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Inleiding

“Het begon met een woord. Het was een woord dat zomaar in mijn hoofd
opkwam en nergens bij hoorde. En dat woord was: GOD.
Het was eigenlijk een woord van niets, maar het sprak me aan. Het straalde
kracht uit, maar het betekende niets en het had niets te doen. Toen dacht ik:
zo is alles begonnen.”

Dit zijn de eerste zinnen uit De Bijbel voor ongelovigen (2012), de bijbel van Guus Kuijer. Sinds enkele
jaren is hij bezig met het hervertellen van het Oude Testament. De klassieke opening van het eerste
bijbelboek is naar eigen inzicht ‘vertaald’: de schepping begint niet met het ontstaan van hemel en
aarde, maar met een specifiek woord. Het woord ‘God’. Er blijkt veel kracht in dat ene woord te
zitten, want het bestaan ervan is bepalend voor de bijbelverhalen; ieder verhaal vindt zijn oorsprong
bij God. Met dit literaire tintje benadrukt Kuijer zijn idee van de bijbel als verhalend meesterwerk. Als
kind was Kuijer al geboeid door bijbelverhalen en deze interesse probeert hij in zijn boek over te
brengen op de ongelovige lezer. Adam, Mozes en koning David mogen niet vergeten worden in de
moderne tijd, aldus Kuijer in het televisieprogramma VPRO Boeken (VPRO, 18-01-2015). Door
verschillende verhalen op geheel eigen wijze te vertellen, krijgen ze een haast sprookjesachtig
karakter en blijkt er een duidelijke vertelkracht uit de bijbelboeken.
Er wordt van een trend gesproken als het gaat om hedendaagse herschrijvingen van de
bijbel. Van De bijbel volgens Nicolaas Matsier (2003) tot de Grunbergbijbel (2005) van Arnon
Grunberg: de literaire wereld is weer geïnteresseerd in de christelijke religie en bijbehorende
facetten, een opmerkelijk feit na jarenlange desinteresse en ontkerkelijking. Nicolaas Matsier noemt
het lezen van de bijbel met een literaire blik een ‘betrekkelijk modern verschijnsel’ (Matsier: 8). De
populariteit van de bijbelse canon is volgens hem juist te danken aan de secularisatietrend. Een
steeds groter wordende groep niet-gelovigen leest de bijbel niet meer, maar is wel geïnteresseerd in
naslagwerken over het spannende en boeiende Oude Testament. Men lijkt zich te zijn gaan beseffen
dat de bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vorming en ontwikkeling van onze
cultuur. “De gangbare opvattingen in onze cultuur over de mens en diens plaats en bestemming in de
wereld, zijn voor een groot deel gebaseerd op de Bijbel, juister nog op bepaalde interpretaties ervan”,
aldus theoloog Casper Labuschagne in ‘Visie op de Bijbel en zijn plaats in de samenleving’ (2006).
Hoewel de christelijke geloofsbeleving in het huidige Nederland volgens onderzoek in een
crisis verkeert, zien we dat religie desondanks opvallender is dan ooit; religie is weer zichtbaar in de
literatuur en deze terugkeer is vrij opzienbarend. Volgens Liesbeth Eugelink, schrijfster van het boek
Niets in mij gelooft dat (2007), kan dit beeld wel enigszins genuanceerd worden. Volgens haar was
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religie de afgelopen decennia niet afwezig in de literatuur, maar zagen we het gewoon niet (Eugelink:
13). Religie had de afgelopen vijftig jaar een lastige positie in de Nederlandse letteren door
onverschilligheid en negatieve connotatie ten opzichte van het christelijke geloof. Men was de bijbel
niet zozeer vergeten, maar associeerde zijn verhalen met een conservatieve wereld vol archaïsche
leefregels. Wie wilde daar nog iets mee te maken hebben?
Vergeleken met voorgaande decennia kunnen we religie in de eenentwintigste eeuw echter
niet langer gemarginaliseerd noemen: de bijbel is weer booming business. De huidige beleving van de
bijbelse verhalen loopt echter zeer sterk uiteen, wel of niet beïnvloed door de eigen (non-)religieuze
overtuiging. Waar de één zich focust op de waarde van de bijbelse verhalen voor de huidige wereld,
probeert een ander bekende passages juist te ontkrachten of te relativeren. Guus Kuijer wil nadruk
leggen op de verhalende dynamiek, zodat de vertellingen anno 2015 nog voorgelezen kunnen
worden alsof het volksverhalen zijn. Wanneer auteur Maarten ’t Hart hiertegenover wordt geplaatst,
valt direct op dat hij zich op een andere manier opstelt, ondanks de streng-religieuze achtergrond
van beide mannen. ’t Hart zet zich hard af tegen het geloof van zijn kinderjaren en lijkt er een sport
van te hebben gemaakt om bijbelse verhalen onderuit te halen. Zijn bundel De bril van God (2002)
begint hij met een analyse van het scheppingsverhaal: “’En hij zag dat het goed was,’ staat er
herhaaldelijk en opschepperig in Genesis. Hij keek naar de prionen, virussen, bacillen, bloedzuigers en
schurftmijten en ‘zag dat ze goed waren’.” (’t Hart 2002: 12). Met deze cynische bijbeloverdenking
valt ‘t Hart gelijk met de deur in huis en toont zijn afkeer van God, gelovige betogen over diens
schepping en misschien wel de christelijke religie in het algemeen.
Van een uitgesproken gelovige insteek tot een negatieve ondertoon: Guus Kuijer en Maarten
't Hart kijken op diverse manieren naar religie en de bijbel. Wat betekenen deze verschillende
benaderingen voor hun literaire hervertelling van 'de Schrift'? In hoeverre verschilt de non-religieuze
opvatting van een christelijk geïnspireerde lezing à la hervormd theoloog Nico ter Linden? Op welke
manier eigenen zij zich een bijbelverhaal toe, gezien hun uiteenlopende religieuze opvoeding en
huidige 'geloofsbeleving'? Het is interessant om te achterhalen waarom de bijbel auteurs als Kuijer, ’t
Hart en Ter Linden interesseert, evenals welk doel ze voor ogen hebben met hun navertelling of
nauwkeurige reconstructie. Wat is nu die aantrekkingskracht van de bijbel en zijn verhalen in de
huidige tijd?
In verschillende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de vraagstelling, het theoretisch
kader, de achtergrondinformatie en analyse van het onderzoekscorpus, en de uiteindelijke conclusie
voorbijkomen. Het eerste deel van deze scriptie zal dus bestaan uit een theoretische
benaderingswijze waarin de term ‘horizon’ centraal zal staan. In het tweede deel zal dit begrip
uitgewerkt worden aan de hand van verschillende literaire bewerkingen van het bijbelverhaal over
Noach en de zondvloed (Genesis 6-9). In de analyse zullen drie verschillende werken geïnterpreteerd
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worden aan de hand van hun context, hun zogenaamde standplaatsgebondenheid. Uit de conclusie
zal vervolgens blijken of er in het onderzoekscorpus sprake is van contextgerelateerde navertelling
van het bijbelverhaal.
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Hoofdstuk 1: Vraagstelling en theoretisch kader

Om de verschillende literaire omgangswijzen van auteurs met de bijbel te onderzoeken, is het van
belang om de relatie tussen lezer en tekst te onderzoeken. De auteurs van literaire bewerkingen van
bijbelverhalen zijn namelijk in eerste instantie lezer van diezelfde verhalen. Iedere lezer ontwikkelt
een bepaalde verbintenis met de gelezen tekst, hetgeen wordt versterkt tijdens het navertellen
ervan. In dit hoofdstuk bestudeer ik de theorie van Hans-Georg Gadamer met betrekking tot zijn
term ‘horizon’, een begrip dat verbonden kan worden met contextualisering, interpretatiekaders en
versmelting van opvattingen.

1.1

Vraagstelling

Alvorens uitgebreid naar de theorie van Gadamer te kijken, moet er een onderzoeksvraag
geformuleerd worden. Zoals eerder aangegeven zullen literaire navertellingen van de bijbel centraal
staan. Sinds enkele jaren is er een opleving van literaire bewerkingen van bijbelverhalen, waarin men
onvermijdbaar stuit op de moderne ‘geloofsbeleving’ van de auteur.
In deze scriptie zullen de verhalen van Guus Kuijer, Maarten ’t Hart en Nico ter Linden nader
bekeken worden aan de hand van de volgende onderzoeksvraag:

Welke rol speelt de religieuze achtergrond van Guus Kuijer, Maarten 't Hart en Nico
ter Linden in hun literaire navertellingen van de bijbel?

De drie auteurs verschillen aanzienlijk van standpunt over de bijbel, gezien hun huidige opvattingen
over het christelijke geloof. Nico ter Linden is als theoloog beroepsmatig vele malen met de bijbel in
aanraking gekomen, terwijl Maarten ’t Hart op jonge leeftijd zijn gereformeerde opvoeding de rug
heeft toegekeerd. In het volgende hoofdstuk zal dieper op de religieuze achtergrond van de
schrijvers worden ingegaan, zodat de analyse van hun literaire werk beter geduid zal kunnen worden.
Door middel van literatuuronderzoek zullen de verhalen van Kuijer, ’t Hart en Ter Linden, en
hun (veranderde) visie op God en religie worden bestudeerd. Het verhaal uit Genesis over Noach en
de zondvloed zal hierin een grote rol spelen; de drie mannen hebben dit verhaal allemaal
opgenomen in hun werk. De analyses in dit onderzoek zijn erop gericht te achterhalen hoe de
religieuze achtergrond van de schrijvers gerepresenteerd wordt in hun literaire navertelling van het
zondvloedverhaal, in het bijzonder op welke wijze zij het narratief van de bijbel benaderen.
Doel van het onderzoek zal zijn om uit te zoeken op welke manier de religieuze achtergrond van de
schrijvers van invloed is geweest op de literaire receptie én bewerking van het zondvloedverhaal uit
het Oude Testament.
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1.2

Verantwoording onderzoekscorpus

Bij de vaststelling van het onderzoekscorpus is er een selectie gemaakt uit het werk van drie auteurs,
welke representatief werd bevonden en zich eveneens leent voor het doel van dit specifieke
onderzoek. Hierbij waren de volgende criteria van belang:

1. Het corpus moet bestaan uit literaire navertellingen van Nederlandse schrijvers waarin
sprake is van representatie van de ‘geloofsbeleving’;
2. Het moet enige variatie bevatten qua religieuze opvattingen van de auteurs;
3. Het moet literaire navertellingen omvatten van auteurs die qua religieuze achtergrond te
vergelijken zijn, dat wil zeggen schrijvers van christelijke afkomst.

Deze criteria in acht genomen hebbend, is de volgende selectie tot stand gekomen: De Bijbel voor
ongelovigen (2012) van Guus Kuijer, Magdalena (2015) van Maarten ’t Hart, en Het verhaal gaat…
(1996) van Nico ter Linden.

