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1.  ‘Voor het leven leren wij’  

Op zoek naar het ideale leraarsmodel 
 

Bart Koet en Archibald van Wieringen 
 

In deze bundel wordt een aantal leraren uit de geschiedenis gepresenteerd. 
Als introductie hierop schetsen we kort de historie van de school, waarna 
we vervolgens samenvatten welke leraren de lezer kan ontmoeten in deze 
bundel. 

 
De school 
Niet voor de school, maar voor het leven leren wij, zo stond er bij ons in de klas 
geschreven. Deze wijsheid gaat terug op Seneca, die in zijn Epistulae Morales 
leert: Non scholae sed vitae discimus.1 

In haar veel geprezen boek Not for Profit sluit de filosofe Martha Nuss-
baum hierop aan door een stevig pleidooi te houden voor de geestesweten-
schappen en tegen het volgens haar oprukkende, marktgerichte denken op 
onze scholen en universiteiten. Het belangrijkste doel van onderwijs lijkt 
wel om leerlingen en studenten te leren economisch zo productief mogelijk 
te worden. Een onderliggende angst zou zijn dat landen economisch achter 
raken, als men niet alles uit de kast haalt om nieuwe technologieën en bus-
sinessstrategieën te ontwikkelen. Nussbaum pleit ervoor om een veel rui-

                                                                            
1 Epistulae morales ad Lucilium 106, 11–12. Deze brief is waarschijnlijk geschreven in 
het jaar 62. 
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mere doelstelling te nemen van alle leren: het doel moet zijn om mensen op 
te leiden tot kritische denkers en tot empathische en democratisch gezinde 
burgers.2 

 
Dat je voor het leven leert, was zeker duidelijk in de oude tijden, nog voor-
dat de scholen ontstonden. Kinderen leerden en leren primair van hun ou-
ders. In de prehistorie was dat bijvoorbeeld de weg vinden, jagen, oorlog 
voeren, kennis over kruiden en planten, en op een gegeven moment ook 
over landbouw. Voor jongens en meisjes zullen er verschillende dingen ge-
weest zijn om te leren. 

Maar wanneer kwamen de eerste leraren? Wanneer er een meer gedif-
ferentieerde samenleving ontstaat, ontwikkelt zich de rol van leraar. Het 
systematisch, onder leiding van een leraar, samen iets leren is waarschijn-
lijk het meest duidelijk bij het leren lezen en schrijven. Het ontstaan van de 
schrifttekens en het ontstaan van de eerste vormen van educatie gaan hand 
in hand. Kennis en vaardigheid ten aanzien van lezen en schrijven worden 
daarmee de kern van het schoolwezen. 

De oudste schrifttekensystemen waren ingewikkeld en alleen jarenlan-
ge training kon leiden tot beheersing ervan. Het alfabet was een verade-
ming, omdat het aanleren van slechts een beperkt aantal schrifttekens vol-
doende was. Maar voor de schooltraining veranderde in die zin weinig dat 
schrift, dat wil zeggen leren lezen en schrijven, de educatieve core business 
bleef. School en schrift vormen een onverbrekelijke combinatie. 

 
De eerste scholen treffen we aan in Soemer, de oudste cultuur ter wereld, in 
de monding van het Tweestromenland ontstaan in het vierde millennium 
voor het begin van onze jaartelling. Schrijfoefeningen werden tot in het on-
eindige herhaald. Sommige schoolse kleitabletten zijn bij toeval bewaard. 

                                                                            
2 M.C. NUSSBAUM, Not for Profit (Public Square Book Series), Princeton (Woodstock: 
Princeton University Press) 2012. 
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Dankzij het vinden van die schrijfoefeningen weten we dat deze leerzaam 
en speels werden aangeboden. Beroemd voor de schrijftraining is het in Ur 
teruggevonden wijsheidsraadsel: Iemand wiens ogen niet open zijn, treedt er 
binnen; iemand wiens ogen open zijn, komt eruit? De oplossing staat er gelukkig 
bij en diende de leerling eveneens te schrijven in deze oefenstof: E.DUB.A. 
De eduba is het Akkadische woord voor school, of letterlijk: het huis van het 
kleitablet.3 Het leermodel mag dan bestaan hebben uit herhalen, herhalen en 
nogmaals herhalen, men probeerde de lesstof wel op te vrolijken. 

Schoolgaan was niet voor iedereen weggelegd, maar alleen voor de wel-
gestelden, de elite, voor de rijken die zich konden permitteren dat hun kin-
deren niet meededen aan het arbeidsproces. Wie kon lezen en schrijven, 
had veelal een vooraanstaande positie in de toenmalige maatschappij en 
verkeerde vaak in de directe omgeving van de koning.4 

 
Ook in de Griekse cultuur was de kunst van het lezen en schrijven vooral 
voorbestemd voor de elite. Ons woord ‘school’ komt van het Griekse woord 
σχολή.5 Dat woord betekende in het Grieks zoiets als vrije tijd, de tijd die een 
leerling niet nodig had om te werken. Het ligt dus voor de hand dat vooral 
de rijken zich schoolopleiding voor hun kinderen konden veroorloven.6 
                                                                            

3 Zie: E. ROBSON, The Tablet House: A Scribal School in Old Babylonian Nippur, Re-
vue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale 95 (2001) 39-66; E. EYNIKEL, De Wijsheidsli-
teratuur van het Oude Nabije Oosten, in: E. EYNIKEL (ed.), Wie wijsheid zoekt, vindt 
het Leven: De wijsheidsliteratuur van het Oude Testament, Leuven (Acco) 1991, 26. 
4 Zie voor een overzicht: M. CIVIL, Education in Mesopotamia, Anchor Bible Dictiona-
ry 2 (1992) 301-305. 
5 Zie hiervoor bijvoorbeeld: J. PIEPER, Muße und Kult, München (Kösel-Verlag) 1948. 
De titel van de Engelse vertaling maakt de these van Pieper duidelijker: Leisure, the 
Basis of Culture: Including The Philosophical Act, San Francisco (Ignatius Press) 2009. 
Voor Piepers schets van σχολή als leisure / vrije tijd zie 19-20. 
6 Een overzicht van de geschiedenis van het leren vindt men bijvoorbeeld in: W. 
BOYD, Geschiedenis van onderwijs en opvoeding, Utrecht (Het Spectrum) 19733 [verta-
ling van The History of Western Education, London (Adam & Charles Black), 1972]. De 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

‘VOOR HET LEVEN LEREN WIJ’  

 

[ 12 ] 

Overigens was niet iedereen in de oudheid gelukkig met de uitvinding 
van het schrijven. We vinden in Plato’s dialoog Phaedrus (274b-275a) hoe So-
crates een tekst aanhaalt waarin het geschreven woord de vijand is van het 
geheugen. Nadat Socrates in het voorafgaande de kunst van het spreken 
behandeld heeft, rest nog de vraag hoe men het schrijven waarderen kan. 
Socrates vertelt dan wat hij gehoord heeft van oude wijzen. Toth, een van de 
oude Egyptische goden, was de uitvinder van cijfers en van rekenkunde, 
meetkunde, astronomie, dammen en dobbelen, maar zijn belangrijkste bij-
drage was de uitvinding van het schrift. In die tijd was Thamos koning van 
Egypte en deze vorst woonde in Thebe. Hij werd door de Egyptenaren ook 
wel als de God Ammon vereerd. Toth ging al zijn vondsten presenteren aan 
deze koning. Toth introduceerde aan Thamos het schrift als de sleutel voor 
het geheugen en de wijsheid. De koning is het daar niet mee eens. Het 
schrift zal juist het vergeten bevorderen, omdat mensen niet meer alleen op 
hun geheugen hoeven terug te vallen. Zij zullen het schrift gebruiken als 
ondersteuning van wat ze willen onthouden en juist op die manier zullen ze 
niet meer hun geheugen oefenen. 

Uit dit mythische verhaal kunnen we een belangrijke doelstelling van 
schrijven in de vroegste Griekse cultuur destilleren. Schrijven was vaak be-
doeld als een hulpmiddel bij het onthouden van orale tradities zoals Home-
rus. Het is hoogstwaarschijnlijk dat deze herinnering van Socrates, ook al 
kan het zijn dat Plato deze mythe zelf bedacht heeft, ons een zeker inzicht 
geeft in de oudste manier van het overleveren van (wijsheids)tradities: de 
mondelinge overlevering die doorgegeven werd door die uit het hoofd te 
leren. De epische gedichten toegeschreven aan Homerus zijn daarvan de 
belangrijkste exponenten. Het uit het hoofd leren van teksten blijft heel 
lang een belangrijke manier om tradities door te geven, zelfs als die ook op-
geschreven werden. 

                                                                            
Engelse titel is accurater, omdat het boek inderdaad alleen gaat over de Westerse 
wereld en dus bijvoorbeeld de Soemeriërs niet behandelt. 
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Het doorgeven van traditie is ook in het jodendom van eminent belang. 
Als een soort proloog wordt in de Deuteronomische versie van de Tien 
Woorden al benadrukt dat Israël Gods voorschriften moet leren – en dan 
natuurlijk ook praktiseren (Dt 5:1). Leren blijft in de Hebreeuwse Bijbel en 
latere joodse tradities de basis voor het verbond met God en met elkaar. Er 
is discussie hoe groot het percentage was van mensen dat kon schrijven in 
de verschillende volken en tradities rondom de Middellandse zee, maar het 
is zeker dat een groot gedeelte van het leren ook voor het joodse volk het le-
ren onthouden en reproduceren van teksten zal zijn geweest.7 

Het is vooral Birger Gerhardsson geweest die gewezen heeft op het be-
lang van onthouden en mondelinge traditie voor het ontstaan van het 
Nieuwe Testament.8 Zijn uitgangspunt was een vergelijking van de rabbijn-
se leersystemen met de school van Jezus met zijn leerlingen, zoals die in het 
Lucaanse dubbelwerk gepresenteerd wordt. Gerhardsson heeft daarmee la-
ten zien dat juist die mondelinge traditie en geheugenkunst een sleutel 
kunnen zijn voor het begrijpen van Jezus als leraar en voor de manier waar-
op de meeste geschriften van het Nieuwe Testament ontstaan zijn. Waar in 
het begin zijn standpunt sceptisch ontvangen werd, heeft men in de laatste 
decennia steeds meer oog gekregen voor het feit dat aan het ontstaan van 
het Nieuwe Testament een periode van mondelinge overlevering is vooraf-
gegaan — iets wat voor de oudtestamentische geschriften als vanzelfspre-
kend gezien wordt.9 Er is een heel interdisciplinair debat ontstaan over 
fundamentele vragen over de wijze waarop teksten die in een (overwegend) 

                                                                            
7 Zie voor een overzicht: A. LEMAIRE, Education: Ancient Israel, Anchor Bible Dictio-
nary 2 (1992) 305-312. 
8 B. GERHARDSSON, Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in 
Rabbinic Judaism and Early Christianity, Uppsala (Gleerup) 1961. 
9 Voor de problematiek van mondelinge overlevering en gelaagde Bijbelse geschrif-
ten zie ten aanzien van het boek Jesaja: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, The Reader-
Oriented Unity Of The Book Isaiah (Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bij-
bel en zijn Tradities Supplement Series 6), Vught (Skandalon) 2006, 208-209. 
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orale setting zijn ontstaan, toch met behulp van geschriften worden door-
gegeven.10 

 
Omdat boeken duur waren en grote groepen mensen niet konden lezen en 
schrijven, bleef het uit het hoofd leren en daarna vertolken van teksten een 
belangrijke manier om tradities door te geven. Dat moet zeker ook na de val 
van het Romeinse Rijk het geval geweest zijn.11 Met het christendom veran-
derde weliswaar de status van boeken, omdat deze – vanzelfsprekend ver-
gelijkbaar met het jodendom – onderdeel werden van de cultus, maar toch 
bleef ook bij christenen lezen en schrijven beperkt tot de elite en was er 
nauwelijks verschil in literaciteit tussen christenen en de rest van de Ro-
meinse maatschappij, waardoor, zoals overal elders in de oudheid, ook bij 
christenen de mondelinge overlevering de belangrijkste bleef.12 

 
Schrift als lezen en schrijven zijn door de eeuwen heen steeds de kern van 
onderwijs gebleven. Elke vernieuwing en renaissence betekenden daarom 
ook telkens een nieuwe impuls voor het onderwijs alsmede voor het lezen 
en schrijven. Het Middeleeuwse Europa kan gezien worden als een aaneen-
schakeling van hernieuwingen waarin onderwijs telkens opnieuw centraal 
komt te staan. De Karolingische Renaissance wordt er bijvoorbeeld door 
gekenmerkt. Met een decreet uit 787 bevorderde Karel de Grote de oprich-
ting van scholen, hoewel de grote Karel zelf analfabeet bleef. Hij was niet 
eens in staat zijn eigen handtekening te zetten, maar plaatste er een klein 
haakje in als bewijs van de authenticiteit ervan. In de tiende eeuw, de tijd 

                                                                            
10 Een belangrijke publicatie is W. KELBER, The Oral and the Written Gospel: The Her-
meneutics of Speaking and Writing in the Synoptic Tradition, Mark, Paul and Q, Philadel-
phia (Fortress Press), 1983. 
11 Voor een overzicht van de omgang met boeken in het christendom van de late 
oudheid zie: G. STROUSMA, The New Self and Reading Practices in Late Antiquity, 
Church History and Religious Culture, 95 (2015) 1-18.  
12 STROUSMA, The New Self, 11. 
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van de Ottoonse Renaissance, is een opbloei van kathedrale scholen waar-
neembaar, terwijl in de twaalfde eeuw Cluny, waar de grote hervorming van 
het Benedictijnse kloosterleven gestalte kreeg, een hernieuwde motor was 
achter de heropbloei van kloosterscholen. Leren lezen en schrijven werd 
steeds als voornaamste leeropdracht beschouwd. In deze periode groeien zo 
uit de kloosterscholen de eerste universiteiten.13 

 
De boekdrukkunst bracht met zich mee dat het lezen binnen het bereik 
kwam van veel grotere groepen dan daarvoor. Kennis en inzichten kregen 
een veel grotere en bovendien veel snellere verspreiding. Een belangrijk bij-
effect was in elk geval dat het accent gaandeweg verschoof van het horen 
naar het zien van teksten.14 Leren lezen en schrijven bleef natuurlijk ge-
woon onderdeel van de school, maar het onderricht erin kon nu via school-
boeken verlopen. 

 
Er zijn in de loop van de tijd veel uitvindingen en vernieuwingen geweest 
die van invloed waren op school en onderwijs. Vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw zien we voor het eerst onderwijshervormers optreden 
die vanuit de praktijk onderwijsleerproblematieken probeerden op te los-
sen. Vanuit deze reformpedagogische beweging ontstaan er nieuwe school-
typen, zoals het Montessorionderwijs. 

 
In Nederland hebben de veranderingen binnen het onderwijs zich sinds de 
jaren ’80 van de vorige eeuw in rap tempo opgevolgd. De Wet op het Basis-
onderwijs uit 1981, die in 1985 in werking is getreden, is de eerste in een 
lange reeks aan recente ontwikkelingen. Een van de argumenten voor de 
                                                                            

13 Zie bijvoorbeeld: S.W. BAUER, The History of the Renaissance World: From the Redis-
covery of Aristotle to the Conquest of Constantinople, New York (Norton) 2013. 
14 De ontwikkeling van gesproken naar geschreven naar gedrukt naar uiteindelijk 
elektronisch schrift, wordt onder andere beschreven in het bekende werk van W. 
ONG, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, London (Methuen) 1982. 
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oprichting van de basisschool was het vergemakkelijken van de doorstro-
ming van de voormalige kleuterschool naar de voormalige lagere school. 
Gezien de snelheid aan veranderingen was de opheffing van beide niet di-
rect de sleutel tot het oplossen van het gesignaleerd probleem. Uiteraard 
hoort verantwoorde doorstroming binnen het onderwijs wel deel uit te ma-
ken van goede modellen van leraarschap. 

