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Preprint 

P. Beentjes, J. Maas & T. Wever (red.), `Gelukkig de mens'; Opstellen over psalmen, 
exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp, Kampen, Kok, 1991; 267 pp., hfl. 

49,90, ISBN 9024230683. 

Met deze bundel wordt eer bewezen aan de scheidende hoogleraar oude testament van de 

KTUU (inmiddels KTU), Nico Tromp. Prof. Tromp geniet reeds sinds het verschijnen van 

zijn dissertatie Primitive Conceptions of Death and the Nether World in the Old Testament 
(Rome 1969) internationale faam als oudtestamenticus. Als docent - eerst in Tilburg, 

vervolgens in Utrecht - leerde hij zijn studenten niet alleen het exegetische handwerk, 

maar bracht ze ook liefde bij voor de spiritualiteit van de Schrift. De hem aangeboden 

afscheidsbundel is geen willekeurige verzameling artikelen, maar wil uitdrukkelijk zijn 

wetenschappelijk leven in kaart brengen. Daartoe is hij ingedeeld in drie delen. Het eerste 

deel is gewijd aan de Psalmen, die door Tromp in de vele publikaties en colleges die hij 

eraan gewijd heeft, nooit alleen als literaire teksten, maar altijd ook en vooral als gebeden 

benaderd zijn. In deze afdeling treffen wij artikelen aan van de hand van P.C. Beentjes, T. 

Wever, Th. C. de Kruijf, J. Luyten, H.W.M. van Grol, B.E.J.H. Becking, C.A. van Leeuwen, 

K.J.H. Vriezen en J.F.M. Smit. Deze artikelen zijn merendeels specialistisch van aard en 

van een hoog niveau. In een tweede rubriek treffen wij een zevental artikelen aan over de 

semiotische benadering van teksten, waarvoor Tromp zich als een van de eerste exegeten 

in Nederland in woord en geschrift sterk gemaakt heeft. De artikelen van G. Lukken, J. 

Holman, M. Deckers-Dijs, J. Delorme - in het Frans! - J. Maas, L. Panier en M. Searle 

stellen de lezer in staat om zelf te onderzoeken wat de toepassing van deze in theologische 

kringen nogal kritisch ontvangen methode oplevert. Tenslotte werpt het derde deel van de 

bundel licht op het werk van Prof. Tromp als bijbelvertaler. Prof. Tromp is zeer intensief 

betrokken geweest bij de totstandkoming van onder meer de Willibrordvertaling en de 

Groot Nieuws Bijbel. J.J. van Capelleveen (van het N.B.G.) beschrijft zijn werk als 

voorzitter van de begeleidingscommissie van de Groot Nieuws Bijbel, en P.C. Beentjes en 

T. Wever interviewen Prof. Tromp over het "kwellende" detail van de vertaler. Van de 

artikelen uit de eerste twee afdelingen - over de Psalmen en over semiotiek - zijn 

engelstalige abstracts opgenomen. Deze bundel is een waardig afscheidsgeschenk. Hij is 

niet alleen een eerbetoon aan Prof. Tromp en een interessante verzameling artikelen van 

en voor vakgenoten, maar verdient zeker ook aandacht in een bredere kring van 

theologen. 

Marcel Sarot 

(427 woorden) 

Page 1 of 1Diensten van de Faculteit der Letteren

28-2-2013http://www.hum.uu.nl/medewerkers/m.sarot/rectromp-text.html