1.3

Theoretisch kader

Een belangrijk element in de analyse van de drie verhalen zal de hermeneutische theorie van HansGeorg Gadamer (1900-2002) zijn, een Duitse filosoof. Zijn ideeën gaan uit van de veronderstelling dat
de betekenis van een tekst niet vaststaat, maar steeds tijdelijk tot stand komt in een dialoog tussen
tekst en lezer. Tijdens het lezen van een verhaal komt iedere lezer, bewust of onbewust, in aanraking
met zijn of haar interpretatiekader. Dit is een zogenaamde positiebepaling van waaruit naar een
tekst wordt gekeken, erop wordt gereflecteerd en betekenis eraan wordt gegeven. Als lezer heb je
vaak niet door dat er grenzen zitten aan het eigen vermogen om naar een tekst te kijken. Gadamer
introduceerde hiervoor de term ‘horizon’, om het te verduidelijken. Het literatuurwetenschappelijk
boek Het leven van teksten (2009) geeft de volgende omschrijving:

“[horizon] letterlijk de sociaal-culturele en historisch bepaalde ‘einder’; het kader
waar de lezer niet overheen kan kijken omdat daarin al het waarnemen en verstaan is
vervat.” (Brillenburg Wurth: 404)

Het begrijpen van een taaluiting doe je altijd vanuit een eigen ‘horizon’, een standpunt dat is bepaald
door de leefomgeving. Het is een perspectief van de beschouwer die gebonden is aan de context
waarin deze leeft en denkt. Door deze min of meer letterlijke term aan zijn theorie te verbinden,
maakte Gadamer goed duidelijk hoe interpretatiekaders volgens hem functioneren: de horizon van
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de tekstlezer is gebonden aan de eigen situatie. Vanuit deze tijd- en plaatsgebondenheid wordt een
tekst geïnterpreteerd.
Het begrip ‘horizon’ is echter niet statisch; hij kan opschuiven wanneer de situatie of context
van het interpreterende subject verandert tijdens het interpreteren van een tekst. Er vindt dan een
fusie tussen twee ‘horizonten’ plaats, aldus de omschrijving in The Norton Anthology of Theory and
Criticism (2010), de zogeheten literatuurtheoretische bijbel (Leitch: 1416). De voormalige en nieuwe
horizon versmelten met elkaar; het oude en het nieuwe standpunt gaan in elkaar op en komen met
elkaar in overeenstemming. Bij het lezen, interpreteren en toe-eigenen van een tekst vindt er dus
een wisselwerking plaats tussen de horizon van de lezer en de horizon van de tekst.
Jan Fokkelman, hebraïcus en literatuurwetenschapper, legt veel verantwoordelijkheid voor
de tekst neer bij de lezer ervan. In zijn boek Vertelkunst in de bijbel (1995) geeft Fokkelman aan dat
een verhaal alleen tot bloei kan komen via een ‘competente’ lezer:

“Omdat de betekenis van een tekst slechts via bemiddeling van een lezer tot stand
komt, is onze verantwoordelijkheid voor zijn betekenis groter dan die van de tekst
zelf. […] Eenmaal verschenen reist de tekst door steeds veranderende tijden en
contexten heen, ontmoet hij steeds nieuw publiek en ontvangt hij steeds andere en
nieuwe belichtingen. En omdat er steeds nieuwe lezers met voortdurende
veranderende geestelijke bagage zijn, veranderen ook de betekenissen die zij de tekst
verlenen voortdurend.” (Fokkelman 1995: 21-23).

De betekenis van een tekst ligt dus niet vast, maar is afhankelijk van de interpreterende lezer en
diens horizon. Een literair werk wordt niet door iedereen op dezelfde manier ontvangen en
beoordeeld, hetgeen Gadamer ook benadrukt: door verschillende tijden en culturen heen worden
teksten steeds opnieuw ontdekt en geherinterpreteerd (Brillenburg Wurth: 273). Iedere
interpretator heeft een andere horizon, hetgeen resulteert in diverse betekenissen van de tekst. Het
is daarom van belang om doordrongen te zijn van het feit dat de lezer altijd met onbewuste
vooronderstellingen aan een tekst begint. Gadamer noemt dit de Vorverständnis, de Duitse
literatuurwetenschapper Hans Robert Jauss duidde dit als de horizon of expectation: een lezer heeft
reeds bepaalde verwachtingen voordat een literair werk überhaupt is gelezen. Als wij een boek
openslaan, zijn we eigenlijk al niet meer neutraal of objectief. We hebben al enige verwachtingen
ontwikkeld, een context verzameld rondom de tekst:

“A literary work, even when it appears to be new, does not present itself as
something absolutely new in an informational vacuum, but predisposes its
8

audience to a very specific kind of reception by announcements, overt and covert
signals, familiar characteristics, or implicit allusions. It awakens memories of that
which was already read, brings the reader to a specific emotional attitude […]”.
(Leitch: 1410)

Het punt is hier opnieuw dat we nooit onbevooroordeeld een literair werk lezen en interpreteren,
maar altijd vanuit onze huidige én historische horizon naar een tekst kijken. De interpretatie van een
tekst moet op haar beurt worden verduidelijkt door allereerst toe te lichten met welke
‘transsubjectieve’ horizon je te maken hebt (Leitch: 1411). Een dergelijke, analyserende houding is
ook nodig voor het onderzoek naar literaire navertellingen van het bijbelse zondvloedverhaal. Guus
Kuijer, Maarten ’t Hart en Nico ter Linden hebben het verhaal over ‘de ark van Noach’ in hun jeugd
vaak gehoord. De afgelopen decennia zijn de auteurs op eigen wijze met de verhalen verder gegaan
en zullen mogelijkerwijs ‘horizonten’ zijn samengesmolten, wanneer er kennis werd genomen van
nieuwe opvattingen. Of wellicht zijn ze met oudere verwachtingen de bijbel gaan herlezen, hetgeen
dan van invloed is geweest op hun leeservaring en interpretatie. De analyse in hoofdstuk 3 zal dit
moeten uitwijzen.
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Hoofdstuk 2: Het leven van Guus Kuijer, Maarten ’t Hart en Nico ter Linden

“Het is jammer dat ik niet meer in Hem geloof. We hadden een mooi contact vroeger.” Zo klinkt de
bekentenis van Guus Kuijer in Hoe een klein rotgodje God vermoordde (Kuijer 2006: 43). Net als ’t
Hart en Ter Linden kreeg hij de christelijke religie en allerhande bijbelse kennis met de paplepel
ingegoten. Thuis, op school en in de kerk stond alles in het teken van God en geloof. De auteurs
hebben een opvoeding genoten die er religieus gesproken wezen mocht. Voor een volledige analyse
van hun literaire bewerkingen is het daarom geen slecht idee om de achtergrond van Kuijer, ’t Hart
en Ter Linden nader te bekijken. Dit zal in de eerste paragraaf centraal staan. De persoonlijke
beleving van hun jeugd evenals het religieuze milieu waarin ze grootgebracht zijn, zal in de tweede
paragraaf van dit hoofdstuk aan bod komen.

2.1

Biografie

2.1.1

Guus Kuijer

Ondanks het feit dat Guus Kuijer (1942) in Amsterdam is geboren, heeft hij altijd het gevoel gehad in
een conservatieve wereld opgegroeid te zijn: “Ik kom uit een milieu waar ongeloof niet bestond, ook
al was je ongelovig. […] …het milieu was in staat me in een soort dorp te laten leven, waar iedereen
hetzelfde dacht.” (NRC Next, 08-09-2013). Ruimte voor andersoortig religieuze opvattingen was er
nauwelijks, want Kuijer ging naar een christelijke school en had christelijke vriendjes. Zijn ouders
hoorden bij de Katholiek Apostolische Gemeente en dus kreeg Kuijer een intensief christelijke
opvoeding. “Mijn vader had God lief boven mij, dat heeft hij ook altijd gezegd. Ook boven zijn
vrouw.”, aldus Kuijer in een interview met De Volkskrant in 2012. Van zijn vader erft Kuijer later een
boekenreeks waarin ieder bijbelboek gedetailleerd wordt uitgelegd. Zo leidde de weg in zekere zin
naar de Bijbel voor ongelovigen, waarin Kuijer verschillende bijbelverhalen uitgebreid uit de doeken
doet.
Toch benadert Kuijer de bijbel op andere wijze dan zijn ouders: hij toont de bijbel als een
verzameling mooie verhalen en niet als het handboek van een bepaalde gemeenschap. Als tiener
ontdekte Kuijer namelijk dat hij niet in God gelooft, wanneer hij vriendschap sluit met kinderen uit
ongelovige milieus (NRC Next). Ondanks hun vrome inhoud, bleven bijbelse verhalen hem wel altijd
fascineren. Leerkrachten op school lieten de verhalen tot leven komen tijdens de vele uren bijbelse
geschiedenis:

“De meesten van hen toverden ons een woestijn voor ogen die zij en wij nooit in het
echt hadden gezien, ze richtten waar nodig een bloedbad aan waar je rooie oortjes
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van kreeg en wisten onstuimig onze woede te wekken over slechte mensen die hun
eigen broer als slaaf verkochten.” (Kuijer 2012: 285)

De verhalen werden naar eigen interpretatie verteld, maar dat vindt Kuijer juist intrigerend: alleen op
die manier wordt de bijbel als cultureel erfgoed eigen gemaakt. Het sprookjesachtige karakter en de
vertelkracht van de verhalen kan op deze manier volledig naar voren komen. Het is onmogelijk om
als verteller aan het eigen voorstellingsvermogen te ontkomen; dat kan niet anders en dat ‘moet’ ook
zo volgens Kuijer (Kuijer 2012: 285). Guus Kuijer heeft afscheid genomen van de kerk en zijn
christelijke herkomst, maar is nog dagelijks bezig met de erfenis ervan: de ongelovige geest is volgens
Kuijer namelijk ‘voor altijd onderweg en op zoek (Kuijer 2006: 58).

2.1.2

Maarten ’t Hart

Op 28 november 2009 publiceerde dagblad Trouw een interview met Maarten ’t Hart waarin hij
aangeeft dat het hem niet lukt om de bagage uit zijn jeugd kwijt te raken. Hiermee doelt hij op het
gereformeerde geloof uit zijn kinderjaren:

“Ik spreek wel eens mensen die uit hetzelfde milieu afkomstig zijn, maar wel helemaal
zijn losgekomen van hun kerkelijke jeugd en geloofsopvoeding. Die denken er ook
nooit meer aan, daar is het van afgegleden als koud water van een hond. Bij mij is dat
helemaal niet zo. Het zit nog heel erg vooraan.”

’t Hart zou zijn gereformeerde jeugd als handelsmerk misbruiken, maar hij geeft aan niet te kunnen
ontkomen aan zijn religieuze opvoeding; hij is erdoor gevormd.
Maarten ’t Hart werd in 1944 geboren en groeit op in een orthodox gereformeerd milieu. In
zijn studententijd distantieert hij zich hiervan, maar de streng-christelijke opvoeding blijft een
terugkerend thema in zijn boeken. Het conflict met de gereformeerde orthodoxie, of met het
christendom in het algemeen, beheerst min of meer zijn literaire werk. Zo schrijft ‘t Hart uitgebreid
over zijn herinneringen in Wie God verlaat heeft niets te vrezen (1997). Een belangrijk aspect hierin is
de letterlijkheid van het gereformeerde geloof: alles wat in de bijbel geschreven staat is waar, gezien
het idee dat dit hét Woord van God is.

“Een van de dingen die mij, als ik terugdenk aan mijn gereformeerde jeugd, het meest
verbaast is de fanatieke wijze waarop ons werd voorgehouden dat elke lettergreep
van de Schrift rechtstreeks van God afkomstig was. […] De Statenvertaling, dát was
de bijbel. (’t Hart 1997: 72)
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Ieder woord is waar. Vergissingen, fouten of misslagen komen in de bijbel niet voor. Tenminste,
volgens de ouders van ’t Hart. Tijdens zijn jeugd werd er ’s morgens, ’s middags en ’s avonds een
hoofdstuk uit de bijbel gelezen, zodat men de verhalen goed leerde kennen (Trouw, 28-11-2009).
Deze letterlijkheid van het geloof heeft ’t Hart niet verloren met het vertrek uit de
gereformeerde kerk, aldus Antoine Bodar in het programma ‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’ (RKK, 0101-2015). De rooms-katholieke priester sprak met Maarten ’t Hart over diens calvinistische jeugd;
een jeugd die gekenmerkt werd door de gereformeerde kerk, waar ’t Hart overigens niet met
tegenzin naartoe ging. Hij noemt zichzelf vandaag de dag ook geen atheïst, maar anti-God. De God
van het Oude Testament vindt hij namelijk verschrikkelijk en hij wil daarmee niets meer te maken
hebben. Volgens ’t Hart is dit een soort opstandigheid over de rigiditeit van het geloof dat hem
bijgebracht is. De vader van Maarten ’t Hart gaf voorkeur aan de zwartste kanten van het calvinisme.
Het gezin ’t Hart ging ter kerke in de gereformeerde kerk, maar vader ging liever naar de christelijk
gereformeerde kerk. Zijn moeder wilde daar echter niets van weten in haar strikte
geloofsovertuiging; zij wilde de gereformeerde kerk absoluut niet verlaten.
De gereformeerde kringen waarin Maarten ’t Hart opgroeide worden in bevindelijke kringen
als ‘licht’ beschouwd; men zou het daar te gemakkelijk nemen met het geloof. Desalniettemin was
men toch relatief streng in de leer. De ‘enige, waarachtige en volkomen leer der zaligheid’ heeft ’t
Hart nu achter zich gelaten. Hij heeft definitief gebroken met het gereformeerde geloof; Nietzsche
heeft hem verlost van het geloof, zo betoogde ’t Hart tegenover Bodar op nieuwjaarsdag 2015.