Ook de vele onderwijsvernieuwingen, aangeduid als het nieuwe leren, ge-
tuigen hiervan: natuurlijk leren, probleemgestuurd onderwijs (beter be-
kend onder de afkorting PGO), iederwijs, projectonderwijs en competen-
tiegericht onderwijs.15 De traditionele vormen van de afgelopen meer dan 
vijf millennia lijken afgeschreven… 

 
De leraar 
Met het ontstaan van het verschijnsel school doet ook de leraar definitief 
zijn intrede op het wereldtoneel. De leraar is degene die verantwoordelijk-
heid draagt voor het leerproces van de klas en de leerlingen. Maar hoe moet 
de leraar onderwijzen: drillen, vereenvoudigen, in het diepe gooien, vragen 
stellen, voorkauwen? 

 
Een leraar is zeker niet automatisch een goede leraar. Verre van dat; falen-
de docenten duiken in heel wat verhalen op, reeds vanaf het eerste begin 
dat scholen ontstonden. Een Soemerische kleitafel van rond het jaar 2000 
voor onze jaartelling getuigt daarvan. Een schooljongen krijgt dikwijls een 
pak slaag met het riet wegens zijn slechte leerprestaties. Hij stelt zijn ou-
ders voor het schoolhoofd uit te nodigen voor een gezellige avond met wijn 
                                                                            

15 Voor een bondig overzicht van onderwijsconcepten zie: T. KALLENBERG / L. VAN 

DER GRIJSPAARDE / A. TER BRAAK / G. BAARS, Leren (en) doceren in het hoger onderwijs, 
Den Haag (Boom Lemma) 20143 (20091). Voor een introductie op het nieuwe leren 
en enige kanttekeningen bij het idee of het werkelijk nieuw is, zie: B.J. KOET, Theo 
Thijssen en de mythe van het “Nieuwe Leren”, Tijdschrift voor Humanistiek [Journal 
for Humanistics], 9 (2008) 75-82. 
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en snacks. En na die avond blijkt hij opeens een prima leerling te zijn.16 
Geen goed model van leraarschap, maar wel herkenbaar, zelfs tot op de dag 
van vandaag. 

 
Een goede leraar, wie zal hem / haar vinden? De zoektocht naar een goede 
leraar is een hele onderneming. Dat was vroeger zo, getuige bijvoorbeeld 
Flavius Josefus die in zijn Vita 7-12 vertelt over zijn verscheidene leraren. 
Dat is nog steeds zo: het zoeken naar goede leraren is niet gestopt. 

Ook in onze tijd zoeken mensen naar goede leraren. Het is zelfs zo dat 
die zoektocht er toe geleid heeft dat wetenschappers in verschillende lan-
den de competenties en kwaliteiten van een leraar tot in detail uitwerken. 
De Europese Unie heeft er zelfs een uitvoerig overzicht van laten samen-
stellen, dat onder de titel Teachers’ Core Competences: Requirements and deve-
lopment in april 2011 door de Education and Training 2020: Thematic Working 
Group ‘Professional Development of Teachers’ werd uitgebracht. Recent onder-
zoek wijst erop dat toch vooral enthousiasme van de kant van de leraar een 
doorslaggevende rol speelt.17 

 
Ontmoetingen met leraren 
De ideale leraar is wellicht ondefinieerbaar. Onze bundel heeft dan ook niet 
de pretentie alle (hedendaagse) discussies over leraren en leraarschap met 
de hier gepresenteerde bijdragen te bespreken, laat staan te beslechten. 

In haar betoog over educatie grijpt de hiervoor genoemde Nussbaum 
terug op Socrates als oermodel van een goede leraar, maar gebruikt ze ook 
de dichter Rabindranath Tagore uit India en John Dewey uit de Verenigde 
Staten van Amerika als inspirerende voorbeelden. Zo laat zij zien dat voor-
                                                                            

16 S.N. KRAMER, History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Recorded History, Phila-
delphia (University of Pennsylvania Press) 1981, 3-13. 
17 B.C. PATRICK / J. HISLEY / T. KEMPLER, “What’s Everybody so Excited about?”: The 
Effects of Teacher Enthusiasm on Student Intrinsic Motivation and Vitality, The 
Journal of Experimental Education, 68 (2000) 217-236. 
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beelden uit verleden en heden kunnen helpen om te reflecteren over leraar 
en leerling zijn, maar ook over de doelstelling van elk leren. Ze laat echter 
de gehele joods-christelijke traditie buiten beschouwing. 

Wat wij in deze bundel bieden, is een serie ontmoetingen met leraren 
uit de geschiedenis.18 We kijken naar leraren die juist op een of andere ma-
nier een bijdrage geleverd hebben aan de veelkleurige tradities van de 
Grieks-Romeinse en joods-christelijke wereld die ten grondslag liggen aan 
onze cultuur. We komen traditie-dragende personen tegen, die ieder op 
hun eigen manier vorm hebben gegeven aan hun leraarschap. Zij deden dat 
door het spel van de taal en wij hebben er toegang tot door de schriftelijke 
neerslag ervan. 

De ontmoetingen met de leraren in deze bundel vormen een veelkleurig 
palet: op een eigen authentieke wijze hebben zij gestalte gegeven aan de le-
raarsrol, als docent, als schrijver, als tekst, als pastor of als computergame. 
Al deze verschillende vormgevingen kunnen ons ook vandaag de dag nog 
inspireren. We behoeven niet voor één model van leraarschap te kiezen, 
maar mogen ons laten uitdagen door de rijke veelheid aan modellen van le-
raarschap die aan onze huidige (onderwijs)cultuur ten grondslag liggen. 

 
In deze bundel gaat Rudi te Velde in op Socrates, die gekenmerkt wordt door 
het stellen van de juiste vraag. Panc Beentjes laat de educatieve kwaliteiten 
zien van Ben Sira. Het boek naar hem genoemd, wordt daarmee tot een 
leerhuis. Bij Jezus, die door Bart Koet bestudeerd wordt in het verhaal in Lc 
2:41-52, is vragen stellen eveneens een centrale activiteit. Het tekent Jezus 
als leraar én als leerling. Paul van Geest laat zien, dat Augustinus een voor-
beeld is van hoe een goede leraar zich aanpast aan het niveau van zijn ge-
hoor: terwijl hij voor beginners kort en helder geloofszaken uiteen wenst te 

                                                                            
18 Zie voor een bloemlezing van leraren doorheen de geschiedenis bijvoorbeeld ook: 
T. GEORGES (ed.), Bedeutende Lehrerfiguren Von Platon bis Hasan al-Banna, Tübingen 
(Mohr Siebeck) 2015. 
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zetten, spreekt hij tot de gevorderden over de details, de onduidelijkheden 
en open vragen die verbonden zijn aan de geloofsleerstof. Arnold Smeets be-
studeert Gregorius de Grote, wiens leraarschap zich beweegt op het snij-
punt van monastieke contemplatie en wereldse activiteit. Mozes onze Le-
raar is belangrijk in het jodendom. Leo Mock bespreekt verschillende teksten 
uit de joodse traditie die dit concept nader uitwerken. In de Talmoed wordt 
veelvuldig over het leraarschap gesproken. Marcel Poorthuis onderzoekt in de 
Rabbijnse traditie de waardering van de leraar tegen de achtergrond van 
familierelaties. Zo blijkt de leraar belangrijker te zijn dan de eigen vader. Bij 
Thomas van Aquino, zo legt Henk Schoot uit, staat het leerproces van de leer-
ling centraal. Op deze wijze respecteert de leraar waartoe God de leerling in 
staat stelt, en toont hij zichzelf een ware volgeling van de leraar bij uitstek, 
Christus. Willem Marie Speelman laat zien dat Franciscus expliciet nastreeft 
Jezus, zijn Heer en Leraar, in een lijfelijke vorm na te volgen, wat leidt tot 
een leren door ontmoeting en contemplatie. Karim Schelkens behandelt kar-
dinaal Jo Willibrands als voorbeeld van een moderne leraar in de nieuwe 
context van de oecumene van na het Tweede Vaticaans Concilie. 

Maar niet alleen historische figuren zijn voorbeelden van leraarschap, 
de schriftelijke neerslag zelf is dat ook. De tekst wordt tot leraar. Deze ont-
wikkeling zagen we reeds rond Ben Sira, wiens tekst tot leerhuis wordt. 

Expliciet komt de tekst als leraar aan bod in de bestudering van het 
Jesajaboek door Archibald van Wieringen. De tekst vertoont twee leerlijnen, 
ieder met hun eigen dynamiek: de ene leerlijn bouwt stapje voor stapje de te 
leren stof voor de leerling, de tekst-immanente lezer, op, de andere leerlijn 
gooit de leerling vanaf het begin in het diepe. Renilde van Wieringen legt uit 
hoe de tekstuele analyse van het individuele pastoraal-gesprek de leermo-
menten vanwege de pastor blootlegt. Ten slotte laat Frank Bosman zien dat 
een game als voorbeeld van een moderne tekst evengoed leraarsaspecten 
heeft als oude teksten. 
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2.  Het Jesajaboek als leraar 

Leerprocessen voor de tekst-immanente lezer 
 

ARCHIBALD VAN WIERINGEN 
 
Oproep tot goed leren 
Leert goed! Dat is het motto dat reeds in de inleiding 1:1-31 van het Jesajaboek 
in vers 17a genoemd wordt: ִלְמדּו ֵהיֵטב. Leren neemt een belangrijke plaats in 
het Jesajaboek in. 

De aansporing zelf vraagt reeds de nodige aandacht. De meerderheid 
van de Bijbelvertalingen, reeds bij de versiones, zoals de Vulgaat met discite 
benefacere, vertalen niet leert goed!, maar leert het goede te doen! Dit betekent 
dat de infinitus absolutus ֵהיֵטב als een infinitivus constructus gelezen wordt die 
als object bij het werkwoord למד leren functioneert. Grammaticaal kan een 
infinitivus absolutus deze functie niet hebben, maar de parallellie met de 
voorafgaande zinsconstructie ִחְדלּו ָהֵרַע houdt op met kwaad doen, waarin het 
werkwoord רעע kwaad doen wél een infinitivus constructus is, was blijkbaar te 
verleidelijk om ֵהיֵטב ook maar op een dergelijke wijze te verstaan.1 

Of speelt er misschien nog iets anders? Ik vermoed dat een oproep tot 
leren zonder specificering van wat er geleerd moet worden, de Bijbelverta-
                                                                            

1 Zie ook: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, Leert goed!: Over de Hebreeuwse infinitivus ab-
solutus in Jesaja 1:16-17 en het Boek Jesaja, in: A. VAN WIERINGEN / B. KOET / H. VAN 

GROL (eds.), Hebreeuws in het midden: Vriendenboek van de Tilburg School of Catholic 
Theology aangeboden aan Piet van Midden, docent Hebreeuws, bij gelegenheid van zijn vijf-
enzestigste verjaardag, Heeswijk (Berne Media) 2015, 139-153. 
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lers eveneens dwars zat. Als er goed geleerd moet worden, wat moet er dan 
zo nodig goed geleerd worden? Vers 17a in de inleiding lijkt daarover te 
zwijgen, maar het Jesajaboek als geheel is het antwoord. 

 
Maar niet alleen de vraag wat er geleerd moet worden, is van belang, ook de 
vraag wie er moet leren. Omdat teksten communicatief zijn, spelen ver-
schillende communicatieniveaus hier een rol. Enerzijds treden er in een 
tekst personages op. Deze handelen ten opzichte van elkaar, spreken tot el-
kaar, staan tot elkaar in relatie. Uiteraard zouden deze personages leerling 
kunnen zijn. Anderzijds richt een tekst zich tot de zijn lezer. Het gaat hier-
bij niet om een toevallige lezer van toen of nu, maar om de lezer die in de 
tekst zelf aanwezig is, de zogenaamde tekst-interne lezer. De in de tekst 
aanwezige auteur, ook wel de tekst-immanente auteur genoemd, commu-
niceert met deze tekst-interne lezer. De tekst-immanente auteur van een 
lering, zoals het Jesajaboek is, maakt zijn tekst-immanente lezer daarmee 
eveneens tot leerling. 

 
De communicatieve situatie in de inleiding van het Jesajaboek bevestigt de-
ze leersituatie op zowel het niveau van de personages als op het niveau van 
de tekst-immanente lezer. Vers 17a maakt onderdeel uit van een directe re-
de van de Heer die in vers 11 begint. De rede richt zich tot een tweede per-
soon meervoud die geïdentificeerd moet worden als Sion. Maar deze identi-
ficatie komt door de aanwezigheid van de verzen 9-10 op een gecompliceer-
de wijze tot stand. 

De verzen 1-8 bespreken de situatie van Sion. Eerst worden in de verzen 
2-4 hemel en aarde, het grootst mogelijke decor en daarmee de grootst mo-
gelijke adressaat, aangesproken met een ingebedde directe rede van de 
Heer dat de zonen die hij voortgebracht heeft, het volk Israël, hem niet heb-
ben erkend. Vervolgens wordt in de verzen 5-7, met behulp van een tweede 
persoon meervoud, Sion zelf aangesproken over haar situatie. Ze zit al diep 
in de put, haar land is een woestenij, waarom gaat ze dan door op de ver-
keerde weg? Uiteindelijk wordt in een vaststelling in vers 8 Sions toekom-
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stige crisissituatie medegedeeld. Nu wordt er geen adressaat meer aange-
sproken, maar is alleen nog de tekst-immanente lezer de ontvanger van de-
ze communicatie. 

De verzen 9 en 10 bevatten beide een eerste persoon meervoud. In vers 
9 presenteert de wij-groep, die semantisch geïnterpreteerd moet worden als 
Sion, zich met een directe rede. Het tijdsperspectief van vers 9 sluit aan op 
vers 8: de medegedeelde toekomst blijkt in de directe rede reeds gepasseerd 
te zijn. De wij-groep kijkt terug: als de Heer er niet geweest was voor ons, 
dan was er niets van ons overgebleven. Wanneer Sion, na de aanduidingen 
van crisissituatie in de verzen 2-8, tot spreken komt, is de tekst al voorbij de 
crisis en weet bijgevolg de tekst-immanente lezer dat de crisis niet het laat-
ste woord heeft. 
In vers 10 wordt deze wij-groep aangesproken. Ze worden opgeroepen te 
luisteren naar  Uny"holE) tarOT  de lering van onze God. Dit betekent niet alleen dat 
de wij-groep van vers 10 aan de kant van God staat, maar de wij-groep van 
vers 9 daar nog moet komen, en wel door middel van Gods lering. 

Deze lering, die in vers 11 start, speelt zich, in aansluiting op de directe 
redes van de wij-groepen in de verzen 9 en 10, expliciet af in het nu-
moment van de tekst. Niet de gangbare bodeformule hæwhºy-ramf) hoK zo heeft de 
Heer gezegd, met een qatal-vorm, wordt in de verzen 11b en 18c gebruikt, 
maar een inleidende formule met een yiqtol-vorm hfwïhºy ram)ïy zegt de Heer. 

Door deze constructie is niet alleen de wij-groep Sion aangesprokene, 
maar ook degenen die al tot de leringen van de Heer behoren, zoals de 
tweede wij-groep, alsmede de tekst-immanente lezer. Deze participatie van 
wij-groepen en van de tekst-immanente lezer zal van belang blijken voor de 
leersituatie van het gehele Jesajaboek. 

