’ van de Schrift, en daarmee op een of
andere manier zinvol maken voor de gelovigen van nu, enerzijds door
het wetenschappelijk beschrijven van deze bonte geschiedenis en het gelovig accepteren ervan als de weg van de ene Geest met mensen door de
tijd, anderzijds als uitdaging aan de contemporaine mens om van deze
elementen zelf een geloof te smeden.
Uiteraard zijn dit twee, of eigenlijk drie, inspirerende opgaven, en ik
hoop dat ik duidelijk gemaakt heb dat ik mij daar niet vanaf wil maken.
Toch brengen ze mij ook tot bepaalde vragen.
Allereerst: het begrip ‘brede canon’ is prikkelend en uitdagend. Noort
toont overtuigend aan dat de canon van zichzelf en vanaf het begin
meerstemmig is. In het geval van Psalm 87 bleek dat ook daadwerkelijk
het geval te zijn. Noort claimt dus dat zijn pleidooi voor een ‘brede canon’
logisch voortvloeit uit de aard van de canon zelf. Maar is dat zo? Het
canonbegrip heeft inderdaad een verzamelend, bundelend aspect. Maar
het bevat evenzeer of misschien zelfs wel sterker een uitsluitend element.
Toen de rabbijnen of hun voorgangers de Hebreeuwse canon vaststelden,
sloten zij tegelijkertijd de Griekse versie van de Schrift uit. Moet dit exclusieve aspect van de canonvorming worden gezien als óók een stem
in het geheel of is dit toch de grondtoon van het geheel? In de praktijk
is een canon altijd dynamisch. Niet alle Schriftgedeelten functioneren
daadwerkelijk als heilige Schrift (Psalm 137 is een berucht voorbeeld),
hoewel zij formeel wel die status hebben, en andere teksten (gebeden,
gedichten, uitspraken, liederen) hebben feitelijk een canonieke functie,
ook als zij de oﬃciële status moeten ontberen. Men kan bijvoorbeeld
denken aan een lied als ‘Daar ruist langs de wolken’, of meer recentelijk
‘Hear, wês mei ús oant in oare kear’. Maar biedt het canonbegrip zelf
ruimte voor deze feitelijkheid? Of moeten we dat begrip loslaten en onze
reflectie baseren op de canon als fenomeen?
Ten tweede: hoe verdraagt zich een onverdraagzame stem (zoals die van
de Lollumer gevelsteen) met het inclusieve idee van een brede canon?
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Wat moeten we met een stem die alle andere stemmen het zwijgen tracht
op te leggen, of zelfs de (heils)historische feiten, zoals we die kennen uit
andere bronnen, verdoezelt of onzichtbaar maakt? Wat moeten we met
de stemmen van Augustinus en Tertullianus als we met joodse exegeten
in gesprek komen? Of zelfs met moslims, die nog wel willen zeggen dat
Jeruzalem gegrondvest is op heilige bergen, maar vanaf vers 4 de psalm
niet meer mee kunnen zingen?
Ten derde: hoe moeten we stemmen waarderen die voortkomen uit verkeerd lezen of overschrijven? Wat betekent het dat het begrip van Jeruzalem als ‘moederstad’ hoogstwaarschijnlijk gebaseerd is op een overschrijﬀout? Wat is dan de theologisch correcte omgang met hen die hun
hele ziel en zaligheid leggen in het zingen van de woorden ‘Jeruzalem,
mijn vaderhuis, / mijn moederstad, wanneer / zal ik u zien zoals ge zijt, /
de bruid van onze Heer?’?
Ten vierde: we hebben gezien hoe de meerstemmigheid binnen Psalm 87
begint met de verlegenheid van een tekst die taalkundig-grammaticaal
niet eenduidig is. Toch moet de dichter van de psalm zelf hebben geweten wat hij wel en niet bedoelde, en zal hij tenminste voor zijn directe
omgeving geen geheimtaal hebben geschreven. Het is dus denkbaar dat
onze kennis van het Hebreeuws door een tekstvondst zodanig wordt uitgebreid dat ook wij de masoretische tekst van Psalm 87 zonder ambiguïteiten gaan verstaan. Een aantal (of misschien wel het hele palet) tot
dusver voorgestelde interpretaties heeft dan geen wetenschappelijke relevantie meer. Wat betekent dat voor onze gelovige waardering van deze
interpretaties?
Deze vragen zijn niet bedoeld om de stelling van Ed Noort onderuit te
halen. Integendeel, ik zie zijn betoog als een bewijs dat de hele Schrift
is als de stad van Psalm 87: haar fundamenten liggen onwrikbaar in het
domein van het heilige, en al onze bronnen, alles wat wij voor ons leven
nodig hebben, is in haar te vinden. Hoe wij de kracht van dat heilige
kunnen opmerken, en wat wij moeten doen om zodanig in dat geheel
thuis te raken dat wij onze bronnen daar weten te vinden, daarover is een
uitgebreider discussie broodnodig. Of heeft Noort op het jubileum van
het Fries Godgeleerd Gezelschap onbedoeld de duizenden jaren oude
code eindelijk gekraakt, en gaat Psalm 87 eigenlijk over de Schrift? In
ieder geval heeft hij er behartenswaardige, misschien wel heerlijke dingen over gezegd, en wil ik straks in de oﬃciële fusiedienst van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens over deze psalm gaan preken.

i
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