2.1.3

Nico ter Linden

Van streng-orthodoxe, zaligmakende geloofstaferelen was geen sprake in huize Ter Linden. In de
predikantenfamilie is men meer bezig met maatschappelijke betrokkenheid dan het ‘daadwerkelijke
geloven in God’, schrijft journaliste Martine Postma op de website van het Historisch Nieuwsblad. In
mei 2002 publiceert ze een interview met theoloog Nico ter Linden (1936) waarin hij openhartig
spreekt over zijn geschiedenis en persoonlijke opvattingen omtrent het christelijke geloof.
Als kind was Ter Linden niet geïnteresseerd in Kerk en geloof. In zijn autobiografische boek
Alleen maar vrije tijd (2010) noemt hij zichzelf al sinds zijn twaalfde jaar ‘min of meer buitenkerkelijk’
(Ter Linden 2010: 15). Desondanks nam het hervormde geloof thuis toch zeker een centrale plaats in.
“Aan de ene kant doordat beide ouders domineeskinderen waren, aan de andere kant […] doordat er
toen gewoonweg weinig geseculariseerd volk was.” (Historisch Nieuwsblad). Ter Linden werd dus
godsdienstig opgevoed, maar zonder enige dwang. Tijdens zijn militaire dienstplicht ontdekte Ter
Linden dat hij dominee wilde worden en ging theologie studeren aan de Universiteit Utrecht. Hij
maakte nooit een duidelijke keuze qua geloofsovertuiging, zodat hij zich niet aan één bepaalde
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dogmatiek hoefde te binden (Ter Linden 2010: 17). Vandaag de dag staat hij als hervormd predikant
bekend om zijn open manier van omgang met de christelijke erfgoed en traditie. En toch is datzelfde
traditionele erfgoed voor hem van groot belang:

“De kerk, dat is de garantie voor de lange adem van het geloof. Je moet dat nooit
bagatelliseren, nooit zeggen dat het niet om de kerk gaat, maar om het geloof. Het gaat juist
wél om de kerk, om de rituelen, de overdracht van gebruiken en de bijbelse verhalen, van
generatie op generatie.” (Postma, mei 2002)

2.2

Van apostolisch tot vrijzinnig

Voor een goed begrip van bepaalde religieuze zaken komt in deze paragraaf dié
achtergrondinformatie van kerkgenootschappen aan bod die belangrijk is voor een goed begrip van
het onderzoekcorpus. Achtereenvolgend zullen de Katholiek Apostolische Gemeente, de
Gereformeerde Kerk en het vrijzinnig protestantisme worden beschreven. De ambitie is om een
inzage te geven in de kerkelijke instellingen zoals deze waren ten tijde van de jeugd van Kuijer, ’t Hart
en Ter Linden.

2.2.1

Katholiek Apostolische Gemeente

Guus Kuijer groeide op in de Katholiek Apostolische Gemeente, een niet eenduidig te specificeren
kerkgenootschap. E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg beschrijven de ontstaansgeschiedenis van dit
kerkgenootschap in hun Handboek Christelijk Nederland (2008). De Katholieke Apostolische
Gemeente werd in 1867 in Nederland opgericht, beïnvloed door de Catholic Apostolic Church in
Engeland (Hoekstra: 408).
Door een groot aantal afsplitsingen in het genootschap bestaan er grote verschillen over
geloofspunten, maar er zijn enkele overeenkomsten te vinden. De apostolische kerken en
groeperingen stemmen in met de drie oecumenische belijdenisgeschriften: de apostolische
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Deze
belijdenissen zijn afkomstig uit de eerste eeuwen van het christendom, waardoor de leer over God
niet afwijkt van de algemene christelijke opvattingen (Hoekstra: 502).
God is de hoogste en universele macht, die de hele schepping realiseert en zijn aanwezigheid
is ubiquitair. Het belangrijkste ambt in de kerk is dat van de zogeheten apostel, aangezien deze over
de gemeente is aangesteld (Hoekstra: 503):
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“De apostelen hebben tot taak de kerk te leiden volgens Gods wil, het evangelie te
prediken, de goddelijke waarheid als het licht der wereld te laten schijnen waarbij zij
de volmacht hebben om de Bijbel, als Gods boek, uit te leggen.” (Hoekstra: 504)

Deze opvattingen hebben sterke overeenkomsten met het reformatorisch gedachtegoed: een leven
volgens de richtlijnen van het geloof en de bijbel staat centraal. De openbaring van God komt via Zijn
Woord.

2.2.2

Gereformeerde Kerk

De gereformeerde kerk waaraan Maarten ’t Hart in zijn werk refereert is een stroming die wortelt in
de zestiende-eeuwse Reformatie. De Gereformeerde Kerken ontstonden aan het eind van de
negentiende eeuw uit een fusie van twee groepen die uit protest tegen de dominante vrijzinnigheid
de Nederlandse Hervormde Kerk verlieten: de Afgescheidenen en de Dolerenden (Hoekstra: 206). In
1944 ontstond er tevens nog een scheuring tussen de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde
Kerk (vrijgemaakt). Leden van laatstgenoemde Kerk vonden de leer in de Gereformeerde Kerk niet
strikt genoeg. Het aanbevolen zelfonderzoek naar het geloof zou zorgen voor ‘zorgeloze en
goddeloze mensen’ (Hoekstra: 225). De bevindelijk gereformeerde gezindte kenmerkt zich door
onzekerheid over de persoonlijke uitverkiezing. Men moet erin berusten dat de mens niet bij machte
is om iets ‘tot zijn eigen zaligheid te kunnen bij dragen’ (Hoekstra: 244). God beslist namelijk over alle
aspecten van het leven.
De traditionele reformatorische leerstellingen – persoonlijke vroomheid, bekering en
levensheiliging – zijn een aantal belangrijke zaken binnen de gereformeerde orthodoxie. De
grondslagen van de gereformeerde kerk worden gevormd door de bijbel en de gereformeerde
belijdenisgeschriften: de Heidelbergse catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse
geloofsbelijdenis (Hoekstra: 182). De bijbel wordt gezien als Gods Woord en is als dé enige
geloofsbron ‘bepalend voor het gemeenschappelijk en persoonlijk geloofsleven’ (Hoekstra: 174). De
Schrift is onfeilbaar en onaantastbaar: historisch-kritisch bijbelonderzoek is dus in feite onmogelijk.
Men behoort niet te twijfelen aan de bijbel of de persoonlijke beleving erop los te laten.

2.2.3

Vrijzinnig protestantisme

In dit onderzoek zal Nico ter Linden geplaatst worden in de traditie van het vrijzinnig protestantisme,
een stroming binnen de Nederlands Hervormde Kerk. De hervormde kerk is lastig te omschrijven
door haar complexiteit; er is namelijk niet zoiets als een standaard ‘hervormd geloof’. De stromingen
binnen de hervormde kerk gaan van uiterst behoudend tot uiterst vrijzinnig. Het is belangrijk om hier
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te melden dat Ter Linden institutioneel nooit deel heeft uitgemaakt van een vrijzinnig
kerkgenootschap, maar vanwege zijn hedendaagse opvattingen wel in deze stroming gepositioneerd
kan worden. De vrijzinnig-theologische signatuur van Ter Linden is terug te vinden in zijn boek Alleen
maar vrije tijd waarin hij regelmatig spreekt over ‘spelen met de Schrift en geloof’.
De zogenaamde ‘vrijzinnigen’ willen een ruime kerk, waarin plaats is voor alle christelijke
geloofsbelevingen. Daarnaast vinden zij dat de kerk ‘binnen de cultuur van de eigen tijd’ moet staan,
hetgeen betekent dat er ingespeeld moet worden op eigentijdse vragen en behoeften (Hoekstra:
191). Niet de geloofstraditie, geloofsbelijdenis of dogmatiek staat centraal, maar het eigen geloof. Dit
resulteert onder meer in een kritische bijbelbeschouwing: de bijbel is vooral een boek waarin
inspiratie te vinden is. Men moet het niet opvatten als de openbaring van het Woord van God.
Tevens staan vrijzinnigen open voor andere religieuze tradities: verschillende religieuze culturen
moeten elkaar positief beïnvloeden en inspireren (Hoekstra: 301). Men moet zich kunnen ontplooien
tot vrijdenkend mens, een moreel wezen dat zijn plaats in de wereld kent: “de plaats van een actief
medewerker van God.” (Hoekstra: 300).
Ter Linden kwam als kind in de Duinoordkerk in Den Haag. In de jaren ‘20 van de vorige eeuw
werd hier de Liturgische Kring opgericht, een beweging die de vorm van de kerkdienst wilde
vernieuwen. De hervorming van de liturgie was van groot belang. Men ging daarvoor terug naar de
bron: de eredienst van het vroege jodendom en christendom. Op de website van de Liturgische Kring
staat dat er ‘grote aandacht voor de joodse wortels van de eredienst’ was. Er werd een nieuwe en
rijke liturgie ingevoerd, waarbij niet meer alleen oog was voor de preek. Symboliek en stijl werden
belangrijk onderdelen, naast de vraag wat de liturgie zou kunnen betekenen in een geseculariseerde
cultuur.
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Hoofdstuk 3: De bijbel literair

In het voorafgaande hoofdstuk bleek dat Guus Kuijer, Maarten ’t Hart en Nico ter Linden niet bang
zijn om zich duidelijk uit te spreken over hun religieuze opvoeding. De drie auteurs laten zich in hun
werk uit over de invloed van religie in hun jeugd en vertellen in interviews uitgebreid over hun
geloofsbeleving destijds. De bijbel speelt hierin een grote rol, want deze verhalen werden hun
dagelijks meegegeven. Literatuurcriticus Anthony Mertens is van mening dat dit dagelijkse ritueel
van bijbellezen niet zonder gevolgen is voor hun latere omgang met de bijbel:

“Het zou me niet verbazen als de intensiteit waarmee schrijvers in hun kinderjaren
met de bijbel zijn geconfronteerd, een scheidslijn vormt in de voorkeur voor
literatuur. [Je] zou […] een tweedeling in de literatuur kunnen maken tussen werk
waar een calvinistische mentaliteit aan ten grondslag ligt en werk waarvoor een […]
humanistische denkwereld de achtergrond vormt.” (De Groene Amsterdammer, 1412-1994)

De relatie tussen literatuur en religie is al onderwerp van vele studies geweest, maar het onderzoek
waarop Mertens doelt in zijn artikel heeft raakvlakken met deze scriptie: de wijze waarop de
scheiding tussen verschillende geloofsovertuigingen qua stijl, beeldspraak en verhalen doorwerkt in
bijbelgerelateerde literatuur. Iedere bijbels-literaire navertelling zou in feite de signatuur van zijn
auteur dragen.
In dit hoofdstuk zal de literaire kant van de bijbel besproken worden, evenals de literaire
bewerkingen ervan door Kuijer, ’t Hart en Ter Linden. Wat inspireert hen om met verschillende
bijbelverhalen aan de slag te gaan? Wat trekt hen aan in die oeroude, rijke verhalen die blijven
uitnodigen tot navertellingen?