 
Wie zijn de leerlingen in het Jesajaboek? 
Het wekt geen verbazing dat een boek dat zich als lering presenteert en 
opent met de oproep om goed te leren, leerlingen bevat onder de persoan-
ges die in de tekst voorkomen. De leerlingen komen voor de eerste keer ex-
pliciet voor in 8:16. De tekst spreekt over ִלֻמָדי mijn leerlingen. 
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Al sinds de negentiende eeuw zijn in de diachrone exegetische interes-
se, vooral in het Duitse taalgebied, daarin de leerlingen van Jesaja gelezen. 
De historische Jesaja ben Amoz heeft blijkbaar school gemaakt. Deze Jesaja-
Schule is aan de teksten van Jesaja blijven werken, ook in en na de Babyloni-
sche ballingschap. Uiteindelijk heeft dat dan geleid tot het Jesajaboek in zijn 
huidige vorm.2 Maar ‘scholen’ zijn een toch wat te romantische voorstelling 
van zaken en kunnen historisch niet aangetoond worden.3 

Binnen hoofdstuk 8 is bovendien niet aannemelijk dat met ִלֻמָדי mijn 
leerlingen de leerlingen van Jesaja bedoeld zijn. Vers 16 maakt mijns inziens 
onderdeel uit van een ingebedde directe rede van de Heer die, ingeleid in 
vers 11, start in vers 12. Het inleidende vers 11 duidt de spreekactiviteit van 
de Heer aan met het werkwoord יסר instrueren, dat als parallel van het 
werkwoord למד leren beschouwd kan worden. Tot deze instructie behoort de 
afsluitende opdracht om de lering van de Heer te verzegelen in zijn leerlin-
gen. Dit impliceert dat Jesaja niet de leraar is –dat is immers de Heer–, 
maar veeleer de eerste leerling van de Heer! Jesaja neemt deze idee op door 
na de ingebedde directe rede van de Heer hemzelf en zijn kinderen expliciet 
te vernoemen: ik en de kinderen die de Heer mij heeft gegeven (vers 18).4 

                                                                            
2 Bijvoorbeeld: O. KAISER, Der Prophet Jesaja: Kapitel 13-39 (ATD 18), Göttingen (Van-
denhoeck & Ruprecht) 19833 (19731), 195-196; H.-C. SCHMITT, Prophetie und Schul-
theologie im Deuterojesajabuch: Beobachtungen zur Redaktionsgeschichte von Jes 
40-55, ZAW 91 (1979) 61; M. GÖRG, Jesaja als “Kinderlehrer”?: Beobachtungen zur 
Sprache und Semantik in Jes 28,10(13), BN 29 (1985) 13-14; H.G.M. WILLIAMSON, The 
Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah’s Role in Composition and Redaction, Oxford (Claren-
don Press), 1994, 97-103.240; R. ALBERTZ, Die Exilszeit: 6. Jahrhundert v. Chr. (Biblische 
Enzyklopädie 7), Stuttgart (Kohlhammer) 2001, 284. 
3 G.I. DAVIES, Were there schools in ancient Israel?, in: J. DAY / R.P. GORDON / H.G.M. 
WILLIAMSON (eds.), Wisdom in ancient Israel (FS J.A. EMERTON), Cambridge (Universi-
ty Press) 1995, 199-211. 
4 Zie: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, The Implied Reader in Isaiah 6-12 (BIS 34), Leiden 
(Brill) 1998, 110-113. 
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Deze situatie accordeert aldus met de inleiding van het Jesajaboek, 
waar de Heer als leraar zijn lering mededeelt aan eenieder die leerling zou 
kunnen zijn. Maar in Jes 6-12 zijn al die mogelijke leerlingen beperkt tot een 
blijkbaar kleine groep, met Jesaja als eerste. Hoezeer Jesaja in opdracht van 
de Heer ook zijn best gedaan heeft dat eenieder Gods boodschap zou kun-
nen bereiken, door het op een groot bord te schrijven en er twee betrouwba-
re getuigen bij te zetten (8:1-2), het heeft helaas geen grote groepen leerlin-
gen opgeleverd. 

 
Het woord ִלמּוד leerling keert terug in Jes 50:4. Dit vers is het begin van een 
beschrijving van de relatie tussen de Knecht en de Heer. Deze wordt pri-
mair aangeduid als een leerrelatie. De ik-figuur geeft aan dat hij openstaat 
voor de lering van God en zich daarvan niet afgekeerd heeft. 

Hierdoor ontstaat er een parallellie met de ik-figuur in hoofdstuk 8. De 
Knecht is als het ware de voorzetting van de profetenfiguur uit de hoofd-
stukken 1-39 in de hoofdstukken 40-66. Deze parallellie krijgt extra reliëf 
door het feit dat vóór Jes 50:4 er geen ik-figuur is die als Knecht wordt aan-
geduid. Deze identificatie geschiedt pas in Jes 50:10. Bovendien wordt het 
profetenpersonage Jesaja in Jes 20:3 aangeduid met ֶעֶבד knecht, en wel van-
uit het perspectief van de Heer. 

Deze Knecht start evenals het profetenpersonage Jesaja als enige leer-
ling. Maar zoals de Knecht tot knechten wordt, groeit ook het aantal leer-
lingen. De overgang van Knecht naar knechten voltrekt zich in de directe 
rede in Jes 53:1-11a. Deze directe rede is een lange wij-tekst, die geen inlei-
dende formule kent en daardoor in het nu-moment van de tekst alsmede als 
toegang voor de tekst-immanente lezer zich manifesteert. In deze wij-tekst 
wordt duidelijk dat de Knecht niet alleen degene was die gehoor heeft gege-
ven aan de stem van de Heer, maar dat zijn trouw aan deze stem hem zijn 
leven, ַנְפׁשֹו zijn ziel, heeft gekost. Daarmee is het echter niet gedaan met de 
Knecht. Juist door deze trouw zal hij ֶזַרע zaad zien (vers 10). Vanaf dat mo-
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ment is er in de tekst alleen nog maar sprake van ֲעָבִדים knechten.5 Dit zaad 
staat door deze communicatieve setting tevens open voor de tekst-
immanente lezer. 

De knechten worden primair zichtbaar bij hun eerste vermelding in Jes 
54:17. Jeruzalem blijkt het erfdeel te zijn van de  hfwhºy y"d:ba( knechten van de 
Heer. Daaraan vooraf worden zij geduid als leerlingen, zoals de Knecht ook 
eerst als leerling neergezet is in de tekst. In Jes 54:13 blijken alle zonen van 
Sion hfwhºy y"dUMil leerlingen van de Heer te zijn. In Jes 63:7-64:12 spreken deze 
knechten, zonen van Sion en leerlingen van de Heer, hun uitvoerige wij-
rede, gebruikmakend van dezelfde techniek gericht op de tekst-immanente 
lezers als de wij-rede in 53:1-11a.6 

 
Door op het niveau van de persoanges de leerlingen steeds voor te stellen 
als de leerlingen van de Heer, suggereert de tekst-interne auteur tevens dat 
de tekst-interne lezer als leerling van het Jesajaboek eveneens leerling van 
de Heer wordt. 

 
De eerste leerlijn: Godsvertrouwen 
De lering van God die zich in het Jesajaboek ontvouwt, bestaat uit twee leer-
lijnen. De eerste is die van het Godsvertrouwen.7 Gezien de trouw als ken-
merk van de leerlingen van de Heer, zowel bij het profetenpersonage Jesaja 
als bij het knechtpersonage is dat eigenlijk geen verrassing. 

                                                                            
5 Zie: W.A.M. BEUKEN, Jesaja deel III A (POT), Nijkerk (Callenbach) 1989, 440; W.A.M. 
BEUKEN, The Main Theme of Trito-Isaiah: The ‘Servants of Yhwh’, JSOT 47 (1990) 67-87. 
6 Zie: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, The Reader-Oriented Unity Of The Book Isaiah (ACEBT 
Supplement Series 6), Vught (Skandalon) 2006, 146. 
7 Zie voor mijn eerste gedachten hieromtrent: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, Jesaja 1-39: 
Geloof en vertrouwen, F. MAAS / J. MAAS / K. SPRONK (eds.), De Bijbel Spiritueel: Bron-
nen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften, Zoetermeer (Uitgeverij Meinema) 
2004, 351-357. 
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Deze scholing in vertrouwen wordt in vier opeenvolgende stappen ge-
leerd, toenemend in moeilijkheidsgraad, met een vijfde stap als afronding. 

 
De eerste stap is aan de orde in Jes 7:1-17.8 Deze tekst is een bijzonder ver-
haal. Het lijkt op een gewone manier te starten met de openingswerk-
woordvorm ַוְיִהי en toen gebeurde het dat…, maar reeds in het eerste vers wordt, 
door de gebruikmaking van de qatal, de afloop van het verhaal verklapt: )olºw 

hyelf( {"xfLih:l lokæy maar hij was niet in staat geweest om oorlog tegen haar te voeren. 
Het verhaal wordt evenmin verteld; het stopt gewoon na de directe rede van 
de profeet Jesaja tot koning Achaz. Maar dat hoeft ook niet. De tekst-
immanente lezer weet immers toch de afloop al. 

Het verhaal lijkt spannend, want het gaat over een aanstaande belege-
ring van de hoofdstad Jeruzalem, maar is het niet, daar de afloop reeds pro-
leptisch aanwezig is aan het begin. Natuurlijk is het voor de verhaalperso-
nages wél spannend. Koning Achaz weet de afloop niet en daarom is het 
voor hem niet eenvoudig om aan de oproep van de profeet Jesaja om op God 
te vertrouwen dat Jeruzalem niet ingenomen en het Davidische konings-
huis juist gecontinueerd zal worden, gehoor te geven. Met een religieus ge-
formuleerde smoes dat hij de Heer niet wil uittesten, wijst hij het aanbod 
van een bevrijdingsteken, een אֹות, af (vers 12). In contrast tot Achaz zet 
Jesaja van Godswege vervolgens een tegenbeeld neer van de ideale leider die 
wel het verschil tussen goed en kwaad kent: de Immanu-El (de verzen 14-
15), dat met óns: God betekent en zo een wij-groep evoceert. Ondertussen 
mag Achaz rekenen op een nog veel gevaarlijker vijand: Assur (de verzen 16-
17). Maar hoe spannend dat ook allemaal mag zijn voor de verhaalpersona-
ges, de tekst-immanente lezer zit niet te bibberen als de bomen van het 
woud door de wind bewogen (vers 2). 

Het spannende van het verhaal in Jes 7:1-17 bevindt zich in het terzijde 
in vers 9b, dat de tekst-immanente auteur rechtstreeks tot de tekst-

                                                                            
8 Zie ook: VAN WIERINGEN, Implied Reader, 61-72. 
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immanente lezer richt: Un"mf)"t )ol yiK UnyimA)at )ol {i) vertrouwen jullie het niet, dan 
houden jullie het niet.9 Deze oproep aan de tekst-immanente lezer wordt ge-
daan precies op het moment dat het verhaalpersonage Jesaja dezelfde op-
roept richt tot het verhaalpersonage Achaz. De tekst verhaalt hoe de Heer 
Jesaja opdracht geeft zijn oproep tot Godsvertrouwen aan Achaz mede te 
delen, maar vertelt deze communicatie zelf niet. Die is elliptisch aanwezig 
tussen de verzen 9 en 10. Met vers 10 gaat de communicatie tussen deze 
twee verhaalpersonages verder, een communicatie waarin duidelijk wordt 
dat Achaz neen zegt. Maar wat zegt de tekst-immanente lezer? Hem is het 
heel makkelijk gemaakt niet neen te zeggen. Hij kent immers de afloop al, 
hij weet wat er zal gebeuren als je ja zegt, hij is er zelfs rechtstreeks over 
toegesproken door de tekst-immanente auteur. De eerste oefenles van 
Godsvertrouwen voor de tekst-immanente lezer is uiterst eenvoudig. 

De tweede stap is wat moeilijker. Hij bestaat uit Jes 36-37. Het verhaal 
lijkt semantisch op dat van Jes 7:1-17, maar is voor de tekst-immanente lezer 
toch veel lastiger om goed doorheen te komen. 

De semantische parallellie wordt aan het begin van het verhaal al expli-
ciet zichtbaar gemaakt in dezelfde locatie, h"d:& taLis:miB hfnOy:le(fh hfk"r:Bah talf(:tiB 
s"bOk bij de watertoevoerleiding naar het bovenste waterbekken aan de weg 
naar het blekersveld (36:2).10 Een cruciale plek, aangezien een veilige en 
duurzame drinkwatervoorziening in geval van belegering voor een stad on-
ontbeerlijk is. De ontmoeting die zich er afspeelt is echter niet die tussen de 

                                                                            
9 Zie met name ook: C. HARDMEIER, Gesichtspunkte pragmatischer Erzähltextana-
lyse: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“ – ein Glaubensappell an schwankende 
Anhänger Jesajas, WuD NF 15 (1979) 33-54. 
10 Zie: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, Assur and Babel against Jerusalem: The Reader-
Oriented Position of Babel and Assur within the Framework of Isaiah 1-39, in: A. 
VAN WIERINGEN / A. VAN DER WOUDE (eds.), ‘Enlarge the Site of Your Tent’: The City as Unify-
ing Theme in Isaiah: The Isaiah Workshop: De Jesaja Werkplaats (Oudtestamentische 
Studiën 58), Leiden (Brill) 2011, 49-62. 
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profeet Jesaja en de koning, maar de Assyrische legeroverste en de hoog-
waardigheidsbekleders vanwege de Jeruzalemse koning. 

Bovendien wordt door de profeet vanwege de Heer een tO) teken gege-
ven (37:30), dat deze keer wél door de koning geaccepteerd wordt. Terwijl 
Achaz een voorbeeld was hoe niet op de Heer te vertrouwen, blijkt Hizkia 
een voorbeeld te zijn hoe het wel moet. 

De moeilijkheid voor de tekst-immanente lezer zit hem echter hierin 
dat deze keer de afloop aan het begin niet verklapt wordt. Hij moet doorle-
zen tot het einde om te weten of het Godsvertrouwen inderdaad een zinvol-
le attitude is. Onderweg wordt hij daarbij evenmin rechtstreeks aangespro-
ken in een terzijde. Gelukkig wordt hij wel geholpen door het goede voor-
beeld van het verhaalpersonage Hizkia. 

Het verhaal eindigt deze keer dan ook niet met een open einde, maar 
met de goede afloop. En deze wordt maar liefst tweemaal verhaald, om 
te onderstrepen dat Godsvertrouwen loont. Eerst wordt verteld dat de 
|a):lamְhfwhºy bode van de Heer, uittrekt en het legerkamp van Assur slaat 
(37:36). Het werkwoord נכה slaan alludeert hier op het slaan door de Heer 
van Egypte, toen zijn volk daar werd onderdrukt (bijvoorbeeld Ex 7:17; Ps 
135:8; 136:10). De grootte van de overwinning vanwege de Heer wordt in de 
boeken der Makkabeeën met graagte overgenomen om de overwinning op 
de joden hatende Nicanor, de Seleucidische generaal onder Antiochius IV 
Epifanes, te beschrijven (1 Mak 7:41; 2 Mak 8:19; 15:22). Voor de Assyrische 
koning blijft niets anders over dan de aftocht te blazen en terug te keren. 
Dat hij niet meer terugkomt onderstreept de tekst door mede te delen dat 
hij daar ook blijft (37:37). 

Een tweede goede afloop volgt in Jes 37:38, met nog meer humor.11 De 
Assyrische koning wordt vermoord, nogal liefst in een tempel van een af-
god, terwijl hij er liturgie aan het vieren was. Het contrast met Hizkia’s be-

                                                                            
11 Zie ook: P.K. TULL, Isaiah 1-39 (Smyth & Helwys Bible Commentary), Macon 
(Smyth & Helwys) 2010, 536-537. 
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zoek aan de tempel van de enige ware God (37:1.14) kan niet groter. Het is 
wel duidelijk op welke God je wel en op welke god je niet kan vertrouwen. 

In feite vindt in de afgodstempel een staatsgreep plaats, waarbij de ko-
ning door zijn zonen Adrammelek en Sareser wordt vermoord. En de da-
ders ontkomen ook nog, zij het dat zij zich daarvoor nog verder van Jerusa-
lem moeten verwijderen, namelijk richting het land Ararat. De opvolger Es-
arhaddon hoeft geen angst in te boezemen, want hij treedt blijkbaar niet op 
tegen de coupplegers. Of zou hij, immers ook een zoon van de vermoorde 
koning, zelf de hand in de putsch gehad hebben? Humor als goede afloop is 
eindeloos. 

