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Preprint 

Cors van der Burg & Lourens Minnema (red.), In de ban van het kwaad: Het kwaad in 
religieuze verhalen wereldwijd, Zoetermeer: Meinema, 2004; 320 pp., €19,95, ISBN 
9021140314. 

Dit boek houdt het midden tussen een verhalenbundel en een wetenschappelijke studie. 
Strikt genomen is het een verhalenbundel, die verhalen over het kwaad uit Afrika, het 
Midden-Oosten, Europa, Australië en het Amerikaanse Continent samenbrengt. Toch leest 
dit boek niet echt als een bundel verhalen, omdat de verhalen voorafgegaan worden door 
inleidingen van wetenschappers, en toegelicht worden in eindnoten. Bovendien - en dat is 
wellicht nog belangrijker - zijn deze verhalen niet vertaald door literatoren, maar door 
wetenschappers. Het gevolg is, dat ze soms houterig lezen. Tegelijkertijd hebben wij ook 
weer niet te maken met een voluit wetenschappelijke bundel. De inleiding is zeer beknopt 
en geeft geen verantwoording van de keus van verhalen, en doet zelfs geen poging om 
helder te maken waarom de zeer diverse onderwerpen van deze verhalen (een 
menseneetster, de dood, engelen, de duivel in vele gedaanten) alle onder het algemene 
begrip 'kwaad' kunnen vallen. De redacteuren constateren in hun inleiding 'de grote 
verschillen tussen de verhalen onderling' en concluderen daaruit tot 'de diversiteit in de 
beeldvorming rondom het kwaad' (10). Voor mij is het nog maar de vraag of deze verhalen 
inderdaad over een en hetzelfde onderwerp gaan. Ik zou liever zeggen dat ze over een 
reeks zeer verschillende onderwerpen gaan, die de redacteurs op één noemer brengen met 
het westerse begrip 'kwaad'. Dit begrip is aan de culturen achter sommige verhalen 
volstrekt vreemd, zoals Gerard van 't Spijker terecht opmerkt (35). De verhaalkeuze geeft 
blijk van een duidelijke voorkeur voor het anekdotische. De inleidingen en eindnoten 
schieten soms tekort om de vele vragen die de verhalen oproepen te beantwoorden. 
Kortom, dit is een bundel die een aantal interessante verhalen bevat, maar niet op een 
duidelijke doelgroep gericht is. Dit neemt niet weg dat ik een hier een aantal fascinerende 
verhalen las die ik nog niet kende, zoals de uitwerking die 1 Henoch geeft van het duistere 
verhaal over de huwelijken van godenzonen met dochters van mensen in Genesis 6 
(vertaald en ingeleid door P.W. van der Horst).  

Marcel Sarot (362 w.) 
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