3.1

Vertelkracht van de bijbel

De bijbel kan misschien het beste beschreven worden als een bibliotheek: een verzameling van een
grote hoeveelheid verschillende boeken; geschriften die over een periode van meer dan duizend jaar
zijn ontstaan. De bijbel is het meest gelezen boek op aarde en sinds jaar en dag voorzien van diverse
commentaren, interpretaties, bewerkingen, verklaringen, et cetera. De bijbel is in zijn
verscheidenheid een interessant onderzoeksobject, voor zowel bijbelexegeten als
literatuurwetenschappers:
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“Als één boek ter wereld geen well-made novel is, dan de bijbel. Nu is de bijbel dan
ook niet zozeer één enkel boek als wel een bibliotheek. […] Het is een hoogst bizarre
bibliotheek, waarin een heleboel genres vertegenwoordigd zijn: verhalend proza,
poëzie, aforismen, geschiedschrijving.” (Matsier: 18)

De bijbel staat vol met verhalen die doen denken aan mythen, volkslegenden, genealogieën en
historische verslagen. En dat alles met een vleugje transcendentie.
Hoogstwaarschijnlijk was dat de reden waarom alleen theologen en kerkgangers tot voor
kort de bijbelwetenschap domineerden. Dat was ‘een eenzijdige situatie’, zoals Jan Fokkelman
aangeeft in De bijbel literair (2003). Deze ‘hogere bijbelkritiek’ was alleen gefocust op verwijzingen
naar de buitentalige werkelijkheid, de waarheid achter of onder de tekst (Fokkelman 2003: 11-12).
Tegenwoordig zijn er meer en meer geoefende lezers buiten kerk en theologie, zeker nu de bijbel
herontdekt is als wereldliteratuur: “Het inzicht dat de Bijbel hoogstaande literatuur is, heeft ook zijn
weerslag op de bijbelwetenschappen. Literaire benaderingen zijn het veld in de afgelopen decennia
steeds meer gaan beheersen.”, aldus Fokkelman over de verfrissende bijdragen vanuit de
literatuurwetenschap (Fokkelman 2003: 7). De verbeeldingskracht van bijbelse verhalen komt nu
beter tot haar recht dan in het historisch onderzoek naar de bijbel. De poëtische taalfunctie is in de
literaire wetenschap van groot belang: het vermogen van een tekst om de aandacht naar zichzelf toe
te trekken. Het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar hoe een verhaal verteld wordt. Men
noemt dit ook wel de literariteit van een verhaal: sommige teksten hebben een eigen waarde die
losstaat van ‘hun eenmalige, praktische inzetbaarheid’ (Brillenburg Wurth: 47). Juist hierdoor gaan
teksten leven in de cultuur waarin ze gelezen worden; verhalen ontwikkelen een levensvatbaarheid.
Fokkelman benadrukt eenzelfde idee in zijn boek Vertelkunst in de bijbel. De bijbelse
verhalen zijn dermate oud, dat het lastig is om deze nog te kunnen begrijpen in hun eigen context.
De verhalen zijn lang geleden opgetekend en horen feitelijk bij een andere cultuur dan die van de
moderne westerse maatschappij (Fokkelman 1995: 21). De oosterse beschaving van duizenden jaren
geleden stak materieel en geestelijk gezien heel anders in elkaar. Nu deze context is weggevallen,
moet de tekst het dus alleen doen. De verhalen mogen gelezen, vertaald en geïnterpreteerd worden
binnen de kaders van de moderne tijd. Zo kunnen we de kloof tussen de wereld van de bijbel en onze
eigen wereld makkelijker overbruggen. Tevens kunnen verhalen gelezen blijven worden, zonder
historisch-kritische voetnoten. Het verhaal komt dan weer tot leven door de voorstelling van de
lezer.
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3.2

Literaire navertellingen

Wat interesseert literaire auteurs in de bijbel? Die vraag stelt theoloog Johan Goud zich in het artikel
'Tegen het verval van ons bewustzijn in’, waarin het reconstrueren van bijbelverhalen wordt
geanalyseerd. Daarop is geen eenduidig antwoord te geven, aangezien iedere auteur op een andere
manier met de bijbel omgaat. Bijbelverhalen mogen dan inspireren tot nieuwe vertellingen, het blijkt
een groot verschil te maken op welke manier auteurs zich verhouden tot de bijbel:

“…de één stelt zich ten doel de bijbel post-traditioneel en zonder gelovige intenties
te lezen, de tweede is erop uit om niets af te doen aan de wildheid en
weerbarstigheid van wat de bijbel te bieden heeft, de derde wil respect betuigen
aan het cultuurhistorisch baken van groot gewicht dat de bijbel is.”

Schrijvers delen met elkaar het besef dat de bijbel van grote artistieke en literaire waarde is. Zij
attenderen hun lezerspubliek op het belang van de bijbel voor onze cultuur. Kuijer, ’t Hart en Ter
Linden doen dit op geheel eigen wijze. In verschillende paragrafen hieronder wordt hun
belangstelling voor de bijbel uiteengezet.

3.2.1

Guus Kuijer

Guus Kuijer heeft een duidelijk beeld van de bijbel: “Het is totaal niet Gods woord […]. Het zijn
gewoon mensenverhalen, van mensen die in de verschrikkelijke positie zitten dat ze geen eigen land
hebben en zich daarom een land binnen knokken.” (NRC Next, 08-09-2013). Wel de allermooiste
verhalen dan, want Kuijer vergelijkt ze met de sprookjes van Grimm. De bijbel is volgens hem een
mooie verzameling vertellingen, die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed. Het doet er verder niet
toe of God wel of niet bestaat; dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden. De God uit het
Oude Testament is namelijk onbegrijpelijk voor Kuijer: een God die zoveel wreedheden beveelt, is
niet te verenigen met het idee van een liefdevolle God. Kuijer wil bezig zijn met bijbelverhalen als
zodanig, zonder een religieuze connotatie ervan te moeten onderschrijven.
In Hoe een klein rotgodje God vermoordde zegt Kuijer over Genesis, inclusief het
zondvloedverhaal, dat het een boek vol mythen is. Daarmee bedoelt hij niet te zeggen dat het
onwaar of gelogen is, maar ‘dat het op gecodeerde wijze verslag doet van de religieuze inzichten van
de schrijver’ (Kuijer 2006: 52). De zondvloedmythe laat een menselijke god zien, iets wat de
(onbekende) schrijver van Genesis lijkt te willen benadrukken:
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“Het sturen van de zondvloed was buitengewoon onaardig, maar dat vond Hijzelf ook. Je
voelt in hem een zekere wanhoop dat Hij zijn eigen schepping niet meteen doorgrondt en dat
Hij als gevolg daarvan tot radeloze woede vervalt […].” (Kuijer 2006: 57)

De God in het verhaal van Noach en de zondvloed is volgens de verteller een beetje naïef en driftig,
maar ook tot verzoening bereid. De schrijver van het verhaal heeft gevoel voor drama; grote emoties
en grote gebaren zijn voldoende aanwezig. God krijgt een min of meer menselijk karakter door de
menselijke gevoelens die de schrijver hem laat beleven. Een keuze van de schrijver die van invloed is
op het verhaal.
Kuijer behoort tot een groep post-traditionele schrijvers, aldus Goud in zijn artikel. Zij willen
de bijbel zo naïef mogelijk lezen, ‘los van de interpretaties die gelovige exegeten er in de loop van
een lange geschiedenis aan hebben gegeven’. Men wil dicht bij de oorspronkelijke tekst blijven,
zonder alle vrome betekenis die aan de bijbelverhalen zijn toegekend. Daaruit spreekt een
‘emancipatorisch ideaal’: men wil ook als ongelovige de verhalen kunnen lezen, zonder vrome
interpretaties of gefilterde absurditeiten.

3.2.2

Maarten ‘t Hart

De gereformeerde opvoeding in zijn jeugd heeft Maarten ’t Hart getekend: de bijbel (her)lezen is
voor hem een confronterende bezigheid, omdat hem vroeger werd verteld dat de verhalen woord
voor woord waar zijn. “Juist daarom vielen mij allerlei dingen op waarvan ik dacht, dat kan helemaal
niet. Maar je mocht er niet echt over nadenken, dat werd je verboden en dat heeft mij erg
opgebroken,” vertelt ’t Hart in een interview voor dagblad Trouw (28-11-2009). Hij voelde zich als
kind niet serieus genomen wanneer hij bepaalde details uit bijbelverhalen onderzocht. In Wie God
verlaat heeft niets te vrezen beschrijft hij zijn verbouwereerdheid na een bezoek aan Diergaarde
Blijdorp:

“Als er zo ontzaglijk veel diersoorten waren, hoe moest je dan ooit geloven dat die
allemaal een plaatsje hadden kunnen vinden in de ark van Noach? In stapelhokjes,
boven elkaar? Ja, maar nijlpaarden, bizons, giraffen en ijsberen dan? En hoe waren
zoveel dieren al die dagen gevoerd? En was het echt waar dat zelfs de Himalaja onder
water had gestaan? Waar was al dat water dan vandaan gekomen?” (’t Hart 8)

Hoe is het mogelijk dat mensen deze verhalen zo letterlijk geloven? Waarom zijn er mensen
die ontzettend furieus worden als zo’n bijbelverhaal een klein beetje wordt bekritiseerd? Het
is niet verkeerd om eens met een nuchtere blik naar opmerkelijke zaken in de bijbel te kijken
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in plaats van de kop in het zand te steken. De onvoorwaardelijke waarheidspretentie waar ’t
Hart op doelt, werkt alleen onverdraagzaamheid jegens andere overtuigingen in de hand.
’t Hart vindt de bijbelverhalen prachtig en spectaculair. Hij leest ze puur als literatuur,
als romans; als religieus leesmateriaal hebben de verhalen voor hem afgedaan.
Oudtestamentische verhalen vol ‘moord, steniging, doodslag, verdrinking, wraakzucht en
bloedschande’ vindt hij curieus, zeker als je ze voorlegt aan een kind. In het interview met
Trouw verkondigt hij zijn mening luid en duidelijk: “Heus, dat God liefde is, ik heb het
duizelingwekkend vaak te horen gekregen. Ik ken het Oude Testament, ik wist wel beter.” Het
is godsdienstwaanzin als je de verhalen woord voor woord wilt lezen en letterlijk gelooft,
aldus ’t Hart.

3.2.3

Nico ter Linden

In het artikel ‘Hoe modern is ‘Nico ter Linden-theologie’?’ in Trouw wordt Ter Lindens naam
verbonden aan de godsdienstleer. Hij wordt omschreven als ‘de Bultmann voor het gewone volk’
(Trouw, 18-01-1995). Rudolf Bultmann was een vooraanstaand protestantse theoloog wiens ideeën
door Th. M. van Leeuwen zijn omschreven in Van horen zeggen (1997). Bultmann was van mening
dat de bijbel ontmythologiseerd diende te worden:

“Naar zijn mening kunnen moderne mensen alleen zin vinden in de bijbel wanneer
ze zich richten op de daarin vervatte existentiële waarheden, die antwoorden op de
tijdloze […] existentiële vragen.” (Van Leeuwen: 123)

Lezers moeten de mythische taal van de bijbel wegdenken om de ‘existentiële waarheden’ erachter
bloot te kunnen leggen. Nico ter Linden is er in zijn boek vrij kort over: “Ik ben allergisch geworden
voor een teveel aan grote en massieve woorden, ik voel er niets meer bij.” (Ter Linden 2010: 10). Dat
is een belangrijke reden voor Ter Linden geweest om in Het verhaal gaat… bijbelverhalen te
herschrijven voor de gewone mens. Men moet het verhalende karakter in de vertellingen kunnen
zien; het historiserende karakter van de bijbel moet achterwege gelaten worden, ‘anders haakt je
gehoor onmiddellijk af’ (Ter Linden 2010: 72). De bijbelverhalen moet toegankelijk en inzichtelijk zijn
voor iedere lezer, gelovig of ongelovig.
Ter Lindens literaire navertelling van de bijbel betekent overigens niet dat de verhalen
versimpeld of opgeleukt zijn. Ter Linden vergelijkt de Schrift met een zondagse preek: het verhaal
cirkelt om een geheim, de dubbele bodem laat zich niet zo makkelijk zien. “Er staat zelden wat er
staat, er staat bijna altijd meer en het staat er bijna altijd mooi,” schrijft hij over de bijbel (Ter Linden
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2010: 67). De verhalen moeten dus benaderd worden als een narratief met extra betekenislagen,
aangezien het vertelsels zijn van een voormalig nomadisch volk met een orale vertelcultuur.
De theorie van de Amsterdamse School, een stroming binnen de meer vrijzinnige benadering
van de bijbel, sluit aan bij de opvattingen van Ter Linden. Eleonora Hof is gespecialiseerd in de
vertaalopvattingen van de Amsterdamse School en geeft hierover uitleg op haar website: binnen de
stroming is er veel aandacht voor een narratieve benadering. Men focust op bijbelteksten in hun
brontaal, Hebreeuws of Grieks, omdat ze vanuit de Joodse mondelinge verhaaltraditie zijn
opgeschreven. Er is daarbij dus ook veel aandacht voor de wijze waarop de verhalen verteld worden,
de manier waarop de boodschap uit de bijbelverhalen wordt overgebracht.
Ter Linden is ervan overtuigd dat bijbelse verhalen slechts metaforisch gezien waarheid zijn.
Hij verwijt schrijvers als Maarten ’t Hart dat zij de verhalen te letterlijk nemen: “Maarten ’t Hart en
andere leken die niet zijn ingewijd in de verhaaltaal van de bijbel denken steeds dat het hier gaat om
een volk met een bloeddorstige God dat zijn ongelovige vijanden over de kling jaagt […]” (Ter Linden
2010: 275). De teksten hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt en zijn uiteindelijk door iemand
op papier gezet, hetgeen hun historische of absolute waarheid relativeert. De verhalen uit de bijbel
zijn dus zowel waar als niet-waar. Het zijn voornamelijk verhalen die vertellen hoe de mensen zich
God voorstelden en behoefte hadden aan verklaringen voor onbegrijpelijke dingen (NRC Boeken, 2211-1996).