 
De derde stap is weer wat moeilijker. Deze bestaat uit hoofdstuk 38.12 Het 
verhaal lijkt geen prolepsis te hebben waarin de goede afloop al vooraf ver-
teld wordt. Het verhaal bevat evenmin een terzijde om de tekst-immanente 
lezer bij de les te houden. Het verhaal heeft bovendien een open einde; en 
niet omdat het einde net zo goed weg kan blijven omdat de tekst-
immanente lezer toch wel weet heeft van de goede afloop. Er wordt in de 
derde stap heel wat van de tekst-immanente lezer gevraagd. 

Het verhaal start niet met de traditionele werkwoordsvorm ַוְיִהי en toen 
gebeurde het dat…, maar met de asyndetische tijdsaanduiding ַּבָּיִמים ָהֵהם in die 
dagen. Het verhaal van de zieke koning Hizkia wordt op deze manier ge-
koppeld aan de belegering van Jeruzalem door Assur. Een zieke koning tij-
dens een belegering is een immens probleem, omdat juist de koning leiding 
zou moeten geven in een bedreigende situatie. Maar de tekst-immanente 
lezer weet na de tweede leerstap dat Godsvertrouwen loont en Jeruzalem 
                                                                            

12 Zie ook: P.R. ACKROYD, An Interpretation of the Babylonian Exile: A Study of 2 
Kings 20 / Isaiah 38-39, SJTh 27 (1974) 329-352; A.L.H.M. VAN WIERINGEN, The Dis-
eased King and the Diseased City (Isa 36-39) as Reader-Oriented Link Between Isa 1-39 
and 40-66, in: VAN WIERINGEN / VAN DER WOUDE, ‘Enlarge the Site of Your Tent’, 81-93; 
A.L.H.M. van Wieringen, The “I”-Figure’s Relations in the Poem in Isa 38,10-20, Bib. 96 
(2015) 481-497. 
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niet zal vallen. Mag hij daaruit de conclusie trekken dat Godsvertrouwen 
opnieuw zal lonen en de koning niet zal vallen ten dode? 

Het verhaalpersonage Hizkia steunt de tekst-immanente lezer opnieuw 
met zijn goede voorbeeld. Jesaja kondigt hem zijn sterven aan, waarop hij 
onder tranen bidt tot de Heer. De Heer hoort Hizkia’s gebed en ziet diens 
tranen. Hij laat Jesaja weten dat hij Hizkia kan melden dat hij niet zal ster-
ven. 

Evenals in de vorige twee stappen wordt ook nu een tO) teken opgevoerd 
vanwege de Heer (de verzen 7-8). Het contrast met het foute voorbeeld 
Achaz is evident: het teken is gekoppeld aan een ding waaraan Achaz’ naam 
verbonden is. Al de versiones denken hierbij aan een zonnewijzer, maar dat 
is eigenlijk verre van duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het gaat om scha-
duwen. Wanneer schaduwen langer worden, valt de avond, komt de dood. 
En dat wordt in het teken teruggedraaid. 

Tot nu toe lijkt de positie van de tekst-immanente lezer gewoon door te 
kabbelen vanuit de vorige stappen, maar met de verzen 9-20 verandert dat. 
Deze verzen bevatten het ִמְכָּתב ְלִחְזִקָּיהּו geschrift van Hizkia, zoals het kopje in 
vers 9 aangeeft. Narratologisch is het gedicht waaruit Hizkia’s geschrift be-
staat, parallel aan de verhaalsituatie in de voorafgaande verzen: Hizkia bidt 
tot de Heer en de Heer geeft verhoring. In het gedicht ontwikkelt de ik-
figuur, te identificeren met Hizkia, zich daarbij tevens tot een wij-figuur 
(vers 20b). Deze wij-figuur is niet nader gedefinieerd en biedt een toegang 
ten behoeve van de tekst-immanente lezer om eveneens tot de wij te behoren. 

Het gedicht bevat tussen de verzen 14 en 15 een ellips. Terwijl in de ver-
zen 10-14 de ik-figuur zijn penibele doodssituatie beschrijft, spreekt hij in 
de verzen 15-20 over zijn redding. De omslag, dat wil zeggen het ingrijpen 
van de Heer ten gunste van de ik-figuur, heeft derhalve tussen de verzen 14 
en 15 plaatsgevonden. De aanwezigheid van de ellips is voor de tekst-
immanente lezer in deze derde stap interessant. Hij is in de eerste stap in 
Jes 7:1-17 al een ellips tegen gekomen. Deze was opgevuld met een terzijde 
om hem tot Godsvertrouwen op te roepen. De ellips in het gedicht wordt 
weliswaar niet met een terzijde opgevuld, maar na de ellips wordt de tekst-
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immanente lezer wel een toegang tot het Godsvertrouwen van de ik-figuur 
geboden in de ontstane wij-figuur. 

Maar er is meer. Het gedicht heeft een kopje. Het Jesajaboek kent, als 
een van de weinige Bijbelboeken, kopjes. Deze kopjes markeren grotere 
eenheden in het Jesajaboek. Het kopje in Jes 39:9 vormt daarop een uitzon-
dering: het is een markering van een tekstdeel binnen een groter narratief 
geheel, namelijk de hoofdstukken 36-39. Bovendien is het het enige kopje 
waarin een geschreven product genoemd wordt, namelijk een ִמְכָּתב, en niet 
een aspect van het profetische zien van een }OzAx visioen of een ָּדָבר woord. 
Daarmee wordt het gedicht op het niveau van het hoogste communicatieve 
niveau van het Jesajaboek tot de tekst-immanente lezer gebracht. Jes 39:9 is 
dan ook het laatste kopje in het Jesajaboek en maakt daarmee nieuwe kop-
jes in de hoofdstukken 40-66 overbodig. 

Er is nog meer werk aan de winkel voor de tekst-immanente lezer. Nu 
hij toegang heeft tot de levende wij en tot de communicatie op het niveau 
van het hele Jesajaboek, wordt hij verondersteld het open einde van het ver-
haal in hoofdstuk 38 aan te kunnen. De verzen 21-22 zijn immers niet te ver-
staan als een soort plusquamperfecta, zoals vele moderne Bijbelvertalingen 
doen, maar vormen als wayyiqtol-zinnen de chronologische voortgang na de 
verzen 1-8. Jesaja zegt dat Hizkia zal leven (vers 21); gelooft de tekst-
immanente lezer dat? Op grond van het voorafgaande geschrift mag dat ei-
genlijk geen probleem zijn. En als hij dat vervolgens ook doet en dus door-
leest, blijkt dat in hoofdstuk 39 inderdaad het geval te zijn. De slotvraag van 
Hizkia in vers 22 is nog spannender: wat is het teken dat hij kan opgaan 
naar het huis van de Heer? Zoals in Jes 7:1-17 sprake is van twee tekens, één 
dat het foute voorbeeld Achaz weigert en één dat Jesaja vanwege de Heer 
toch geeft (maar niet aan Achaz), is ook in hoofdstuk 38 sprake van twee te-
kens. De schaduw heeft zijn functie al bewezen. Maar hoe zit het met het 
nieuwe teken? Als de tekst-immanente lezer de lessen tot nu toe goed ge-
volgd heeft, kan hij doorlezen. Helaas blijkt dan in hoofdstuk 39 het vervolg 
opeens toch niet zomaar het geleerde te bevestigen… 
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Hoofdstuk 39 vormt als vierde stap de moeilijkste graad in het leerpro-
ces van de tekst-immanente lezer. Geen prolepsis. Geen terzijde. Geen goe-
de afloop. Geen afgerond verhaal, maar een open einde.13 

Alles is anders in hoofdstuk 39. Assur, de opvolger van Rezin uit Jes 7:1-
17, is vervangen door Babel. Terwijl Rezin en Assur Jeruzalem niet in ko-
men, is Babel in de stad. Hij wordt zelfs gastvrij ontvangen en mag alles 
zien: de religieuze waarde van Jeruzalem alsmede zijn financiële en militai-
re middelen (vers 2). En het verhaal vertelt niet dat Babel vertrekt… 

Het goede voorbeeld Hizkia faalt. Hij gaat niet op naar de tempel, de 
kwestie waarmee het vorige hoofdstuk als een open vraag eindigde. In ieder 
geval niet om te bidden. En hij geeft de profeet Jesaja een incompleet ant-
woord. Wat Babel gezegd heeft, blijft ongecommuniceerd. In Jes 7:1-17 wer-
den de woorden van de bedreigende vijanden in vers 6 medegedeeld; niet 
rechtstreeks, maar via een ingebedde directe rede in een directe rede van de 
Heer. In de hoofdstukken 36-37 werden de woorden van Assur uitvoerig 
weergegeven. Maar terwijl de woorden van de biddende Hizkia in deze 
hoofstukken toenamen, werd de omvang van Assurs spreken steeds korter. 
In hoofdstuk 39 wordt evenwel Babels woorden verzwegen. Op grond van 
de parallellie met Jes 7:1-17; 36-37 kunnen ze niet veel goeds bevatten. 

Jesaja wijst namens de Heer Hizkia af. Hij gebruikt daarvoor de uit-
drukking ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים de dagen staan op het punt te komen… (vers 6), zoals hij 
deze ook gebruikt heeft tegen Achaz in 7:17. Niets blijft erover in de balling-
schap die hij aankondigt en toepast op Hizkia’s zonen (vers 7). 

En Hizkia reageert. Tot tweemaal toe spreekt hij over בO+ goed. Het te-
genbeeld van Achaz in het teken van Jes 7:14-15, de Immanu-El, weet wat 
goed is, tevens in contrast tot de door de vijanden in vers 6 naar voren ge-
                                                                            

13 Zie ook: C.T. BEGG, Babylon in the Book of Isaiah, in: J. VERMEYLEN (ed.), The Book of 
Isaiah: Le Livre d’Isaïe: Les oracles et leurs relectures unité et complexité de l'ouvrage (Colloquium 
Biblicum Lovaniense XXXVII) (BEThL 81), Leuven (Peeters) 1989, 121-125; C.R. SEITZ, Zion’s 
Final Destiny: The Development of the Book of Isaiah: A Reassessment of Isaiah 36-39, Min-
neapolis (Fortress Press) 1991. 
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schoven Tabeal, wiens naam het goed niet betekent. Continueert Hizkia hier 
dit goede uit 7:14-15 dan toch ook? 

De tekst-immanente lezer blijft achter met lege handen. Heeft hij ge-
noeg Godsvertrouwen geleerd om toch door te gaan? 

 
De laatste stap in deze leerlijn wordt gevormd door Jes 40:1-11. Deze stap is 
als het ware de beloning van de ontwikkeling die de tekst-immanente lezer 
heeft doorgemaakt. 

Eindigde hoofdstuk 39 in een crisis, Jes 40:1-11 bevindt zich daaraan 
voorbij. Troost opent de nieuwe situatie. Sions ָצָבא diensttijd zit erop, vol-
doening voor haar zonden heeft zij gedaan (vers 2). Dit betekent dat de cri-
sis zich bevindt tussen de hoofdstukken 39 en 40: zij wordt niet verteld, 
maar is slechts elliptisch aanwezig. 

Terugkijkend blijkt de crisis voor de tekst-immanente lezer nog groter 
geweest te zijn dan hij wist. Was in hoofdstuk 39 alleen sprake van de zonen 
van Hizkia, in 40:1-11 blijkt het hele volk erbij betrokken te zijn geweest. De 
leersituatie in hoofdstuk 39 was de moeilijkste, maar blijkbaar had deze nog 
moeilijker gepresenteerd kunnen worden. Het Jesajaboek betoont compas-
sie met de tekst-immanente lezer als leerling! 

Er wordt een weg voor het volk gecreëerd terug naar Jerusalem. En dat 
mag probleemloos uitgeroepen worden, want het mag dan zo zijn dat een 
bloem met niets al verwelkt, het is ook zo dat het woord van de Heer niet 
verwelkt, maar standhoudt (de verzen 6-8). 

Vanaf het begin wordt de tekst-immanente lezer direct bij de nieuwe, 
positieve situatie betrokken. Niet alleen wordt God sprekend opgevoerd, 
zonder bemiddeling van een profetenpersonage, maar tevens wordt dat 
God spreekt, in een directe rede gezegd: {eky"holE) ram)ïy zegt jullie God (vers 1). 
Deze directe rede bevindt zich op grond van de yiqtol niet alleen in het nu-
moment van de tekst en biedt zo reeds een relatie tot de tekst-immanente 
lezer, bovendien wordt erin gebruik gemaakt van het suffix tweede persoon 
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meervoud jullie.14 Daarmee richt de tekst zich rechtstreeks tot de tekst-
immanente lezer, zoals een dergelijke directe aanspreking ook voorkwam 
in de eerste leerstap in het terzijde in Jes 7:9b. 

De nieuwe situatie van troost, vergeving en redding is niet alleen aan-
gebroken, de tekst-immanente lezer wordt er rechtstreeks bij betrokken. En 
hij hoeft daar niets bijzonders voor te doen, zelf aangesproken als hij is! 
Met deze ontknoping voltooit zich de eerste leerlijn doorheen het Jesaja-
boek. 

 
De tweede leerlijn: doorbraak naar de volkerenwereld 
De tweede leerlijn gaat over de positie van de volkeren. In het Jesajaboek 
wordt het heil van de Heer voor zijn volk tevens toegankelijk voor de volke-
renwereld. De inhoud van deze leerlijn komt direct na het inleidende 
hoofdstuk 1 aan de orde in Jes 2:2-5. Beschreven wordt hoe het nietige berg-
je van het huis van de Heer hoog boven alle bergen en heuvels op rijst (vers 
2). Niet alleen het Godsvolk, maar alle volkeren trekken daarnaar op (vers 3). 
Het oorlogsmateriaal wordt omgesmeed tot landbouwwerktuigen, opdat er 
voedsel kan zijn voor iedereen (vers 4). De waarde voor de volkeren wordt 
onderstreept door eerst de volkeren te noemen als degenen die opgaan naar 
het huis van de Heer en pas daarna het huis van Jakob (vers 5). 

Dit grootse perspectief aan het begin van het Jesajaboek wordt als toe-
komstig neergezet. Daarmee wordt de tekst-immanente lezer de vraag 
voorgehouden: wanneer vindt de implementatie ervan plaats in het Jesaja-
boek? 

De tekst helpt de tekst-immanente lezer met het beantwoorden van de-
ze vraag door aan het toekomstperspectief van Jes 2:2-5 een tijdsmoment te 
vermelden: ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים het tijdsmoment voorbij aan de dagen (vers 2).15 De 

                                                                            
14 Zie: VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 134-139. 
15 Zie: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, Reading towards the Future in the Book Of Isaiah: 
The beyond the days (Isa 2,2) and the days of the Kings, Greg. 98 (2017) 223-236. 
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tekst-immanente lezer heeft vanuit de inleiding in hoofdstuk 1 weet van 
dagen als tijdsmoment: de ָיִמים dagen van de koningen vernoemd in vers 1. 
Pas in Jes 40:1-11 blijken deze koningsdagen voorbij te zijn. Het chaotische 
slot van hoofdstuk 39 zinspeelde daar reeds op met het woord {Oy dag ge-
koppeld aan het woord bO+ goed in Hizkia’s reactie op Jesaja’s afwijzing. 

In eveneens vijf stappen leert de tekst-immanente lezer doorheen het 
Jesajaboek over deze implementatie. De eerste vier stappen daarvan zijn 
steeds verbonden aan vijf opeenvolgende tekstblokken in het Jesajaboek. De 
zesde stap vormt de climax en afronding. 

 
De eerste stap in deze tweede leerlijn is aldus Jes 11:10.11-16. In Jes 7:1-17 
wordt als tegenbeeld op Achaz’ falend handelen de Immanu-El neergezet. 
In Jes 7:1-17 is sprake van een zwangere vrouw (vers 14). Het Immanu-el-
beeld wordt in het tekstblok gevormd door de hoofdstukken 6-12 voortgezet 
in de geboorte van het Kind in Jes 8:23a-9:6 en de Twijg als jonge leidersfi-
guur in 11:1-9. Ter afsluiting van deze ontwikkeling wordt door middel van 
de uitdrukking )Uhaaaaaah {OYaB op die dag twee teksten, vers 10 en de verzen 11-16, 
aan 11:1-9 verbonden. 

Vers 10 beschrijft als eerste uitweiding met de uitdrukking ֵנס ַאִּמים dat 
de ideale leidersfiguur als een banier functioneert voor de volken. Zo markeert 
hij de plaats waarheen de volken moeten optrekken. 

De tweede uitweiding in de verzen 11-16 is echter minder breed. Er 
worden vele volkeren opgesomd –Assur, Egypte, Patros, Kus, Elam, Sinear, 
het gebied der Filistijnen, Edom, Moab (Babel wordt niet genoemd)–, maar 
het zijn slechts de gebieden waaruit de Heer zijn volk verzameld: het per-
spectief is het Godsvolk (vers 16). 

 
In het tekstblok gevormd door de hoofdstukken 13-23 staan de volkeren cen-
traal. In twee grote bewegingen wordt er gefocust op Jeruzalem: eerst komt 
de tekst vanuit het ver weg gelegen Babel in de hoofdstukken 13-14 via de 
dichtbij gelegen gebieden van Moab, Damascus en Egypte in de hoofdstuk-
ken 15-19 uit bij het bedreigde Jeruzalem in hoofdstuk 20, vervolgens via 
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Babel in Jes 21:1-10 en de gebieden van Edom en Arabië in 21:11-16 opnieuw 
bij het bedreigde Jeruzalem in hoofdstuk 22 (waarna hoofdstuk 23 over Ty-
rus de overgangstekst vormt). Jeruzalem is bedreigd en de volkerenwereld 
speelt daarin zijn negatieve rol. Niet voor niets opent dit tekstblok met juist 
de ondergang van Babel in 13-14. 

De tekst-immanente lezer mag in staat geacht worden deze rol van de 
volkerenwereld te duiden. In Jes 10:5-19 heeft hij geleerd dat de volkeren 
slechts instrument zijn in de hand van de Heer om het zondige Sion op het 
rechte pad te krijgen. Maar ja, de volkeren hebben de neiging om te menen 
dat zij niet een instrument zijn, dus gehanteerd worden door iemand, maar 
zelfstandig kunnen opereren. Maar niet een stok slaat, maar degene die de 
stok vastheeft; niet een bijl hakt, maar degene die de bijl hanteert (vers 15). 

Om het perspectief van Jes 2:2-5 zichtbaar te houden, vormt 19:16-25 de 
tweede stap. De tekst bevat meerdere uitweidingen die gekoppeld zijn aan 
de volkerentekst over Egypte in de verzen 1-15 bevat. Nadat de Heer zich 
aan Egypte heeft geopenbaard (vers 21), zodat Egypte terugkeert (het werk-
woord ׁשּוב) tot de Heer (vers 22), is er een heirbaan die Egypte en Assur met 
elkaar verbindt. Een weg tussen Assur en Egypte leidt uiteraard door het 
land van het Godsvolk. Het resultaat van de weg is dan ook dat beiden, As-
sur en Egypte, de Heer dienen (het werkwoord עבד in vers 23). De verzen 24-
25 doen er nog een schepje bovenop: Israël zal de derde zijn naast Egypte en 
Assur. En alle drie zijn zo een zegen op aarde, zoals ook alle drie gezegend 
zullen zijn door de Heer als zijn volk, als het werk van zijn handen, als zijn 
erfbezit. 

De tekst-immanente lezer wordt op deze wijze een terugkoppeling ge-
geven naar het ideaal in Jes 2:2-5. Maar als hij goed oplet, merkt hij niet al-
leen dat het nog geen implementatie is van het grootse beginperspectief, 
maar ook dat niet alle volkeren vernoemd worden, waarbij met name de 
afwezigheid van Babel opvallend is. 
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De derde stap, die zich voltrekt in het tekstblok gevormd door de hoofd-
stukken 24-35, wordt gevormd door Jes 25:6-10.16 Het perspectief van Jes 2:2-
5 wordt voor de tekst-immanente lezer meer dan ooit opengehouden. 
Parallel aan de uitdrukking )Uhah {woYaB op die dag wordt ָּבָהר ַהֶּזה op deze berg 
een overvloedige gastmaal aangericht door de Heer, bestemd voor alle vol-
keren (vers 6). Niet God openbaart zich, maar door zijn toedoen worden de 
volkeren geopenbaard en het floers dat hen bedekt vernietigd (vers 7), zoals 
de Heer tevens de dood vernietigt (vers 8). De uitweiding in de verzen 9-10 
biedt een directe rede: op die dag ְוָאַמר zal men zeggen. Wie is die men? Van-
uit de voorafgaande verzen moet daarbij niet alleen gedacht worden aan 
het volk van God (woMa( zijn volk in vers 8), maar aan alle volken. Als iedereen 
tot die men behoort, dan behoort de tekst-immanente lezer er ook toe en 
leert hij in deze derde stap deel uit te maken van de geloofsbelijdenis die 
uitgesproken wordt. 

Is het ideaal er nu? Afgezien van het feit dat het volkerenperspectief als 
toekomstig wordt voorgesteld, blijkt bovendien in vers 10 Moab buiten de 
boot te vallen. Moab wordt vertrapt en, in contrast tot de berg van de Heer, 
blijft er niets over dan een askuil. De tekst-immanente lezer mag dan toe-
gang hebben tot de belijdenis uitgesproken door de men, hij moet erop at-
tent zijn, dat de verwezenlijking van het ideaal van Jes 2:2-5 toch nog niet 
gerealiseerd is. 

 
De vierde stap vindt plaats in het tekstblok gevormd door de hoofdstukken 
40-66. Deze hoofstukken zijn in Jes 40:1-11 ingeleid met het slechten van el-
ke berg en heuvel (vers 4). Wanneer de oneffenheden neergehaald worden 
en een vlakke heirbaan kan worden aangelegd, lijkt het voor de hand te lig-
gen dat de berg van het huis van de Heer boven alles uitsteekt. 

                                                                            
16 Zie: A.L.H.M. VAN WIERINGEN, Isa 24:21-25:12: A Communicative Analysis, in: J.T. 
HIBBARD / H.C.P. KIM (eds.), Formation and Intertextuality of Isaiah 24-27 (AIIL 17), At-
lanta (SBL) 2013, 77-97. 
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De Knecht van de Heer geeft als eerste gehoor aan de roepstem van 
God, de effen heirbaan terug naar het land te gaan. Hij is de voorloper. Wie 
volgen hem, is de vraag aan de tekst-immanente lezer. Vanaf hoofdstuk 49 
wordt het perspectief van het antwoord op deze vraag verbreed, in het bij-
zonder in Jes 49:6. De Knecht heeft niet alleen de taak de stammen van Ja-
kob weer op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, hij 
heeft tevens een taak voor de volkerenwereld. Daartoe wordt hij door de 
Heer geïnitieerd  {iyOG rwo):l tot een licht voor de volkeren. God wil immers 
dat zijn redding reikt tot aan de uiteinden van de aarde. De tekst-
immanente lezer moet zich nu dan ook gaan afvragen of die volkeren 
daadwerkelijk komen. 

Dat lijkt het geval, maar dan als koeriers om de zonen en dochters weer 
terug te brengen; daarna likken ze het stof, worden ondergeschikten of ver-
dwijnen simpel weg uit de tekst. In Jes 49:22-23 steekt de Heer weliswaar 
een ֵנס banier omhoog, wat alludeert op de banier in 11:10, maar de naties 
zijn transportmiddel, geen participanten in het heil vanwege de Heer. 

In hoofdstuk 60 is de situatie niet wezenlijk anders. In vers 3 komen de 
volkeren naar het rwo) licht dat Sion is toe. In vers 4 komen ook de zonen van 
Sion en worden haar dochters op de heup gedragen teruggebracht. De tekst 
laat in het midden of de volkeren hier de koeriers zijn van Sions inwoners, 
wat hun een gelijkwaardige plaats geeft naast de terugkerende zonen en 
dochters. Daarnaast worden ook alle rijkdommen gebracht. Dat de Tarsis-
schepen slechts een transportmiddel zijn en uit de tekst verdwijnen nadat 
het transport voltooid is, ligt voor de hand. Maar de verdere inkleuring van 
de rol van de naties is duidelijk nog geen implementatie van het grootse 
ideaal van Jes 2:2-5. Vreemdelingen bouwen de stadsmuur, volkerenkonin-
gen worden onderhorig, zoals ook de zonen van de voormalige onderdruk-
kers (de verzen 10, 14 en 16). Sterker, een volk of een koninkrijk dat hieraan 
niet mee doet, gaat ten onder (vers 12). 

 
Jes 66:18-21 vormt de vijfde en afsluitende stap. Deze tekst is communicatief 
complex. De tekst-immanente auteur geeft een directe rede van de Heer 
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weer: hfwhºy ָאַמר heeft de Heer gezegd. Wat de Heer gezegd heeft, wordt daar-
mee in het verleden geplaatst. De inhoud van deze directe rede van de Heer 
betreft de toekomst. Is deze toekomstvoorstelling, uitgesproken in het ver-
leden, al gerealiseerd in het heden van de tekst-immanente auteur, en daar-
mee van de tekst-immanente lezer? 

De Heer spreekt over alle volkeren en talen (vers 18). Zij zullen alle 
broeders van de Sionbewoners terugbrengen naar zijn heilige berg, naar 
Jerusalem (ַעל ַהר ָקְדִׁשי ְירּוָׁשַלִם naar mijn heilige berg Jerusalem in vers 20). Dit 
lijkt inderdaad gerealiseerd te zijn in het laatste hoofddeel van het Jesaja-
boek, de hoofdstukken 40-66. Om dit te onderstrepen onderbreekt de tekst-
immanente auteur de directe rede van de Heer met een dubbele terzijde: 
een offergave voor de Heer (vers 20b) en zoals de zonen van Israël de offergave in 
rein vaatwerk naar het huis van de Heer brengen (vers 20e).17 Daarmee geeft hij 
aan hoe de terugkomst van de afwezige broeders geïnterpreteerd moet 
worden. Maar daarmee wordt tevens de rol van de volkeren duidelijk: zij 
handelen zoals Israël handelt als het naar het huis van de Heer opgaat. De 
directe rede van de Heer gaat vervolgens voort met de mededeling dat hij 
uit de volkeren priesters en levieten zal nemen. 

De dubbele terzijde in Jes 66:18-21 is anders dan in 7:9b, waarin de tekst-
immanente lezer rechtstreeks werd aangesproken, maar functioneert ui-
teraard ook hier naar de tekst-immanente lezer toe. Als de eerste terzijde 
accordeert met de realisatie van de terugkeer naar Sion conform de hoofd-
stukken 40-66 in het tijdsmoment van de tekst-immanente auteur, en daar-
mee suggereert dat tevens te doen ten aanzien van het tijdsmoment van de 
tekst-immanente lezer, die immers niet voortijdig kan zijn ten opzichte van 
de tekst-immanente auteur, doet het tweede terzijde dat dan ook? 

De positie van het tweede terzijde maakt het in ieder geval onmogelijk 
dat de tekst-immanente lezer verbaasd kan zijn over de inhoud van de 
voortzetting van de directe rede van de Heer, daar het terzijde uitlegt dat de 

                                                                            
17 Zie: VAN WIERINGEN, Reader-Oriented Unity, 218-219. 
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volkeren handelen zoals Israël gewoon is te handelen ten aanzien van het 
huis van de Heer. 

Op deze wijze verkrijgt aan het slot van het Jesajaboek Jes 2:2-5 zijn 
meest verregaande implementatie, waarvan de definitieve verwezenlijking 
uiteindelijk voorbij ligt aan de tekst van het Jesajaboek zelf. Het leerproces 
van de tekst-immanente lezer strekt zich daarmee eveneens uit voorbij aan 
het Jesajaboek. 

 
Het goede leren 
Het Jesajaboek is te verstaan als een leerschool juist voor de tekst-
immanente lezer. Niet zozeer Jesaja is de leraar; hij is, als personage in de 
tekst van de hoofdstukken 1-39, veeleer de eerste leerling, zoals de Knecht 
dat is in de hoofdstukken 40-66. 

Leren is een complex gebeuren. Twee leerlijnen omspannen het Jesaja-
boek, die beide een eigen karakter hebben. Gaat de eerste leerlijn over het 
Godsvertrouwen voor de tekst-immanente lezer als leerling keurig stapje 
voor stapje moeilijker, eindigend in een belonende voltooiing, wordt deze 
tekst-immanente lezer als leerling bij de tweede leerlijn over de volkeren-
wereld meteen in het diepe gegooid, om via een paar reddingsboeien tus-
sentijds aan te komen bij de climax, die geen voltooiing vormt, maar een 
implementatie voorbij aan de tekst. 

Deze twee leerlijnen zijn wel doordacht ineen geweven. Na de oproep in 
de inleiding volgt eerst de moeilijkste stap van de tweede leerlijn, om daar-
na stap voor stap op te klimmen naar de moeilijkste vierde stap in de eerste 
leerlijn, gevolgd door een afsluiting. Onderwijl passeren een aantal stappen 
van de tweede leerlijn om deze niet uit het oog te verliezen. Wanneer de 
eerste leerlijn voltooid is, kan de tweede leerlijn een nieuw perspectief ope-
nen door de implementatie van de volkerenwereld ter hand te nemen. Deze 
wordt tot het slot van het Jesajaboek vervolgens gecontinueerd, sterker zelfs 
tot voorbij aan het Jesajaboek. 

Complex. Daarom roept het Jesajaboek ook de tekst-immanente lezer 
de niet overbodige oproep toe: ִלְמדּו ֵהיֵטב leert goed! 
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3.  Wat kunnen we leren van Socrates? 

Het beeld van Socrates als leraar in de dialogen van Plato 
 

RUDI TE VELDE 
 
Inleiding: Socrates als leermeester 
In deze bijdrage wil ik kijken naar het beeld van Socrates als exemplarisch 
filosoof en leermeester. Op het eerste gezicht komt Socrates in Plato’s dia-
logen naar voren als een typische leraar die in zijn optreden te vergelijken is 
met de sofisten, rondtrekkende leraren die de jeugd van de Griekse stede-
lijke elite retorische en politieke vorming aanboden. Veel tijdgenoten zullen 
Socrates ook zo gezien hebben. De negatieve beeldvorming rondom de so-
fisten, wier relativisme (de mens is de maat van alle dingen) door sommigen als 
een bedreiging van de traditionele moraal werd gezien, trof ook Socrates.1 
Maar in vergelijking met de sofisten is Socrates een heel eigenaardige le-
raar, een leraar die naar eigen zeggen niets te onderwijzen heeft en zijn 
jonge gesprekspartners alleen maar kritisch bevraagt en ze daardoor in een 
staat van twijfel en onzekerheid brengt. Toch wordt Socrates door diverse 
personages in de dialogen van Plato hogelijk geprezen om zijn kwaliteiten 
als leraar en ‘bewustmaker’. Een mooie getuigenis van het optreden van So-

                                                                            
1 De komediedichter Aristophanes schildert in zijn De Wolken Socrates af als een ty-
pische sofist, een woordenkramer die recht praat wat krom is. Sommige aankla-
gers in het proces tegen Socrates komen uit de hoek van Aristophanes (zie Plato’s 
Apologie). 
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crates geeft Nicias in de dialoog Laches: Als je in de nabijheid van Socrates komt 
en met hem in gesprek raakt, dan kan het eerst wel over andere dingen gaan, maar je 
wordt er toch onvermijdelijk toe gebracht je rekenschap te geven van je leven en na te 
gaan hoe je nu leeft en hoe je je vroegere leven hebt doorgebracht. Niemand ontkomt 
daaraan bij Socrates; en ik moet zeggen, ik ben graag in zijn nabijheid. Naar mijn 
ervaring heb je er iets aan, het maakt je in het vervolg wijzer en bedachtzamer. (La-
ches 187).2 In omgang met Socrates krijgt het leven een reflexieve dimensie; 
hij stimuleert je om rekenschap af te leggen van je manier van leven en van 
de ideeën over deugd en recht die daarbij leidend zijn. Daarvan word je uit-
eindelijk een beter mens, is de ervaring van Nicias. 