21

Hoofdstuk 4: Analyse en vergelijking

Het verhaal van Noach en de zondvloed staat beschreven in het bijbelboek Genesis. Guus Kuijer,
Maarten ’t Hart en Nico ter Linden hebben dit verhaal opgenomen in hun werk, ieder op eigen wijze
en om een andere reden. In dit hoofdstuk zullen de verhalen stuk voor stuk worden geanalyseerd.
Welke elementen van het oorspronkelijke zondvloedverhaal worden onderstreept? Bevatten de
verhalen verrassende elementen in vergelijking tot het bijbelverhaal? Welke rol krijgen de
personages toegeschreven? Klinkt er kritiek uit de literaire bewerking? Er zijn vele interessante
vragen te stellen bij de navertellingen van Kuijer, ’t Hart en Ter Linden met het oog op hun religieuze
achtergrond en huidige opvattingen over bijbel en geloof.
In de analyse en vergelijking zal ik mij richten op de manier waarop literaire navertellingen
zijn vastgelegd. Verhaalelementen en scènes kunnen een bepaald effect op de lezer hebben. De
verteller van het verhaal heeft een zeer grote invloed hierop:

“De verteller trekt die grote lijnen en kiest die details, tot de kleinste toe, die hem
uitkomen. […] Hij ordent de tijd, schetst de ruimte, voert personages af en aan, zet
de lezer soms op het verkeerde been, en zet door alles heen zijn visie door.”
(Fokkelman 1995: 56)

Je kunt de verteller een afsplitsing of een subpersoonlijkheid van de schrijver noemen. Hij is de baas
van het verhaal, de schrijver in feite ook. Als hij geen zin heeft iemand aan het woord te laten, dan
zal de lezer diegene ook niet te horen krijgen, met inbegrip van God. Alleen de visie van de verteller
wordt gerepresenteerd, ‘bepaald door eigenbelang, sociaal-economische positie, talenten,
achtergrond en opleiding, verlangens en plannen’ (Fokkelman 1995: 147). Neutraal of objectief zijn
ze dus zelden, geplaagd door hun eigen ‘horizon’.

4.1

Analyse

Een schematisch overzicht van de analyse is te vinden in bijlage I. De verschillen en overeenkomsten
tussen de literaire bewerkingen en het oorspronkelijke bijbelverhaal staan daarin weergegeven,
evenals de achtergrond van de auteurs en de conclusie.

4.1.1

De geschiedenis van Noach

In voorgaande hoofdstukken zijn de persoonlijke geschiedenissen van de drie centrale auteurs in dit
onderzoek reeds besproken, maar het verhaal van Noach uit de bijbel zelf is nog geenszins uit de
doeken gedaan. Om een zinvolle analyse te kunnen maken van de literaire bewerkingen van het
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bijbelverhaal, zal het eerste stuk van de analyse kort gewijd worden aan Noach en de zondvloed,
zoals beschreven in Genesis 6 tot en met Genesis 9.
Na de schepping van de mens krijgt God spijt en besluit om hem van de aardbodem weg te
vagen, een enkeling uitgezonderd: Noach en zijn familie. De reden daarvoor is zijn ‘onberispelijke
gedrag en rechtschapenheid’ in contrast met zijn generatiegenoten (Fokkelman 2003: 68). God geeft
Noach de opdracht om een ark te bouwen en heeft daarbij oog voor detail: Hij geeft een opsomming
van bouwmaterialen en precieze afmetingen. In de ark moet ook plaats komen voor dieren, want van
elke diersoort zal een koppel aan boord gaan tijdens de vloed. In Genesis 7 wordt de dreigende vloed
vervolgens werkelijkheid: veertig dagen aaneen regent het op aarde en houdt de vloed aan. Alles en
iedereen komt om het leven, behalve Noach, zijn gezin en de dieren in de ark. Na honderdvijftig
dagen begint het water te zakken en sluit God een verbond met Noach, zijn nageslacht en alle andere
levende wezens: Hij zal de aarde nooit meer confronteren met een vloed. De regenboog is daarvan
een zichtbaar teken (Fokkelman 2003: 69).
Het verhaal sluit vervolgens op ietwat merkwaardige wijze af: de bijbel vertelt over een
dronkenschap van Noach waarbij zijn zoon Cham hem naakt ziet. Noach vervloekt dan de
nakomelingen van zijn zoon, de stam Kanaän. Dit zijn de enige woorden die Noach in het bijbelboek
uitspreekt: “Vervloekt zal Kanaän zijn: de laagste knecht van zijn broers zal hij zijn. […] Moge God
ruimte geven aan Jafet; moge hij wonen in de tenten van Sem; Kanaän zal zijn knecht zijn!’ (Genesis
9: 25-27, Willibrordvertaling).
Een andere ‘ongewone’ passage staat aan het begin van het verhaal. In de eerste verzen van
Genesis 6 wordt het bestaan van reuzen en goddelijke zonen vermeld: “In die dagen – en ook nog
daarna – leefden er reuzen op de aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met
de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard.” (Genesis 6: 4, Willibrordvertaling). Het
is een onverwachte en zeldzame glimp van “een iets uitgebreidere kennelijk contemporaine
mythologie, van een wat groter pantheon, van een minder als pure eenling opererende god”
(Matsier: 32-33). In de volgende subparagrafen zal blijken of Kuijer, ’t Hart en Ter Linden dergelijke
passages hebben opgenomen in hun literaire bewerkingen.

4.1.2

Noach en Guus Kuijer

‘Het verhaal van Cham’, zo luidt de titel van Kuijers verhaal. Een duidelijk statement: Cham, zoon van
Noach, is geen onderschoven kindje in het verhaal, maar krijgt een centrale positie. Hij mag het
verhaal over de zondvloed gaan vertellen, ondanks het feit dat hij en zijn nakomelingen door Noach
worden vervloekt. Cham mag in het originele bijbelverhaal dan de uiteindelijke verliezer zijn, in De
Bijbel voor ongelovigen krijgt hij de hoofdrol toegewezen. Als autodiëgetische verteller vertelt hij het
zondvloedverhaal uit eigen ervaring. Kuijer legt het perspectief niet bij de bijbelse hoofdrolspeler
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Noach, maar bij een kritische buitenstaander die de beschreven gebeurtenis van dichtbij heeft
meegemaakt.
In de ogen van zijn zoon Cham is Noach een dronken dorpsgek die wordt gekweld door
godsdienstwaanzin. De Statenbijbel omschrijft Noach als een man ‘die genade vond in de ogen des
Heeren’, maar Kuijer laat hem optreden als een meedogenloze onheilsprofeet en notoire dronkaard:
“Hij liep half gekleed door ons dorp en verkondigde dat de mensen slecht waren en dat God boos op
ze was. […] Wanneer hij dronken was kreeg hij de geest.” (Kuijer 2012: 47-48). De alcoholverslaving
van Noach wordt meerdere malen benadrukt in het verhaal. Of Noach drinkt geen druppel wijn
tijdens de bouw van de ark, of hij kan geen maat houden en drinkt zichzelf ‘dermate lazarus’ dat hij
zich ontdoet van zijn kleren (Kuijer 2012: 74). Cham is er maar druk mee, want hij probeert zijn vader
van de drank af te helpen. Cham kan de krankzinnigheid van zijn vader niet goed plaatsen en wijt het
aan de alcohol: “Ik hield van hem, maar de wijn had zijn geest verwoest, hij was onbereikbaar
geworden.” (Kuijer 2012: 50). Noach is gevangene van zijn eigen waanzin, hetgeen een eenzijdig
karakter van hem maakt in het verhaal van Kuijer. De roes van godsdienstwaanzin beheerst zijn
karakter voor én na de zondvloed.
Noach is blind voor de werkelijkheid, aldus Cham. Zijn vader, de godsman, is geobsedeerd
door zijn god. Cham kan het idee van één God die over alles en iedereen beslist niet serieus nemen,
laat staan de voorspelling van de zondvloed. Regelmatig gaat hij hierover in discussie met Noach:

“’…God zal de mensen met een vloedgolf van de aarde wegvagen, en met de mensen
ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want hij heeft er spijt van dat hij ze
heeft gemaakt.’ ‘Ach, wat naar voor God,’ zei ik. ‘Al die moeite voor niks.’” (Kuijer
2012: 50)

Noach haat Chams kritische opmerkingen en staat dan ook versteld wanneer Cham zijn vader hulp
aanbiedt bij het bouwen van de ark. Hij doet dit om zijn vader een hak te zetten:

“Ik geloofde niet dat er ooit een vloed zou komen; mijn vader van zijn zotheid
afhelpen was mijn enige doel. Ik wilde hem voor altijd wakker schudden door hem
stevig bij de neus te nemen en hem na afloop triomfantelijk mijn oplichterij te
onthullen.” (Kuijer 2012: 57)

Cham uit kritiek op zijn vader vanwege diens geloof. Hij ergert zich aan zijn vader wanneer hij zich
achter ‘Gods brede rug’ verschuilt (Kuijer 2012: 47). Iedereen lijkt deze god klakkeloos te volgen,
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zonder enig kritisch tegengeluid. In Noachs fysieke gesteldheid komt dit letterlijk tot uitdrukking:
tijdens de geschiedenis wordt hij stekeblind.
Kuijer laat Cham twijfelen over het bestaan van God. Waarom in één god geloven, als er
meerdere goden zouden zijn? Je kunt ‘de hersenspinsels van een oude dronkaard’ toch niet serieus
nemen? Deze twijfelachtige kwestie loopt als een rode draad door het verhaal heen. Cham betwijfelt
niet alleen het bestaan van één of meerdere goden, maar ook hun bedoelingen. De legende toont
feitelijk een strijd tussen mens en god:

“Waarom maakt de mens zich afhankelijk van de gunst der goden, waarom grijpt hij
zelf niet in? […] Ze willen de mensen zien lijden omdat ze jaloers op ons zijn.” (Kuijer
2012: 63-64)

Verteller Cham heeft meer vertrouwen in de menselijke wijsheid dan de goddelijke voorzienigheid.
De komst van een wijze uit het oosten lijkt dit humanistische idee te bevestigen. Deze wijze man
komt met een realistisch fundament voor het verhaal van Noach: hij verklaart de aanwezigheid van
schelpen in de bodem met het verhaal dat er in het verleden ook een grote vloed heeft
plaatsgevonden. “Uw vader schrijft de komende vloed toe aan een woedende god, terwijl mijn
voorvader zijn conclusie trok uit de aanwezigheid van schelpen”, aldus de oosterse raadgever (Kuijer
2012: 62). Diens vader bouwde voor alle zekerheid een boot na een eenvoudige, menselijke
gedachte: als er ooit een vloed is geweest, kan dit altijd opnieuw gebeuren. Men hoeft dus alleen
logisch na te denken om tot een dergelijke oorzaak te kunnen komen in plaats van een goddelijke
voorspelling te geloven.
Het mogelijke bestaan van Noachs god blijkt echter meer aantrekkingskracht te hebben.
Bezoekers van de bouwplaats gaan in de profetie geloven, werpen zich op de grond en smeken om
vergeving: “Ik kreeg in de gaten dat juist het huiveringwekkende aan deze god hem voor velen zo
aantrekkelijk maakte.” (Kuijer 2012: 60-61). De angstwekkende voorspelling van de zondvloed maakt
een vroomheid los in de mens. De God die Kuijer via de verhaalpersonages toont, is echter geen
almachtige God. Kuijer heeft geen hoge pet van Hem op: het is een chagrijn die zijn volk laat
verdrinken, onschuldigen meesleept in zijn razernij en hen vernietigt.