Wat kunnen we leren van Socrates als leermeester? Biedt Socrates een 
voor onze tijd bruikbaar model van leraarschap? Of was zijn optreden wel-
licht te buitenissig en te zeer gebonden aan het unieke charisma dat hem 
kenmerkte? Een concrete en praktisch toepasbare pedagogie zal men tever-
geefs bij Plato zoeken. Maar men zou zich goed kunnen voorstellen dat de 
leermeester Socrates steun en inspiratie verschaft aan de pleidooien die te-
genwoordig in de onderwijswereld gevoerd worden voor meer Bildung, de 
brede vorming van studenten tot volwaardige individuen die zelf hun leven 
vormgeven en hun innerlijke vrijheid ontwikkelen. Het ideaal van Bildung 
moet tegenwicht bieden tegen de instrumentalisering van het onderwijs 
ten bate van louter economische doelstellingen. Zou de leraar Socrates ons 
kunnen helpen bij het nadenken over Bildung en over de vraag in hoeverre 
dit bijdraagt aan de vorming van ‘goede’ mensen. Of behoren de heden-
daagse pleitvoerders van de Bildung eerder tot het kamp van de sofisten? 

In wat volgt, gaan we het beeld van Socrates als leraar onderzoeken op 
basis van drie dialogen van Plato: ten eerste, het Symposium, waarin de so-
cratische pedagogie wordt beschreven in termen van eros en de erotische 

                                                                            
2 Geciteerd volgens de herziene uitgave van de vertaling van Xaveer de Win, Plato, 
Verzameld Werk, Baarn: Agora, 1999. Overige citaten van Plato in deze bijdrage ko-
men eveneens uit deze vertaling. 
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relatie tussen mentor en leerling; vervolgens kijken we naar de Theaetetus, 
waar de maieutiek, de ‘verloskundige’ praktijk van Socrates, beschreven 
wordt; daarna komt de Meno aan de orde, de dialoog waarin de stelling 
wordt verdedigd dat leren een vorm van zich herinneren is. Wat Socrates 
als leermeester doet, is niet zozeer kennis overdragen in de geest van de 
leerling; eerder is het zo dat hij de leerling zich de kennis laat ‘herinneren’. 
In de laatste paragraaf zullen we ten slotte de pedagogische visie die ten 
grondslag ligt aan Socrates’ optreden, vergelijken met het hedendaagse 
pleidooi voor Bildung. 

 
Symposium: het charisma van Socrates 
Willen we begrijpen waarin het geheim van Socrates als leermeester be-
staat, dan dient zich als eerste bron het Symposium aan. We zien hier Socra-
tes niet alleen optreden als leermeester, maar het Symposium bevat ook een 
interessante en veelzeggende getuigenis van Alcibiades over zijn verliefd-
heid op de charismatische leraar Socrates. 

Het Symposium beschrijft een feestelijke bijeenkomst van een groep 
Atheense vrienden ter ere van een van hen, de dichter Agathon, die de eer-
ste prijs had gewonnen op het theaterfestival de dag daarvoor.3 De vrienden 
komen bijeen bij Agathon thuis, in een privévertrek waar ze aanliggen op 
ligbanken. Omdat ze nog brak zijn van het grote feest van gisteren beslui-
ten ze het rustig aan te doen met de drank; ze gaan elkaar vermaken, zo 
spreken ze af, met het houden van lofredes op Eros, de god van de liefde. 
Eros is het algemene thema van het Symposium; de erotische liefde wordt 
bezongen en op allerlei manieren geprezen om wat deze liefde teweeg-
brengt in mensen, en tegelijk is de kracht en spanning van eros zelf ook 

                                                                            
3 Uitvoeriger dan hier mogelijk is heb ik de figuur van Socrates en zijn optreden be-
sproken in mijn commentaar op het Symposium: Eros en de filosofie: Plato’s Symposi-
um: analyse en interpretatie, Budel: Damon, 2006. 
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werkzaam tussen de aanwezige vrienden die paarsgewijs verbonden zijn als 
minnaar en beminde. 

Van alle personages zijn Agathon, Socrates en Alcibiades ongetwijfeld 
de belangrijkste. Zij zijn de hoofdrolspelers. Agathon is de knappe en char-
mante gastheer die zojuist zijn eerste grote succes als tragediedichter ge-
boekt heeft. De redevoeringen over Eros vinden in zijn rede het – voorlopi-
ge – hoogtepunt. Hij spreekt naar het oordeel van de aanwezigen schitte-
rend, iedereen applaudisseert voor hem; alleen blijkt bij ondervraging door 
Socrates de inhoud van zijn rede wat oppervlakkig te zijn en weinig door-
dacht. Agathon wist niet waarover hij sprak. En dan heb je Socrates, die 
zich altijd ophoudt in de buurt van mooie jongemannen; hij is in het Sympo-
sium de eregast van Agathon, met wie hij de ligbank deelt. Ten slotte is ook 
Alcibiades te gast, die in zijn jonge jaren bekend stond als de ‘lieveling’ (pai-
dika) van Socrates. Alcibiades komt pas tegen het einde van het feest bin-
nen, dronken en met veel lawaai. Hij belichaamt Dionysos, de god van de 
wijn en de roes. Ook hij wordt uitgenodigd om een lofrede op Eros te hou-
den, maar in plaats van over Eros gaat zijn rede over Socrates (als de beli-
chaming van de filosofische eros). Daarin doet hij een boekje open over zijn 
erotische ervaringen met Socrates als mentor/leermeester. Alcibiades had 
aanvankelijk in Socrates de ideale leermeester gezien die hem van alles zou 
kunnen leren om zo onder zijn begeleiding tot een goed en succesvol man 
op te groeien. Maar dat liep anders… 

Aan het begin van het Symposium vindt een voor ons onderwerp belang-
rijke scene plaats tussen Socrates en Agathon. Socrates is wat vertraagd, 
omdat hij buiten in de portiek was blijven staan om iets te overdenken, tot 
groot ongeduld van Agathon die hem graag naast zich wil hebben. Als hij 
dan eindelijk arriveert, roept Agathon Socrates bij zich en nodigt hem uit 
naast hem op de bank te komen liggen. De uitnodiging heeft duidelijk een 
erotische lading. Agathon hoopt, zo zegt hij, te profiteren van het inzicht 
dat Socrates zojuist, toen hij in gedachten verzonken buiten in de portiek 
stond, heeft verworven. Agathon denkt door Socrates naast zich te hebben 
en zo met hem verbonden te zijn, iets te krijgen van de ‘wijsheid’ (sophia) 
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waarvan Socrates naar zijn mening vervuld is. Hij neemt hiermee de hou-
ding aan van de jonge beminde (eromenos) die in een intieme relatie met 
zijn oudere minnaar (erastès) zijn voordeel hoopt te doen met diens wijs-
heid.4 Socrates wijst echter van zijn kant iedere aanspraak op wijsheid af, 
zeker in vergelijking met Agathon, die immers tijdens het festival een schit-
terend staaltje van zijn ‘wijsheid’ (zijn dichterlijk kunnen) heeft laten zien. 
Als wijsheid zich zo door lijfelijk contact laat overhevelen van de een naar de 
ander, als zou het gaan om communicerende vaten, dan wil Socrates wel 
heel graag naast Agathon zitten om te kunnen profiteren van diens wijs-
heid. 

Het is een mooi voorbeeld van socratische ironie, die hier samen gaat 
met kritiek op een bepaald model van onderricht, waar Agathon blijkbaar 
van uitgaat. Agathon ziet Socrates als vervuld van wijsheid en zichzelf als 
leeg en behoeftig; intieme omgang zou de wijsheid van Socrates doen over-
stromen naar de leerling volgens het model van de communicerende vaten. 
Voor Plato schiet dit model principieel tekort, want het geeft een verkeerd 
en misleidend beeld van hoe de leerling tot echte kennis komt. Toch wordt 
het beeld van de communicerende vaten wel vaak, al dan niet expliciet, ge-
hanteerd. Want het is toch zo dat de leermeester kennis heeft en de vaar-
digheid deze kennis over te dragen op de leerling; en de leerling moet toch 
bewust zijn van zijn gebrek aan kennis, de behoefte eraan en de bereidheid 

                                                                            
4 In het Symposium wordt de eros vooral voorgesteld in zijn pederastische vorm als 
een liefdesrelatie tussen een volwassen minnaar (erastès), die de actieve rol speelt, 
en de jonge beminde (eromenos), die passief de toenaderingspogingen van de erastès 
ondergaat. De pederastische relatie kwam in het oude Griekenland wel voor, maar 
onduidelijk is op welke schaal en in welke mate van sociale acceptatie; vermoedelijk 
komt ze voort uit de krijgswereld waarin een oudere ervaren krijger een jonge 
man, op de drempel van volwassenheid, onder zijn hoede neemt, hem inwijdt in de 
volwassen mannenwereld en in ruil daarvoor bepaalde erotische diensten krijgt. 
Een klassieke studie over de Griekse liefde is K.J. Dover, Greek Homosexuality, 
London, 1978. 
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zich open op te stellen voor het onderricht van de leermeester. De over-
dracht die dan plaatsvindt van leermeester naar leerling, lijkt dan passend 
beschreven te kunnen worden met de metafoor van de communicerende 
vaten. 

Als Plato dit model van onderricht bekritiseert, dan denkt hij vooral aan 
de in zijn tijd gangbare onderwijspraktijk van de sofisten. De sofisten 
claimden kennis te bezitten die zij, tegen betaling, zouden kunnen over-
dragen op hun studenten, jonge mannen uit de elite die op deze manier op-
geleid worden tot voortreffelijke burgers en toekomstige leiders van de 
stad. Een van deze jonge mannen was Alcibiades, die meende bij Socrates 
die kennis te kunnen verkrijgen die hem in staat stelt een succesvol politie-
ke leider te worden met het retorisch vermogen om de stadsvergadering te 
overtuigen van de juistheid van zijn plannen en het volk achter zich te krij-
gen. Dus zowel Agathon tijdens het symposium als Alcibiades, veel eerder, 
zien in Socrates een begenadigd sofist met een bijzonder charisma dat de 
belofte van wijsheid insluit. Beiden willen in ruil voor die aantrekkelijke 
wijsheid van Socrates hun lichamelijke schoonheid aanbieden, een soort 
ruilhandel volgens het model van de pederastie. 

Het is niet de ruilhandel als zodanig waar Plato moeite mee heeft, maar 
de veronderstelling dat kennis iets is dat je zou kunnen overdragen in de 
ziel van de leerling. Op veel plaatsen in het oeuvre van Plato ziet men Socra-
tes kritiek uitoefenen op het feit dat de sofisten zich lieten betalen voor hun 
onderricht. Ook hier is het punt niet dat onderricht geven een zo nobele ac-
tiviteit is dat daar geen geld bij te pas mag komen. Maar de kritiek van So-
crates is dat de sofisten, als ze geld vragen voor hun onderricht, dan ook 
moeten leveren, en dat kunnen ze niet. 

Het zou kunnen dat Plato te streng oordeelt over de ruilhandel van de 
kennis. Is kennis in veel gevallen niet gewoon een ‘commodity’ waar een 
goede prijs voor gevraagd kan worden? Een typdiploma halen, een cursus 
boekhouden volgen, juridische vakkennis verwerven om belastingambte-
naar te kunnen worden, etc., dat alles heeft zijn prijs. Of het nu gaat om 
vakkennis (juridische kennis), een vaardigheid (typen), een ambacht (tim-
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merwerk), in alle gevallen ga je naar een leraar die de betreffende kennis of 
vaardigheid heeft en in staat is die kennis of vaardigheid op een didactisch 
verantwoorde wijze over te dragen. En daarvoor mag ook betaald worden. 

Maar blijkbaar denkt Agathon niet aan dit soort kennis, als hij zich te-
gen Socrates aan schurkt. Wat Socrates voor mannen als Agathon en Alcibi-
ades aantrekkelijk maakt, is de belofte van een allround kennis en prakti-
sche wijsheid die je in staat stelt op een verantwoorde manier levenskeuzen 
te maken, waarde-kennis op te doen die je leven beter maakt en je doet ex-
celleren in de politieke arena van de stad. De veronderstelling dat je dit 
soort politieke/morele kennis bij Socrates kunt verkrijgen, is niet zo 
vreemd, want Socrates doet niet anders dan discussiëren over onderwerpen 
als deugd, wat deugd is en hoe je deugd kunt leren: hoe leer je een goed 
mens te worden, een voortreffelijk burger, iemand die het goed doet en 
succesvol is in zijn leven? Agathon doet het goed, Alcibiades aanvankelijk 
ook als charismatische politicus en legeraanvoerder, maar toch wordt hem 
later het verwijt gemaakt dat hij door zijn roekeloos handelen Athene naar 
de ondergang geleid zou hebben. Wat heeft Alcibiades van Socrates ge-
leerd? Of was er toch iets waar van de aanklacht tegen Socrates dat hij de 
jeugd bedorven zou hebben, i.c. Alcibiades, en dat dat de ondergang van 
Athene veroorzaakt heeft? In het oude Griekenland dacht men niet dat filo-
sofie een onschuldige activiteit is. 

De beginscene in het Symposium tussen Socrates en Agathon kondigt 
reeds de latere scene aan waarin de dronken Alcibiades over zijn pijnlijke 
ervaringen vertelt van hoe hij ooit had geprobeerd Socrates voor zich te 
winnen als minnaar en mentor. Net als Agathon zag de jonge Alcibiades 
schatten van wijsheid in Socrates verborgen. Ambitieus als hij was, wilde hij 
van die wijsheid profiteren en bood in ruil daarvoor zijn schone lichaam 
aan. Hij dacht dat hij met zijn jeugdige schoonheid Socrates wel voor zich 
zou kunnen winnen. Alcibiades is een typische eromenos, schoon en vervuld 
van zichzelf, iemand die graag geprezen en bevestigd wil worden. Socrates 
daarentegen doet zich voor als een ‘minnaar’, een erastès, die achter mooie 
jongens aanzit, jacht op ze maakt en in hun nabijheid verkeert. Begerig om 
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te delen in Socrates’ wijsheid arrangeerde Alcibiades een ontmoeting met 
Socrates en bracht met hem de dag door. Maar er gebeurde niets. Socrates 
ging niet in op zijn avances. Vervolgens ging hij een stap verder en stelde 
voor om samen in het gymnasium te worstelen, naakt dus, zonder dat er 
anderen bij waren. Weer gebeurde er niets. Socrates toonde voor een erastès 
atypisch gedrag; hij bleek ongevoelig te zijn voor de charmes van de schone 
Alcibiades, tot diens grote frustratie. Gaandeweg zie je Alcibiades zich 
steeds meer gedragen als een erastès, iemand die actief probeert Socrates te 
verleiden en jacht op hem maakt. Hij regelde het zo dat Socrates bij hem 
overnachtte, naast elkaar in één bed. Het licht gaat uit en daar ligt Alcibia-
des dan, in het donker naast de man die hij zo bewondert en begeert. Hij 
besluit niet langer te dralen en vrijuit te spreken: Socrates, weet je waaraan ik 
dacht? Ik denk dat jij de enige bent die het waard is mijn minnaar te zijn. Maar ik 
denk dat je bang bent me dat te zeggen. (218c). Het hoge woord is eruit. Alcibia-
des verklaart zich beschikbaar voor Socrates, want, zo zegt hij, hij vindt 
niets belangrijker dan zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en om dat te 
bereiken zou hij geen bekwamere helper kunnen vinden dan Socrates. So-
crates antwoordt dan op de uitnodiging met superieure ironie: Mijn beste 
Alcibiades, ik moet nog geloven dat je werkelijk nog niet zo dom bent, als ten minste 
je bewering over mij waar is en als er in mij een kracht zit die jou beter kan maken. 
Dan moet je in mij wel een ongeëvenaarde schoonheid zien, die jouw charmes nog ver 
overtreft. Als je nu op grond van die ontdekking daarvan jouw deel probeert te krij-
gen, en schoonheid tegen schoonheid wil ruilen, dan verlang je iets van me dat hele-
maal in jouw voordeel uitvalt. Dan probeer je in ruil voor de schone schijn de echte 
schoonheid te krijgen en wil je in feite koper tegen goud ruilen. Maar, mijn waarde, 
kijk eerst beter uit je ogen. Misschien beteken ik niets, maar merk je dat niet. Ja, de 
geest begint pas scherp te zien, wanneer de ogen van het lichaam hun scherpte verlie-
zen. En daar ben jij nog ver van af. (218e-219a). 

Alcibiades ziet in Socrates iets van grote waarde, iets dat hem tot ont-
wikkeling kan brengen, en dat hij daarom graag wil hebben in ruil voor zijn 
lichamelijke schoonheid. Dit is een gangbare en algemeen begrijpelijke ver-
onderstelling: onderricht op basis van een mentor-leerling-relatie. De vraag 
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is echter of Alcibiades wel goed ziet. Hij ziet iets in Socrates met de blik van 
een eromenos en volgens de maatstaf die daarbij hoort. Het doet denken aan 
de eerdere scene met Agathon. Agathon was begerig naar Socrates’ wijs-
heid. Alleen had hij in de ogen van Socrates een verkeerde opvatting over 
wijsheid als zou het gaan om iets dat eenvoudig overgeheveld kan worden 
van de ene ziel naar de andere. Agathons conceptie van wijsheid past bij een 
eromenos, precies zoals dat bij Alcibiades het geval was. Gemeten naar de 
maatstaf van Agathon – dat is de wijsheid die je vervult en tot stralend mid-
delpunt maakt van de bewondering van het publiek – zou de wijsheid van 
Socrates wel eens twijfelachtig als een droom (175e) kunnen zijn. Dit zelfde 
speelt ook5 in de dialoog van Socrates met Alcibiades. Om die reden trekt 
Socrates het gezichtsvermogen van Alcibiades in twijfel. Alcibiades moet 
eerst beter leren zien. Zijn ogen zijn nog teveel die van een eromenos, die 
door zijn charme en schoonheid mensen aan zich bindt en zich vermijdt in 
de gunst en bewondering van het volk. Om beter te leren zien, zou Alcibia-
des een ‘omkering’ moeten ondergaan, van een van zichzelf vervulde erome-
nos getransformeerd moeten worden tot een erastès. De erastès staat in het 
Symposium model voor de filosofische eros, het streven naar waarheid en 
inzicht vanuit het besef van het ontbreken van wat je verlangt. Wat de leer-
ling nodig heeft, is niet zozeer vervuld raken van de wijsheid van de leraar, 
maar het onder ogen zien van zijn eigen tekort en het ontwaken van een 
eros die zich bewust is van een transcendente maatstaf van waarheid en 
goedheid. Socrates brengt zijn leerling in een pedagogische situatie waarin 
een aanvankelijke verwachting van wat wijsheid is, doorbroken wordt en er 
een ‘filosofische’ betrokkenheid op een transcendente maatstaf van waar-
heid ontstaat in het licht waarvan kennisaanspraken getoetst en onder-
zocht kunnen worden. Anders dan wat Alcibiades verwacht, kan Socrates 
hem niet allerlei ‘wijsheid’ bijbrengen, wijsheid die past bij het verwach-

                                                                            
5 Zie met name boek X van de Confessiones, met zijn prachtige analyse van het ge-
heugen. De paradox van de Meno is te vinden in X, 17, 26. 
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tingspatroon van een eromenos; dat hij dergelijke wijsheid zou bezitten, ont-
kent Socrates immers keer op keer. Socrates is niet een leraar die spreekt 
vanuit een innerlijk bezit van waarheid. De betekenis van Socrates ligt 
veeleer hierin dat hij een filosofische situatie ensceneert waarin vermeende 
kennis en impliciete maatstaven kritisch tegen het licht worden gehouden 
en waarin de leerling, als het goed is, een ‘ommekeer’ ondergaat, zijn eigen 
nood leert te ervaren in de erkenning van een objectieve maatstaf van 
waarheid. 
 
Theaetetus: de socratische maieutiek 
De Theaetetus is een dialoog die het begrip ‘kennis’ tot onderwerp heeft. Wat 
is kennen? Uit het inleidend gesprek blijkt dat we reeds een zekere opvat-
ting over kennis hebben en dat het onderwerp dus niet helemaal onbekend 
is. Theaetetus, de hoofdpersoon van de dialoog, is zelf in de leer bij Theo-
dorus, die hem onderricht op het gebied van de geometrie en andere vak-
ken. Steeds is het zo dat wij in de leer gaan bij mensen van wie we menen 
dat ze geleerd zijn, dat wil zeggen dat ze kennis ofwel expertise hebben op 
een bepaald gebied; en ‘leren’ bestaat dan erin dat je zelf ‘geleerder’ wordt in 
wat je leert. De vraag die dan opkomt, is: wat is dat precies, ‘kennis’? Socra-
tes gaat de jonge Theaetetus op dit onderwerp ondervragen. Theaetetus 
probeert steeds een definitie te formuleren van wat kennis is, die vervol-
gens na kritisch onderzoek door Socrates als ontoereikend afgewezen 
wordt. Als gevolg hiervan raakt Theaetetus meer en meer in twijfel en onze-
kerheid. Aanvankelijk meende hij te weten wat kennis is, maar nu ziet hij 
zich genoodzaakt te erkennen dat hij het eigenlijk niet goed weet; toch blijft 
de vraag naar kennis hem intrigeren, hij kan zich er niet meer eenvoudig 
van losmaken. 

Socrates interpreteert de gesteldheid van Theaetetus als een teken van 
barensnood. Hij is niet eenvoudig leeg, in de zin van onwetend, maar zwan-
ger, dat wil zeggen dat hij innerlijk een worsteling ondervindt om het in-
zicht dat aan het ontstaan is naar buiten te brengen en in een passende de-
finitie te formuleren. Theaetetus staat op het punt om te baren, en Socrates 
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helpt hem daarbij. Socrates vergelijkt zijn eigen rol met de kunde van zijn 
moeder, die het vak van vroedvrouw uitoefende. Hij helpt de zwangere leer-
ling zijn kennis te baren, waarna de vrucht aan een kritisch onderzoek on-
derworpen wordt: is de voorgestelde definitie levensvatbaar of moet ze af-
gekeurd worden, zoals ook de vroedvrouw een pasgeboren vrucht beoor-
deelt op zijn levensvatbaarheid. Socrates beoefent dus de maieutiek, een 
pedagogisch model dat haaks staat op het model van de communicerende 
vaten. Het gaat niet om de geleerdheid van Socrates die hij overdraagt aan 
de leerling wiens ziel een receptaculum zou zijn, maar de leerling zelf is 
zwanger van de kennis en moet onder begeleiding van een goede verlos-
kundige tot baren gebracht worden. 

Het beeld van de maieutiek, de filosofische verloskunde, heeft in de fi-
losofie een zekere populariteit, vermoedelijk meer dan bij praktisch inge-
stelde pedagogen. Dat hangt samen met het feit dat filosofie zich in de regel 
bezighoudt met niet-empirische kennis, kennis die niet eenvoudig verwor-
ven wordt door ervaring, maar die al verondersteld moet worden om über-
haupt ervaring te kunnen opdoen. Het gaat dan om principes of elementai-
re begrippen die het kennend subject al in zich moet hebben, impliciete 
kennis die behoort tot de orde van het vooronderstelde of van het ‘a priori’, 
zoals filosofen het noemen. In de Theaetetus gaat het om kennis van kennis: 
de jonge Theaetetus heeft een zeker weet van wat kennis is, anders zou hij 
niet in de leer kunnen gaan bij een leermeester die hij deskundig acht op 
een bepaald gebied van kennis. De typische socratische ‘wat is...’-vraag richt 
zich op dit vooronderstelde, op wat we altijd al weten of menen te weten, 
zonder dat we het ook kritisch onderzocht hebben. Juist bij dit soort van 
kennis ligt het gevaar op de loer dat de (niet-filosofische) leerling zegt: ‘ik 
weet het al, je hoeft het mij niet te leren’, het gevaar van epistemische zelf-
genoegzaamheid. Wat Plato ons via Socrates wil laten zien, is hoe belang-
rijk het is om de leerling eerst in een staat van twijfel en onzekerheid te 
brengen; om tot kennis te kunnen komen, moet de leerling eerst erkennen 
dat hij het niet weet, iets waar veel mensen blijkbaar moeite mee hebben. Je 
aanzien, je zelfbeeld en je zelfwaardering, dat alles staat op het spel, wan-
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neer je door Socrates gedwongen wordt te erkennen dat je het eigenlijk niet 
weet, dat wil zeggen, dat je geen rekenschap kunt afleggen van je vermeen-
de kennis. Maar Theaetetus is een voorbeeld van een leerling die uit het 
goede hout is gesneden. Bij hem gaat de erkenning van het niet-weten sa-
men met de wil tot weten, een positieve aandrang om tot het verlangde in-
zicht te komen. Dat noemt Socrates nu barensnood. 
 
Meno: leren is zich herinneren 
Socrates ontkent dat hij de ander iets te leren heeft. De wijsheid die ande-
ren (Agathon, Alcibiades) in hem zien zou wel eens twijfelachtig als in een 
droom kunnen zijn. Twijfel, onzekerheid, besef van niet-weten zijn kenmer-
kend voor de paradoxale ‘leraar’ Socrates. In eerste instantie is het effect 
dat hij heeft op anderen met wie hij in gesprek raakt, negatief. In de Meno 
vergelijkt de gelijknamige hoofdpersoon Socrates met de sidderrog: hij ver-
lamt iedereen met wie hij in gesprek komt, hij hypnotiseert ze als het ware, 
zoals het ook Meno zelf overkomt, die niet meer goed weet wat hij moet 
antwoorden, nadat al zijn eerdere antwoorden steeds weerlegd zijn, en als 
gevolg daarvan in een staat van grondige twijfel terecht is gekomen. 

De eerste fase van de socratische pedagogie is hoofdzakelijk negatief: 
door middel van de elenchos (logische weerlegging) ontmaskert Socrates het 
schijnweten van de ander en brengt hem tot de – vaak pijnlijke – erkenning 
dat hij het niet weet. Het is een pedagogie van het kritisch bevragen van je 
vermeende kennis, met name de morele kennis (de idealen en waarden) die 
deel uitmaakt van je zelfverstaan. Maar vanuit welke positie, zo kan men 
zich afvragen, kan Socrates de ander kritisch bevragen? Het is niet vanuit 
een positief weten. Socrates weet het niet beter. Hij verkeert zelf evenzeer 
in een toestand van twijfel en onzekerheid. Toch moet er in het wijsgerig 
gesprek een verhouding mogelijk zijn tot een maatstaf van kritiek in het 
licht waarvan het vermeende weten van de ander beoordeeld kan worden. 
In het redelijk gesprek van vraag en antwoord wordt voor beide gespreks-
partners een objectieve dimensie van waarheid geopend, een criteriologi-
sche dimensie die in eerste instantie het negatieve effect van vertwijfeling 



 
 
 
 
 
 
 
 

SOCRATES  

 

[ 53 ] 

en onzekerheid teweegbrengt. En Socrates is precies degene die de leerling 
in contact brengt met deze maatstaf: Voordat je [Meno] met mij in contact 
kwam, wist jij het misschien [wat de deugd is], maar nu lijkt het dat jij het ook niet 
meer weet (Meno 80d). De ontmaskering van de vermeende kennis, samen 
met de erkenning van het niet-weten, opent de weg naar een gezamenlijk 
zoeken naar inzicht; en dit gezamenlijk zoeken via vraag en antwoord is 
dan de tweede, constructieve fase van de socratische pedagogie. Waarheid 
is niet langer iets wat je hebt, het vermogen om gezaghebbend te spreken, 
maar wat je – in het wijsgerig gesprek – moet zoeken in de erkenning dat je 
het niet hebt. 

De constructieve fase begint met de bereidheid van de leerling om ge-
zamenlijk te zoeken door middel van vraag en antwoord. Alleen degene die 
beseft iets niet te weten, kan gaan zoeken naar het verlangde. Elke kennis is 
een antwoord op een vraag, en die vraag moet je je ook als vraag bewust 
worden, als iets dat uiting geeft aan je onwetendheid. Dit is ook de grond-
gedachte van het Symposium. De eros van de wijsbegeerte, het streven naar 
wijsheid, moet begrepen worden vanuit de erastès, dat is: de minnaar die het 
beminde schone ontbeert en zo vanuit de innerlijke nood actief streeft naar 
het verkrijgen van het beminde object. Die innerlijke nood is echter niet al-
leen maar leegte, maar ook vruchtbaarheid, zwangerschap. 

Meno is bereid om samen met Socrates te gaan zoeken. Maar de slim-
me Meno denkt Socrates tuk te hebben. Hoe kun je nu zoeken naar iets 
waarvan je niet weet wat het is? Ieder zoeken veronderstelt toch dat je weet 
wat je zoekt, maar als je al weet wat het is wat je zoekt, hoef je niet meer te 
zoeken. Dus het lijkt erop dat zoeken naar kennis geheel onmogelijk is, 
want óf je kent het al, en dan zal je zeker niet gaan zoeken, óf je kent het 
niet, en dan weet je niet wat je moet zoeken (Meno 80e). Dit is de paradox 
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die Augustinus in zijn reflectie op het zoeken naar God in de Confessiones 
ook zo heeft beziggehouden.6 

De oplossing van dit probleem zoekt Plato in de leer van de anamnesis, 
in de tekst van de Meno geïllustreerd aan de hand van het bekende voor-
beeld van de ongeschoolde slaaf die uit zichzelf, geleid door alleen maar 
vragen van de kant van Socrates, tot inzicht komt in de oplossing van een 
geometrisch probleem. Alle antwoorden van de slaaf komen van hemzelf, er 
is hem niets voorgezegd, zo benadrukt Socrates. Het is dus mogelijk dat een 
ongeschoolde slaaf zelf op de juiste antwoorden komt, als hij maar op een 
goede manier ondervraagd wordt; maar dat wijst erop dat die slaaf de juiste 
meningen al in zich had. Zonder dat iemand hem onderwijst, alleen maar doordat 
iemand hem vragen stelt, zal hij [de slaaf] de kennis bezitten. Uit zichzelf haalt hij 
zijn kennis naar boven. (Meno 86d). De slaaf heeft nooit onderwijs genoten. 
Toch heeft hij kennis in zich, en uit zichzelf haalt hij de kennis naar boven, 
door zich als het ware die kennis te herinneren. Een mens komt dus tot ken-
nis, niet door de juiste antwoorden voorgezegd te krijgen die hij dan moet 
nazeggen, maar door zich te herinneren, door zelf de kennis die hij in zich 
draagt, naar boven te halen. Dit is het model van de anamnesis. 