“Hoe kon ik weten dat Noachs god niet opgewassen is tegen zijn eigen razernij? Het
is toch niet verwonderlijk dat een mens de goden ziet als bedachtzamer en
verstandiger dan hij? Hoe moet je leven met een god die zijn eigen schepping wil
verwoesten en daarmee zichzelf laat kennen als een mislukkeling?” (Kuijer 2012: 56)
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God laat zijn emoties de vrije loop en dat wordt Hem niet in dank afgenomen. Hij houdt zich niet in
de hand en dat heeft een destructieve afloop tot gevolg. Het woord ‘rechtvaardigheid’ komt niet in
zijn hoofd op. Wanneer Noach aangeeft dat God spijt heeft van de zondvloed, wordt dit Hem dan
ook niet in dank afgenomen. “Zijn spijt is de goedkope afkoopsom van de driftkop. Je kunt deze god
beter wegdoen en een andere nemen”, klinkt het advies van Cham aan zijn vader (Kuijer 2012: 71).
De ironie spreekt boekdelen in het verhaal van Cham. God verliest zijn transcendentie
(‘goden gaan kapot aan eerbied’), Noach heeft niet alles op een rijtje en Cham bekritiseert de gang
van zaken. De legende neemt daarbij zijn eigen loop. De bouwplaats verandert in een toeristische
attractie waar een levendige handel in miniatuur-arkjes ontstaat, Cham neemt tegen de wil van
Noach zijn kinderen mee aan boord van de ark en na afloop van de zondvloed blijken er vele
overlevenden op de berg Ararat te zitten. Noachs goddelijke plan is dus niet helemaal perfect
verlopen: “Mijn vader wilde niets weten van deze overlevenden, omdat ze niet klopten met zijn
wereldbeeld.” (Kuijer 2012: 72). Noach wil niet afwijken van zijn religieuze beleving dat God alle
onrechtvaardigheid, inclusief alle zondige, levende wezens, van de aarde heeft weggespoeld. Cham
moet toegeven dat hij te makkelijk heeft gedacht dat zijn vader bevrijd kon worden van zijn
godsdienstwaanzinnige ideeën: “Wanneer een mens niet bevrijd wil worden, kan niemand hem
bevrijden. […] Ik zie nu in dat raadgevingen niet helpen wanneer een mens door een godheid wordt
bezeten.” (Kuijer 2012: 71-72). Cham vertelt het zondvloedverhaal na afloop van de gebeurtenis,
nadat hij vervloekt is door Noach. Hij ziet helaas dan pas in dat al zijn moeite voor niets is geweest:
“Ik heb mijn leven lang geprobeerd bij mijn vader in de smaak te vallen, maar het is me niet gelukt.
Hij heeft me vervloekt omdat ik de verkeerde dingen zei,” luidt zijn openingszin (Kuijer 2012: 47).
Deze tegenstelling klinkt spottend; Cham heeft met de beste bedoelingen zijn vader geholpen, maar
hij krijgt nul op rekest. Zijn nakomelingen zullen het zwaar te verduren krijgen als de stam Kanäan.
Naast alle ironie en toegevoegde verhaalelementen bevat Kuijers literaire bewerking van het
zondvloedverhaal nog enkele elementen uit het oorspronkelijke bijbelverhaal. Het verhaal bevat
eenzelfde genealogie als het bijbelverhaal in Genesis en de vele details rondom de ark zijn behouden.
De maten van de ark, de gebruikte materialen, de indeling en de dierenparen worden terloops in het
verhaal genoemd. Tevens heeft Kuijer dankbaar gebruik gemaakt van de tegenstrijdigheid van Gods
uitlatingen, om de kritiek op Hem te kunnen benadrukken. God verandert na de catastrofale
zondvloed van gedachten en heeft spijt van de gebeurtenis. Tegelijkertijd stelt hij expliciet dat de
reden voor vernietiging onveranderd is gebleven:

“Hij zal het nooit meer doen. Nooit weer zal hij de aarde vervloeken om de mens,
want alles wat de mens uitdenkt, is nu eenmaal slecht. Hij heeft zich erbij neergelegd.
Nooit weer zal hij alles doden, zoals hij nu heeft gedaan.” (Kuijer 2012: 72)
26

In Genesis 8:21 mag God dit zelf meedelen in plaats van Noach, maar de boodschap blijft hetzelfde:
God belooft nooit meer een zondvloed te sturen, omdat de mens toch onverbeterlijk zondig is.

4.1.3

Noach en Maarten ’t Hart

“Dankzij de onmogelijkheid van de ark heb ik toch de eerste stap op weg naar bevrijding kunnen
zetten […]”: met deze zin sluit Maarten ’t Hart zijn betoog over de ark van Noach af (‘t Hart 2015:
100). In de roman Magdalena zit het verhaal haast als raamvertelling ingesloten. Het boek beschrijft
het levensverhaal van zijn moeder en de literaire bewerking van het zondvloedverhaal staat in een
apart hoofdstuk dat niet specifiek over Magdalena gaat. Maarten ’t Hart laat daarin een jongere
versie van zichzelf aan het woord: een tienerjongen die twijfelt aan de bijbelse waarheid in het
verhaal van Noach. Het is voor hem ondenkbaar dat alle diersoorten tegelijkertijd in de ark pasten en
hij is erop gebrand zijn gelijk te halen.
Het verhaal over Noach in Magdalena analyseert voornamelijk de praktische kant van het
zondvloedverhaal: het inschepen van de dierenparen in de ark. ’t Hart zet uiteen waarom het verhaal
over de ark van Noach niet klopt, ondanks de overtuiging van zijn moeder dat het Woord waarheid is.
Je moest het verhaal niet betwijfelen, maar geloven zoals het stond opgeschreven. “Je moet over al
die dingen niet zoveel tobben. […] …je moet geloven als een kind, anders loopt het slecht met je af”,
aldus ’t Harts moeder (’t Hart 2015: 89).
Desondanks voorziet de jonge Maarten veel logistieke problemen in Genesis 7. Noach krijgt
de opdracht van God om van alle bestaande diersoorten een paar mee te nemen in de ark, van de
reine dieren zelfs zeven paartjes. Niemand kan ’t Hart vertellen hoeveel diersoorten er precies zijn,
maar hij voorziet op dat moment al enkele lastige kwesties.

“Hoe waren de trage luiaarden die alleen in Zuid-Amerika voorkwamen ooit in de ark
terechtgekomen? Hoe had de buidelduivel, vanuit Tasmanië, de reis naar de ark volbracht?
Hoe waren al die zich uiterst langzaam voortbewegende slakken ooit vanuit hun over de hele
wereld verspreide niches bij de ark aanbeland?” (’t Hart 2015: 86-87)

Het zou een hele operatie zijn om alle dieren op tijd bij de ark te krijgen. En hoe zat het met de
diersoorten die niet als paar bestaan? In encyclopedieën had Maarten gelezen dat bij sommige
dieren geen mannetjes nodig zijn voor de voortplanting. De vraagstukken van mobilisatie en
reproductie zijn echter nog niets vergeleken met de gang van zaken rondom de ark zelf. ’t Hart schat
het aantal diersoorten destijds op twee miljoen en begint te rekenen. Hoeveel tijd zou het hebben
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gekost om alle paartjes op tijd aan boord te krijgen? Hij gaat naar de haven en ziet dat het ongeveer
twintig seconden kost voordat een koe vanaf de kade aan boord van het schip is:

“…mij was duidelijk geworden dat een dier gemiddeld zo’n twintig seconden over
deed om aan boord te gaan. Natuurlijk hoefde dat niet te betekenen dat er voor elk
dier afzonderlijk twintig seconden nodig waren geweest, want als de dieren […]
allemaal in ganzenmars achter elkaar omhoogklommen, de loopplank op, won je
weer tijd. Maar die tijdwinst kon je wegstrepen tegen het tijdverlies als er een slak
omhoogkroop.” (’t Hart 2015: 93)

’t Hart heeft het laadproces goed bekeken en slaat aan het rekenen. Over zijn eigen conclusie is hij
stomverbaasd:

“Wilde je twee miljoen dieren laden die er per stuk twintig seconden over deden om
aan boord te gaan, dan had je ruim negenhonderd werkdagen nodig.” (’t Hart 2015:
94)

Bijna drie jaar dus om een paar miljoen dieren aan boord van de ark te krijgen, onvoorziene
laadproblemen daargelaten. De geloofstwijfel slaat toe, want dit was praktisch onmogelijk. Niet dat
zijn moeder ook maar een moment onder de indruk is van Maartens argumentatie; God kan immers
alles bewerkstelligen met één knip van zijn almachtige vingers.
De ironie schemert al tussen de regels door, maar de lezer kan er niet meer omheen wanneer
’t Hart de parasieten erbij sleept:

"Elke diersoort wordt geteisterd door, veelal soortspecifieke, parasieten. Ook van
die parasieten was natuurlijk een paartje van elke soort in de ark behouden
gebleven." ('t Hart 2015: 88)

't Hart vraagt zich niet alleen af hoe ze aan boord zijn gekomen, want dat is vrij makkelijk te
beredeneren: de soortspecifieke parasieten zijn via mens en dier in de ark terecht gekomen. Noach
en zijn familie alleen al namen 'schaamluizen, lintwormen, hoofdluizen en tientallen andere'
parasieten mee in of op hun lichaam (’t Hart 2015: 88). De ironie straalt ervan af: hoe is het te
begrijpen dat dergelijke organismen de zondvloed overleefden? Het slaat eigenlijk nergens op dat
God tijdens de verwoesting van de aarde ook niet met dieren als de malariamug heeft afgerekend,
bedoelt 't Hart hier te zeggen. De mensheid zou zo ongelofelijk veel leed bespaard zijn gebleven
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wanneer deze mug was doodgegaan, desnoods door twee rake klappen van Noach. Het 'parasietgastheerprobleem' is onoplosbaar voor de jonge Maarten: "Mij leek het een vraagstuk waarover bij
de Mannenvereniging Schrift en Belijdenis gediscussieerd zou kunnen worden..." ('t Hart 2015: 89). De
jonge Maarten durft dit niet aan zijn vader te vragen en dus blijft het een onbeantwoorde vraag.
't Hart is teleurgesteld dat de bijbel zo beperkt is met zijn berichtgeving over het laden van de
ark. Waren de dieren uit eigen vrije wil over de loopplank de ark binnengelopen? Hoe steil was die
plank eigenlijk geweest? En had men ook op zondag ingeladen? De ironie rondom Genesis 7 komt tot
een hoogtepunt wanneer twee ouderlingen tijdens een huisbezoek zich over het vraagstuk buigen.
Ze vragen de jonge Maarten om zijn berekeningen op een papiertje te zetten en leggen vervolgens
het bijbelverhaal ernaast, want het onfeilbare woord van God biedt altijd uitkomst:

"Zeven dagen heeft het laden geduurd, zeven dagen, tijd zat dus om alles in de ark
te krijgen, want echt hoor, d'r bennen heus geen twee miljoen diersoorten, bij lange
na niet, laat je toch niks wijsmaken." ('t Hart 2015: 99)

Kritiek op de gereformeerde orthodoxie uit 't Harts jeugd sluipt hier het verhaal binnen. Volgens de
ouderlingen wordt er 'heel wat afgelogen' in encylopedieën en moeten we alleen op de Heere
vertrouwen, want voor hem niets te wonderlijk.
Ook in andere passages haalt 't Hart triomfantelijk uit naar het christelijk geloof. Noach heeft
namelijk zijn eigen grootvader Methusalach laten verdrinken: "Was die stokoude Methusalach dan
zo'n boosdoener geweest?" ('t Hart 2015: 96). En waarom mochten de ouders en schoonouders van
Noach niet mee in de ark, laat staan al die 'miljoenen onschuldige dieren' ('t Hart 2015: 86)? Moest
iedereen maar 'barmhartig' verdrinken, zoals in de gereformeerde kerk werd meegedeeld? Zoveel
vragen en zo weinig antwoorden, zodat Maarten maar één ding kan concluderen: het hele
bijbelverhaal is een sprookje, een verzinsel (’t Hart 2015: 100). De onmogelijkheid van de ark laat 't
Hart voor het eerst beseffen dat de bijbel en het gereformeerde geloof 'lulkoek' is.

4.1.4

Noach en Nico ter Linden

Het verhaal gaat… leest als een goedoverdachte voordracht, een zondagse preek. Naar vrijzinnige
gewoonte put Nico ter Linden uit de oorspronkelijke bijbeltekst, de hebreeuwse Thora, om het
zondvloedverhaal voor de gemiddelde bijbellezer leesbaar te maken. De tragische geschiedenis moet
voorzien worden van hedendaags taalgebruik en een vleugje humor hier en daar. Ter Linden citeert
enkele passages die aan de brontekst (of een aanvaarde vertaling daarvan) zijn ontleend.
Daaromheen vertelt hij het zondvloedverhaal en legt hij het uit. Soms met speelse verwijzingen naar
andere bijbelverhalen:
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“Een ark moet Noach maken. Een grote kist. Noach en de zijnen en de dieren, zij
zullen worden gekist in een grote uitgave van het met pek bestreken kistje waarin
straks de kleine Mozes te water zal worden gelaten. Ook om aan de dood te
ontkomen.” (Ter Linden 1996: 41)

In het Hebreeuws wordt hetzelfde woord gebruikt voor de ark van Noach en het biezen mandje van
Mozes. Het gaat in beide verhalen om gered leven door de dood heen. Bovenstaand citaat volgt als
uitleg op de bijbelse passage waarin Noach opdracht krijgt om een ark te bouwen, evenals de
gedetailleerde uitleg van God over wie de ark mogen binnengaan. Ter Linden haalt van tijd tot tijd
belangrijke passages aan, houdt deze tegen het licht en reflecteert daarop door. Op deze manier
maakt hij het zondvloedverhaal inzichtelijk voor iedereen.
Het verhaal wordt echter niet alleen in beschrijvende passages uitgelegd; in de directe rede
verwoorden verschillende verhaalpersonages hun perspectief op de zaken omtrent de ark.

“Kon ik maar een nieuw begin maken met de mens, dacht God bij zichzelf. […] Als ik
nu eens een grote vloed liet komen, waarin alle mensen omkwamen, op een enkel
goed en rechtvaardig mens na.” (Ter Linden 1996: 40)

God heeft een belangrijke stem in het verhaal. Ter Linden probeert de gedachtegang van God onder
woorden te krijgen, zodat zijn besluit over de zondvloed iets inzichtelijker wordt. Wat is dit voor een
God die geweld met geweld wil bestrijden? Het antwoord van Ter Linden is simpel: het is de God van
de verhalenverteller. De verteller heeft blijkbaar geen moeite met een God die ‘de sluizen des
hemels openzet’ (Ter Linden 1996: 40).
De representatie van verschillende visies binnen de vertelling zelf, toont de verschillende
point of views van waaruit een verhaal wordt beleefd. Dit idee sluit aan bij de diversiteit aan lezers
die zich wagen aan het verhaal van Noach. De dialogen tussen Noach en zijn buren geven twee
verschillende ideeën weer, die van gelovige en die van onwetend slachtoffer:

“Noach kapt en hakt en zaagt en timmert. ‘Alsof je leven ervan afhangt,’ honen de
buren. ‘Wat je zegt,’ geeft Noach ten antwoord. […] Noach timmert. Zelfs ’s nachts
klinkt zijn gehamer door het slapende dorp. Alsof er haast bij is. De dwaas!” (Ter
Linden 1996: 41)
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Omstanders verklaren Noach voor gek: wie bouwt er nou zo’n eigenaardige boot terwijl er geen
water in de buurt is? Noach weet wel beter, want hij merkt aan God dat er iets is.
Een nieuw, opvallende beschouwing komt van Jiska, de geliefde van Noachs zoon Cham; haar
weigering om aan boord van de ark te gaan is voor velen een herkenbare emotie. Ter Linden baseert
zich hier op een roman van Anton Koolhaas.

“Cham, ik ga niet als jarig Jetje op die schuit met Gods elite zitten, terwijl alles en
iedereen van wie ik houd, verzuipt. God wil blijkbaar tranen, goed, daar mogen jouw
vader Noach en de zijnen dan op drijven. Mij niet gezien.” (Ter Linden 1996: 40)

De vrouw van Cham heeft in de bijbel geen naam en haar mening wordt niet weergegeven, maar Ter
Linden gunt haar wat tekstruimte omwille van de diverse meningen.
Tevens is Ter Linden niet vies van een beetje speelse intertekstualiteit. De tekst “Didn’t it
rain, oh, didn’t it rain, children of my Lord?” is afkomstig uit een gospellied en volgt op de regen en
vloed (Ter Linden 1996: 43). Na afloop van de zondvloed plant Noach een wijngaard en wordt
dronken: “Wat dan te doen met the drunken sailor?” merkt Ter Linden op als Cham zijn vader naakt
aantreft, naar het gelijknamige volksliedje (Ter Linden 1996: 45). En met hebreeuwse woorden als
misjpoge, tohoe wa bohoe en lechajim benadrukt Ter Linden de joodse afkomst van de brontekst.
Dergelijke tekstelementen prikkelen de lezer en maken hem bewust van de nadruk op bepaalde
passages.
De navertelling en becommentariëring van het oudtestamentische verhaal laat zien dat Ter
Linden een dominee is: iemand die zijn toehoorders iets wil zeggen en wil meegeven. Hij is vrijzinnig,
heeft gevoel voor mooie taal, durft vervelende vragen te stellen en hij ziet inconsequenties in de
bijbelverhalen. De verteller van het zondvloedverhaal wordt met enige regelmaat niet helemaal
serieus genomen door de theoloog:

“Het verhaal is trouwens niet van hemzelf, overal ter wereld ritselt het van
zondvloedverhalen, van Tibet tot Mexico, van Sulawesi tot Wales. Want overal ter
wereld heeft de mens tot in de binnenlanden fossielen van zeedieren aangetroffen
en is hij gaan fantaseren over een grote vloed, die al of niet op last van de goden
eens de aarde moet hebben bedekt.” (Ter Linden 1996: 40)

Wie zegt dat het zondvloedverhaal uit Genesis het enige, waargebeurde verhaal is? Het zou zo maar
eens kunnen zijn dat het verhaal niet echt gebeurd is, maar dat de lezer vooral de symbolische
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waarde ervan moet inzien. Andere aspecten uit het verhaal moeten ook met een korreltje zout
genomen, aldus Ter Linden:

“De verteller weet niet beter dan dat de Ararat de hoogste berg ter wereld is. Ga
dus niet in blinde godsvrucht met een expeditie naar die ark zoeken, je vindt nog
eerder in Grimmland het koekhuisje van Hans en Grietje.” (Ter Linden 1996: 44)

Dit is niet alleen kritiek op de gelimiteerde geologische kennis van de verhalenverteller, maar ook op
de bijbellezers die ieder woord letterlijk interpreteren. Ter Linden is ervan overtuigd dat het verhaal
niet echt gebeurd is, maar wel ‘waar’ is voor de (gelovige) lezer. Het feitelijk geloven van deze
bijbelse geschiedenis brengt de lezer weinig voldoening. Ter Linden voegt zelfs nog een kritische noot
toe: het veranderlijke gedrag van God komt niet erg almachtig over: “Hij had er echt spijt van dat hij
de mens gemaakt had. (Later zal de Eeuwige weer spijt van zijn spijt krijgen, niets veranderlijker dan
God!)” (Ter Linden 1996: 39). God twijfelt over de schepping van de mens en komt over als een
pruilend kind. Ter Linden laat dit nogmaals terugkomen aan het einde van het verhaal: “Gelukkig is
God intussen wel veranderd. ‘Ik zal het nooit meer doen,’ zei God.” (Ter Linden 1996: 45). Hij durft
God als een vaderfiguur neer te zetten met bijbehorende kwetsbaarheden en beperktheden.

4.2

Vergelijking

Nu de drie verhalen zijn geanalyseerd, kunnen ze naast elkaar gelegd worden. Waar ligt de nadruk in
de geanalyseerde verhalen? In hoeverre zijn de auteurs kritisch in hun literaire bewerkingen van het
zondvloedverhaal? Zijn er verschillen aan te wijzen tussen de post-traditionele, anti-theïstische en
hedendaags theologische invalshoeken van respectievelijk Kuijer, 't Hart en Ter Linden?

4.2.1

Verschillen

De drie auteurs hebben het zondvloedverhaal op eigen wijze benaderd: Kuijer heeft het verhaal in
romanvorm gegoten, ’t Hart bekijkt bepaalde verhaalaspecten op kritische wijze en bij Ter Linden
overheerst zijn theologische visie. Hieruit spreekt voor alle drie een duidelijk standpunt. Kuijer heeft
het christelijke geloof achter zich gelaten, maar waardeert de literaire waarde van de bijbelverhalen;
’t Hart is nog altijd veel bezig met zijn religieuze achtergrond, hoewel met een afkeurende blik; Ter
Linden schat de bijbel op symbolische waarde en wil de verhalen inzichtelijk maken voor iedere lezer.
De verschillende vormen van de literaire bewerkingen vallen als eerste op, maar de ideeën
die de schrijvers hun lezers willen meegeven zijn ook uiteenlopend. De les die Kuijer zijn
lezerspubliek inprent, is in zijn hele verhaal merkbaar: blind geloof leidt tot brokken. Hij beschrijft dat
niet alleen, hij laat zijn verhaalpersonages deze opvatting ook regelmatig verkondigen. Kritische
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buitenstaanders krijgen alle ruimte in Kuijers navertelling. Godsdienstwaanzin leidt tot blindheid en
vice versa. Wie zegt dat er maar één goddelijke waarheid is? En waarom wil de mens zo afhankelijk
zijn van een god? ’t Hart heeft het zondvloedverhaal ingebed in de roman Magdalena, waarin het
orthodoxe geloof van zijn moeder centraal staat. Hij legt de nadruk op de letterlijke vertaling van het
verhaal, de onmogelijkheid daarvan en de vele vragen die het zondvloedverhaal oproept. Het is
volgens ’t Hart niet mogelijk om de bijbel met volle overtuiging te geloven, vanwege de vele
inconsequenties in de verhalen. Verhalen verliezen daardoor hun geloofwaardigheid. Ter Linden
vindt hedendaags taalgebruik en humor van belang, evenals een gedegen uitleg bij het verhaal. Er
zitten vele onverklaarbare elementen in het zondvloedverhaal verwerkt, welke symbolisch opgevat
moeten worden. De bijbel moet niet letterlijk uitgelegd worden, maar met een symbolische knipoog.
Ter Linden blijft daarvoor ook dicht bij de brontekst: de joodse Thora. Kuijer en ’t Hart gebruiken
verschillende vertalingen voor hun literaire navertelling, respectievelijk de NBV en de
Statenvertaling. Hieruit valt tevens op te maken dat Kuijer reeds op andere wijze naar zijn strengchristelijke achtergrond kan kijken dan ’t Hart.
De functie en positie van de verteller zijn bij Kuijer, ’t Hart en Ter Linden ook zeer
uiteenlopend. Kuijer heeft één duidelijke, betrokken verteller die zich met zijn vertelling tot de lezer
richt. De logistieke problemen van de ark staan centraal in het verhaal van ’t Hart, maar dan wel
volgens de logica van een jonge Maarten in z’n tienerjaren. Ter Linden citeert passages van de
verteller, maar bekritiseert diezelfde verteller tegelijkertijd. Tevens is er bij Ter Linden ruimte voor
meerdere perspectieven van de verhaalpersonages, aangezien Jiska en Noachs buren aan het woord
worden gelaten. In De Bijbel voor ongelovigen komen ook meerdere verhaalpersonages voorbij, maar
hun visie kan alleen via Chams bemiddeling bij de lezer terechtkomen en is daarom gekleurd door
‘dezelfde’ kritische bril.

4.2.2

Overeenkomsten

De humoristische, ironische noot is bij zowel Kuijer, ’t Hart als Ter Linden duidelijk merkbaar.
Kuijer en Ter Linden vinden beiden dat je het verhaal niet moet lezen als een kwalijke beschrijving
van Gods karakter, want dan bederf je de rest van het verhaal. De folkloristische verteller heeft een
menselijke God voor ogen, die niet zonder humor wordt beschreven. Wie krijgt er nou spijt van zijn
spijt? Het is in ieder geval niet passend voor een almachtige God.
Kuijer maakt van Noach een (zonderlinge) dronkenlap, een aspect dat ook Ter Linden
lachwekkend beschrijft met een volksliedje:

“Noach heeft voorlopig genoeg water gezien en gedronken, na alle ontberingen zal
een glas druivensap hem goeddoen. Lechajim! Vrolijk tapte hij uit het vat. […] Hij
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had geen idee wat hem overkwam. Laveloos en naakt lag hij in zijn tent de roes uit
te slapen. […] Wat dan te doen met the drunken sailor?” (Ter Linden 45)

Niet alleen Noachs alcoholconsumptie is een humoristisch aspect: de commerciële handel omtrent
de ark is een originele, komische toevoeging aan het verhaal door Kuijer, evenals de overlevenden op
de berg Ararat waarvan Noach niets wil weten. Ter Linden relateert de bizarre verhaalelementen aan
hedendaagse zaken, hetgeen het verhaal een ironische herkenbaarheid geeft: expedities naar de
berg Ararat om resten van de gestrande ark te zoeken, of Noach en een Zeeuwse boer na de
watersnoodramp die beiden hun onheil aan God toeschrijven. Het ironische aspect van ’t Hart zit
vooral in de berekeningen die de jonge Maarten maakt, welke hij uiteindelijk voorlegt aan de
dominee en ouderlingen van de kerk. Men weet zich geen raad en de bijbel wordt erbij gehaald om
‘de waarheid’ op te zoeken, terwijl diezelfde bijbel juist voor vraagtekens heeft gezorgd bij ’t Hart.
Zijn kritische ironie komt tot een hoogtepunt wanneer hij zich afvraagt waarom God niet ook de
parasieten heeft laten verdrinken. De zondvloed had de latere mensheid daarmee zoveel ellende
kunnen besparen.
Of Noach nu als blinde ten tonele wordt gevoerd of dat uit berekeningen blijkt dat het
laadproces drie jaar in beslag zou nemen, feit blijft dat de drie auteurs met een kritische blik naar het
zondvloedverhaal hebben gekeken. Geen van allen vond het verhaal geloofwaardig genoeg, want uit
de literaire navertellingen blijken er nog genoeg op- of aanmerkingen te zijn bij de bijbelse vertelling.
De drie schrijver hebben allemaal eigen ideeën gebruikt om het verhaal aan te vullen of te
becommentariëren.
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Hoofdstuk 5: Conclusie

In de inleiding werd er reeds een vraagteken bij gezet: de hernieuwde interesse in de bijbel. Het is
een algemeen gegeven dat er sinds enkele jaren een zichtbare opleving van literaire bewerkingen
van bijbelverhalen is. Vele auteurs wagen zich aan een navertelling of essayistische beschouwing van
de bijbel. Voor dit onderzoek stonden drie van hen centraal: Guus Kuijer, Maarten ’t Hart en Nico ter
Linden. Waar leggen zij de nadruk in hun bewerking van het zondvloedverhaal? De verhalen zijn
geanalyseerd met de ‘horizon’-theorie van Gadamer en de volgende onderzoeksvraag in het
achterhoofd:

Welke rol speelt de religieuze achtergrond van Guus Kuijer, Maarten 't Hart en Nico
ter Linden in hun literaire navertellingen van de bijbel?

Kies drie auteurs met een verschillende achtergrond en leg hun literaire bewerkingen van het
zondvloedverhaal uit Genesis naast elkaar: een diversiteit aan verhaalinterpretaties is onvermijdelijk.
Kuijer,’t Hart en Ter Linden zijn weliswaar in eenzelfde tijdperk geboren, maar zeer verschillend
opgevoed. Kuijer is geboren en getogen in een streng-christelijk gezin dat hoorde bij de Katholieke
Apostolische Gemeente, terwijl ’t Hart in de bevindelijk gereformeerde gezindte opgroeit en Ter
Linden het hervormde geloof met de paplepel ingegoten krijgt in een predikantenfamilie.
In het werk van Maarten ’t Hart is de invloed van zijn godsdienstige jeugdherinneringen nog
zeer aanwezig, zeker vergeleken met de literaire bewerkingen van Kuijer en Ter Linden. De
letterlijkheid van het gereformeerde geloof werkt door in zijn navertelling over de ark van Noach. Het
bijbelverhaal bevat geen symboliek, maar alleen onmogelijke aspecten. Logistieke problemen en de
vele vraagtekens bij de uitverkoren dierenparen bemoeilijken een diepere, betekenisvollere
interpretatie. Tegelijkertijd gaat ’t Hart met zijn kritische, polemische analyse in tegen de opvatting
van de gereformeerde gezindte dat men niet hoort te twijfelen aan het Woord van God. De kritischironische ondertoon in het verhaal toont een aanzienlijke distantie van de bijbel en het orthodoxgereformeerde geloof. ’t Hart wil de bijbel niet meer woord voor woord geloven, zoals zijn ouders
hem vroeger vertelden te doen. De Schrift is helemaal niet onfeilbaar, zoals men in zijn jeugd
verkondigde: het zondvloedverhaal staat vol onmogelijkheden en dat maakt het verhaal
ongeloofwaardig. ’t Hart leest de bijbelverhalen tegenwoordig puur als literatuur. Als religieus
leesmateriaal zijn de verhalen teleurstellend.
Kuijer is eveneens afkomstig uit een streng-christelijk gezin. Zijn katholiek-apostolische en
post-traditionele ‘horizonten’ zijn echter zodanig gefuseerd dat er sprake is van één nieuwe horizon.
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God is niet meer per se de hoogste macht; verteller Cham, ofwel de spreekbuis van Kuijer, ziet het
bestaan van meerdere goden als een goede optie. In Kuijers visie is er ruimte genoeg voor
andersoortig religieuze opvattingen. Tevens voegt hij nieuwe elementen toe aan het verhaal, zoals
de bouwplaats van de ark als toeristische trekpleister en de groep overlevenden op de berg Ararat.
Bijbelverhalen maakten waren een belangrijk deel van Kuijers jeugd en in De Bijbel voor ongelovigen
heeft hij dit jeugdsentiment verenigd met zijn hedendaagse opvattingen: de bijbel is een mooie
verzameling vertellingen, die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed. Het doet er verder niet toe of
God wel of niet bestaat: de bijbel is een literair hoogstandje en dat mag niet vergeten worden. Ook
ongelovige mensen moeten dus de kans krijgen de bijbelverhalen te kunnen lezen.
Eenzelfde uitgangspunt had Ter Linden voor zijn boek Het verhaal gaat…. De bijbelverhalen
moesten door iedereen gelezen kunnen worden en daarom vertaald worden naar hedendaags
taalgebruik. Dit is een opvatting die Ter Linden van huis uit heeft mee gekregen: maatschappelijke
betrokkenheid is haast belangrijker dan het daadwerkelijke geloven in God. In de hervormde
geloofsgemeenschap heeft men geen strikte regels als het gaat om de bijbel en geloof, hetgeen ook
nu nog in Ter Lindens overtuigingen terug te vinden is: de bijbel is vooral een boek waarin inspiratie
te vinden is, men moet het niet letterlijk als Gods woord zien. De verhalen hebben voornamelijk
symbolische waarde, zo ook het verhaal van Noach. De resten van de ark zal men niet letterlijk
terugvinden op de Ararat en de ironie van Noachs drijvende dierentuin is voelbaar in Ter Lindens
hervertelling. Hij probeert het verhaal te ontmythologiseren, zodat meer mensen het als een literair
verhaal kunnen zien. Ter Linden besteedt daarom veel aandacht aan de wijze waarop verhalen
verteld zouden moeten worden, de manier waarop de boodschap uit de bijbelverhalen kan worden
gedestilleerd. De Hebreeuwse brontekst, die vanuit de Joodse mondelinge verhaaltraditie is
opgeschreven, komt ook terug in de literaire bewerking van het zondvloedverhaal. Ter Linden heeft
met de kennis uit zijn hervormde jeugd dus een eigen horizon gecreëerd; de vrije omgang met geloof
en bijbel heeft Ter Linden van huis uit meegekregen, maar de literaire waarde die hij aan de bijbel
toekent, is afkomstig van hemzelf.
Concluderend kan men stellen dat de literaire navertellingen van Kuijer, ’t Hart en Ter Linden
zijn beïnvloed door hun religieuze achtergrond. Huidige én historische ‘horizonten’ beïnvloedden de
verhalen van de schrijvers. Kuijer en Ter Linden hebben door middel van horizonversmelting een
eigen context voor hun verhalen gevormd, terwijl ’t Hart nog altijd lijkt te worstelen met het vinden
van een goede tussenweg tussen zijn gereformeerde jeugd en zijn huidige anti-theïstische opvatting.
De literatuuranalyse in het vorige hoofdstuk onderbouwt Gadamers punt: de eigen historie zal de
lezer altijd als Vorverständnis begeleiden. Nieuwe inzichten vergroten kennis en laten ‘horizonten’
versmelten.
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Het is opmerkelijk dat geen van de schrijvers de bijbel lijkt te kunnen lezen zonder een positie
in te nemen over God en geloof. De auteurs zijn kritisch over bepaalde verhaalelementen in de bijbel,
maar vinden het moeilijk om geheel objectief hun visie te presenteren. De oorzaak hiervan kan
natuurlijk in de teksten zelf liggen, maar feit blijft dat bijbel een beladen connotatie heeft, gezien de
religieuze achtergrond van Kuijer, ’t Hart en Ter Linden. Het is voor de drie schrijvers een
decennialang proces geweest om tot hun huidige horizon te komen. Eerdere werken getuigen van de
ontwikkeling van de horizonversmelting die ze tonen in hun navertelling van het zondvloedverhaal.
Iedere lezer leest vanuit zijn of haar (veranderde) context het zondvloedverhaal en interpreteert de
tekst naar eigen inzicht. Keer op keer zullen andere elementen de nadruk krijgen en zullen nieuwe
kritische geluiden te horen zijn. ‘Na ons de horizon…’.
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Bijlage I: Schematisch overzicht literatuuranalyse
In onderstaand schema staan de belangrijkste punten weergegeven uit de literaire analyse.
Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide uitleg en beschrijvende analyse.

Guus Kuijer

Achtergrond




Katholiek Apostolische Gemeente
Fascinatie voor bijbelverhalen ontstaan op
lagere school






Betrokken verteller die het verhaal dichterbij
brengt
Bijpersoon wordt hoofdpersoon, en vice
versa.
Noach als godsdienstwaanzinnige
Mens versus God







‘Oerpassage’
Vervloeking Kanaän
Genealogie
Details rondom ark
Verhaal geschikt om voor te lezen



Historische en huidige context gaan in elkaar
op: horizonversmelting.
Verhalen waarderen om hun vertelkracht,
maar vroom tintje eraf halen.



Verschillen

Overeenkomsten

CONCLUSIE



Maarten ‘t Hart

Nico ter Linden




Gereformeerde Kerk
Streng-orthodoxe opvoeding: letterlijk
geloof






Conflict met opvattingen gereformeerde
orthodoxie
Parasietenprobleem
Logistieke problemen
Kritiek geloofwaardigheid bijbelverhaal






Letterlijke uitleg bijbelverhaal
Dierenparen in de ark
Genealogie: enkele voorouders genoemd
Citaten uit Statenvertaling






‘Oerpassage’
Veranderlijke gedrag God
Wijngaard en dronken Noach
Korte beschrijving zondvloed



Worsteling om historische horizon en
huidige, anti-theïstische horizon te
verenigen.
Oude horizon letterlijk niet kunnen
loslaten.



Historische en huidige context gaan in
elkaar op: horizonversmelting.
Vrije omgang met geloof en bijbel
vanuit huis, literaire waarde van
verhalen door hemzelf toegeschreven






Hervormde Kerk (vrijzinnig)
Predikantenfamilie




Terug naar de bron: de Thora
Perspectieven van verschillende
verhaalpersonages
Verteller niet serieus genomen
Intertekstualiteit: link naar andere
teksten