Is het probleem van het zoeken hiermee opgelost? Socrates beweert dat 
er geen sprake is van een zoeken naar iets wat je niet kent. Je kent het al, de 
kennis draag je al in je, alleen moet het nog ‘geëxpliciteerd’ worden, op een 
geordende manier onder woorden gebracht, en dat gebeurt in de pedagogi-
sche situatie van vraag en antwoord. Het is dus niet een pedagogie van 
‘voorzeggen en nazeggen’, maar de socratische pedagogie is gebaseerd op 
de vooronderstelling van een oorspronkelijke kennisname. Mythisch ge-
formuleerd betekent dit dat de ziel in een pre-existente staat de ideeën 
heeft aanschouwd en eenmaal geboren op aarde de herinnering aan deze 
ideeënschouw in zich draagt. Maar het eigenlijke argument bestaat hierin 

                                                                            
6 Zie met name boek X van de Confessiones, met zijn prachtige analyse van het ge-
heugen als vindplaats van God; de paradox van de Meno is te vinden in X, 17, 26. 
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dat niet alle kennis tot stand kan komen door ‘na-zeggen’ van de leermees-
ter, dat is: door een secundaire kennisname. Hetzelfde punt kan ook zo ge-
formuleerd worden door te zeggen dat je alles van een leermeester kunt le-
ren behalve dit ene: of het waar is wat de leermeester je voorhoudt. De rela-
tie tot de waarheid kan slechts direct zijn, van binnenuit. De leermeester 
kan niet vóórzeggen wat de waarheid is. Je moet het zelf ‘zien’. De pedago-
gie van Socrates is er nu op gericht de leerling in een juiste houding tot de 
waarheid te brengen, dat wil zeggen: het al aanwezige ‘vermogen om te 
zien’ juist te richten en hem te helpen juist te zien.7 
 
Socrates en de hedendaagse roep om Bildung 

Sinds enkele jaren klinkt in het onderwijsland de roep om Bildung, bre-
de vorming die de verschraling van het onderwijs aan de universiteiten zou 
moeten compenseren. In 2015 werd aan de Universiteit van Amsterdam op 
initiatief van studenten De Bildung Academie opgericht, die aanvullend on-
derwijs voor studenten verzorgt, gericht op brede vorming van jonge men-
sen in hun oriëntatie op samenleving en wereld.8 Het Humanistisch Ver-
bond ondersteunt deze Bildungsbeweging en draagt daar met allerlei initi-
atieven aan bij. Kort geleden, in de Socrateslezing van 2016, heeft Joep 
Dohmen, emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de 
Universiteit van Humanistiek, een aansprekend pleidooi gehouden voor 
brede vorming onder de titel ‘Stop het narcisme, doe aan Bildung’.9 Alom 
dus de roep om Bildung als remedie tegen de heersende onderwijsarmoede. 

                                                                            
7 Zie ook de passage uit De Staat VII, 518. De kunst van de filosofische paideia be-
staat in het omkeren van de ziel, het bewerkstelligen een fundamentele heroriënta-
tie in de ziel van een aanvankelijke gerichtheid op de zintuiglijke wereld naar een 
nieuwe oriëntatie op het ware zijn. 
8 Zie de website: debildungacademie.nl. 
9 Sinds zijn emeritaat is Joep Dohmen lector Bildung aan het Centrum voor Huma-
nistische Vorming. De Socrateslezing, georganiseerd door het Humanistisch Ver-
bond, werd gehouden op 14 november 2016. Een samenvatting van de lezing is ge-
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Dat nu juist tijdens een naar Socrates vernoemde lezing een pleidooi voor 
Bildung gehouden wordt, doet de vraag rijzen of en hoe het socratisch mo-
del van onderricht aansluit bij de huidige opvattingen over brede vorming. 
Moeten we voor onze gedachtevorming over het pedagogisch concept van 
Bildung te rade gaan bij Socrates? Biedt Socrates een aantrekkelijk en bruik-
baar model voor een oplossing voor de huidige impasse waarin het onder-
wijs – volgens sommigen – verkeert? Of gaat het Socrates (en Plato) mis-
schien toch om iets anders? 

De Bildungsbeweging zoals deze de laatste jaren opkomt, verzet zich 
tegen een eenzijdige instrumentele visie op onderwijs ten bate van econo-
mie en arbeidsmarkt. De dominantie van het marktdenken vertaalt zich in 
efficiënte leerprogramma’s, waarmee leerlingen vaardigheden en technie-
ken aanleren die ze tot kansrijke spelers op de arbeidsmarkt moeten ma-
ken. Ze leren van alles, maar missen het vermogen om het geleerde in een 
wijdere context te plaatsen. Aan de universiteiten hebben rendementsden-
ken en schaalvergroting geleid tot korte opleidingen die studenten geen tijd 
en gelegenheid gunnen om na te denken over de verworven kennis, wat de 
waarde ervan is en hoe ze deze kennis kunnen gebruiken bij het vormen 
van een bredere visie op zichzelf en hun plaats in de wereld. In het Bil-
dungsideaal gaat het daarentegen niet om het opslaan en reproduceren van 
zoveel mogelijk kennis, niet het papegaaien van instant-kennis, maar om 
het zelf nadenken en het ontwikkelen van een eigen oordeelsvermogen. 

De roep om brede vorming vertoont op het eerste gezicht overeenkom-
sten met de rol die de sofisten vervulden in het oude Griekenland. Wat de-
den de sofisten anders dan voorzien in een groeiende behoefte onder jonge 
mensen aan een politieke en morele Bildung? Ook De Bildung Academie wil 
studenten voorbereiden op het hedendaags burgerschap, ze ontwikkelen 

                                                                            
publiceerd in NRC Handelsblad van 20 november 2016. Zie ook de website van 
Dohmen voor een uiteenzetting over Bildung als begeleide zelfvorming:  
joepdohmen.com/?page_id=113. 
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tot verantwoordelijke en sociale burgers die oog hebben voor wat verder 
reikt dan het succes van hun eigen ik. Dohmen, in zijn bovengenoemde So-
crateslezing, omschrijft Bildung in termen van begeleide zelfvorming: jonge-
ren leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven, ze leren 
inzien dat het om hun leven gaat dat ze zelf moeten begrijpen en vormge-
ven. Op deze manier, door te focussen op praktische wijsheid, wordt het 
morele actorschap versterkt en leren jonge mensen zichzelf, hun talenten 
en vermogens, te ontwikkelen. 

De notie van begeleide zelfvorming, centraal in Dohmens visie op Bildung, 
roept associaties op met de socratische maieutiek. Het moet uit de leerling 
zelf komen. Het gaat er niet om, aldus Dohmen, jonge mensen van buitenaf 
voor te houden hoe ze moeten leven, wat goed en waar is, maar ze het zelf te 
laten ontdekken en zelf de balans te laten vinden tussen enerzijds wat past 
bij henzelf, en anderzijds de erkenning van het gezichtspunt van de ander, 
een balans tussen vrije individualiteit en invoelende socialiteit. In de huidi-
ge posttraditionele samenleving is de vormende invloed van traditie, religie 
en overgeleverde moraal sterk afgenomen, aldus Dohmen. Begeleide zelfvor-
ming is niet: overdracht van waarden en normen van leermeester, als verte-
genwoordiger van de traditie, naar de leerling, die daarmee geïnitieerd 
wordt in die traditie; maar: de leerling zelf zijn waarden laten ontdekken, 
ze tot ontwikkeling brengen in een kritische interactie met zijn omgeving, 
de leerling zijn vrijheid laten ontdekken en daar leren verantwoordelijkheid 
voor te nemen. Er zijn hier zeker overeenkomsten met de methode van de 
maieutiek aan te wijzen. Bij de socratische maieutiek moet het ook uit de 
leerling zelf komen. 

Er is echter ook een belangrijk verschil. De zelfvorming van Dohmen 
wordt in feite gekenmerkt door de afwezigheid van iedere externe maat-
staf. De taak van de begeleider is daarom ook niet gelegen in de kritische 
toetsing van wat de leerling naar buiten brengt. In geval van de maieutiek 
vertegenwoordigt Socrates in het gesprek de absolute maatstaf, niet inhou-
delijk in de zin dat hij het precies weet, maar zijn taak bestaat erin de leer-
ling te confronteren met die bovenindividuele maatstaf in het licht waarvan 
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de ‘vrucht’ beoordeeld wordt op zijn waarachtigheid en levensvatbaarheid. 
De begeleider (docent) van de zelfvorming treedt niet normatief op; hij 
dient de leerling in zijn proces van zelfvorming te steunen en te bevestigen. 
Zo beschouwd wortelt de praktijk van de ‘zelfvorming’ volop in de relativis-
tische liberale geest van onze tijd: er is geen uiteindelijke waarheid, de mo-
rele ideeën die leidinggevend zijn voor onze manier van leven zijn gronde-
loos. Het belangrijkste van waarden is dan niet of ze waar zijn, maar dat ze 
deel kunnen uitmaken van een authentiek en zelf vormgegeven leven. Het 
hedendaagse pleidooi voor Bildung heeft een vrije persoon op het oog die 
zelf vorm moet geven aan zijn leven en persoonlijkheid in een culturele si-
tuatie die gedefinieerd wordt door de ‘dood van God’, dat betekent: de af-
wezigheid van uiteindelijke maatstaven en funderende principes. De kriti-
sche rol van de ‘begeleider’ wordt daardoor wat tandeloos. Tegelijk wordt in 
het proces van de begeleide zelfvorming wel een zeker ideaal van wat een 
geslaagd en goed mens is, voorgehouden, een postmodern ideaal van he-
dendaagse burgerschap waarin autonomie en zelfzorg gecombineerd wordt 
met medemenselijkheid en medeleven (empathie). Wat dan ontbreekt, naar 
mijn idee, is de permanente socratische onrust van de kritische zelfverant-
woording, het onderwerpen van je leven aan een redelijke zelfkritiek. Als je 
iets kunt leren van Socrates als leraar is het precies dit. 
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4.  Ben Sira 

Leermeester en pedagoog 
 

PANC BEENTJES 
 
In deze bijdrage wordt een portret geschetst van de joodse leraar Ben Sira 
die omstreeks 190-180 voor het begin van de gewone jaartelling in Jeruza-
lem een Hebreeuws geschrift publiceerde dat doorgaans wordt aangeduid 
als ‘De Wijsheid van Jesus Sirach’, maar vaak ook als ‘Ecclesiasticus’, de 
naam volgens de oude Latijnse vertaling.1 

Het geschrift wordt gerekend tot de zogeheten wijsheidsliteratuur, 
waartoe ook Bijbelboeken als Job, Spreuken en Prediker behoren. Wijs-
heidsliteratuur vinden we in alle culturen van het Oude Nabije Oosten. Zo is 
bijvoorbeeld een gedeelte van het boek Spreuken (22:17-24:22) duidelijk ge-
ent op de Egyptische leer van Amenemope, circuleerden er in Mesopotamië 
teksten die de ongerechtigheid in de wereld en het lijden van de onschuldi-
ge probeerden te doordenken en te verklaren. Uit omstreeks 2000 BCE 
stamt de zogenaamde Sumerische Job, een klaagzang waarin een vrome 
man zijn god om verlossing uit de nood bidt. Omstreeks 1600 BCE ontstaat 
een oud-Babylonische tekst, De lijdende rechtvaardige, waarin iemand die 
over zijn lijden klaagt, in een goddelijk antwoord wordt vrijgesproken van 
schuld en gerehabiliteerd. Ongeveer een eeuw later ziet het beroemde lied 

                                                                            
1 Volgens Sir 50:27 luidt de volledige naam van de auteur: Simeon, zoon van Jesjua, 
zoon van Eleazar, zoon van Sira. 
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Ludlul bel nemeqi (‘Ik wil prijzen de Heer van de wijsheid’) het licht. In deze 
tekst, die ook wel wordt aangeduid als de Babylonische Job, richt een hoog-
geplaatste Babyloniër zich in een klacht tot de god Marduk en bepleit ver-
lossing uit zijn onterechte lijden, wat vervolgens ook geschiedt. Zo bestaat 
er ook de zogenaamde Babylonische theodicee, ook wel de Babylonische 
Kohelet genoemd, een dialoog uit ca. 800 BCE tussen een lijdende en zijn 
vrome vriend, die op soortgelijke wijze als de vrienden van de Bijbelse Job, 
argumenten tegen hem in stelling probeert te brengen om hem te overtui-
gen dat hij op een of andere manier ergens schuldig aan is. 
Wijsheidsteksten ontstaan dus, wanneer mensen gaan nadenken over de 
mogelijkheden en de grenzen van hun bestaan en wanneer zij deze variëteit 
aan ervaringen gaan systematiseren. Vooral het zoeken naar onderlinge 
verbanden – in termen van oorzaak en gevolg – speelt daarbij een grote rol. 
Auteurs van deze literatuur willen niet alleen voor zichzelf, maar zeker ook 
voor anderen vastleggen hoe de contouren van een geslaagd leven eruit 
(zouden moeten) zien – en zijn op die manier te beschouwen als wijsheids-
leraren. 

Ben Sira staat enerzijds heel duidelijk in deze traditiestroom van het 
oude Nabije Oosten, maar zijn werk wordt ook gekenmerkt door duidelijk 
eigen accenten. Dat hij zijn geschrift in het Hebreeuws publiceerde, is verre 
van zelfsprekend, aangezien de omgangstaal in die dagen Aramees was en 
er, na de veroveringstochten van Alexander de Grote, zeker in Jeruzalem 
ook Grieks werd gesproken. Het teruggrijpen op het Hebreeuws vormt een 
duidelijk bewijs dat deze leraar (סֹוֵפר) heel bewust de keuze heeft gemaakt 
om zijn boodschap neer te schrijven in de taal van de joodse traditie. 
Die joodse traditie stond in zijn dagen nogal onder druk. Omstreeks 200 
BCE namelijk had de Egyptische generaal Scopas in de slag bij Paneion een 
gevoelige nederlaag geleden tegen Antiochus iii de Grote, zodat Palestina 
definitief onder het gezag kwam van de Seleuciden, die in Antiochië zetel-
den. Dit had tot gevolg dat de hellenistische cultuur en levensbeschouwing 
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in versneld tempo hun intrede deden in Palestina, waardoor de eigen jood-
se identiteit onder druk kwam te staan.2 Daarnaast waren er intriges rond 
het hogepriesterschap dat door de Seleucidische vorsten aan de hoogst bie-
dende werd verleend. 

In deze, zowel in politiek als in godsdienstig opzicht, onrustige en war-
rige wereld publiceert Ben Sira zijn geschrift. In een poging om zowel de 
auteur als zijn werk duidelijker contouren te geven, citeer ik de twee auto-
biografische passages uit het geschrift. 
 
Ook ik ben als een kanaal, gevoed door een rivier, 
als een waterloop stroom ik naar een hof. 
Ik zei: ‘Ik zal mijn boomgaard bevloeien, 
ik zal mijn bloembed besproeien’. 
En kijk, mijn kanaal werd een rivier, 
en mijn rivier werd een zee. 
Ik maak mijn onderricht (παιδεία) zo helder als de dageraad, 
ik laat mijn licht tot in de verte schijnen. 
Ik giet mijn leer (διδασκαλία) uit als een profetie, 
ik geef hem door tot in de verste generaties. 
Ik heb mij niet alleen voor mijzelf ingespannen, 
Maar voor allen die wijsheid zoeken. (Sir 24:25-29) 
 
Ben Sira ziet het als zijn taak de joodse traditie die in de Tora haar neerslag 
heeft gekregen te kanaliseren. Hij durft het zelfs aan om zijn werkzaamhe-
den te plaatsen binnen een profetische lijn en deinst er niet voor terug zich 
opgenomen te weten in de brede traditiestroom die Israël rijk is. Zijn on-
derricht is echter niet alleen bestemd voor zijn directe omgeving, maar ook 
voor in de verte, voor de joden elders ter wereld, en niet alleen voor de eigen 
tijdgenoten, maar ook voor toekomstige generaties. 

                                                                            
2 Dit zou uiteindelijk culmineren in de Makkabese opstand (167-160 BCE). 
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Ik nu ben als laatste wakker gebleven 
als een nalezer achter de druivenplukkers. 
Door de zegen van God ben ik vooraan gekomen 
en heb ik als een druivenplukker de perskuip gevuld. 
Bedenk dat ik niet alleen voor mijzelf heb gezwoegd, 
maar voor allen die onderricht (παιδεία) zoeken. (Sir 33:16-18) 
 
Ben Sira beschouwt zich klaarblijkelijk als de laatste in de rij van degenen 
die waken over de tradities van Israël. De twee eerste regels van deze passa-
ge kunnen ook heel goed gelezen worden als een verkapte kritiek op de als-
maar voortschrijdende hellenisering van Jeruzalem en omstreken.3 
 
Van grootvader naar kleinzoon 
Hoewel Ben Sira zijn werk in het Hebreeuws heeft geschreven, is het niet de 
Hebreeuwse versie van dit geschrift dat gezag verwierf. De doorslaggeven-
de reden(en) dat het Hebreeuwse geschrift niet in de lijst van ‘boeken die de 
handen verontreinigen’ werd opgenomen, kennen we niet. Het kan zijn dat 
het verzwijgen van Ezra in de ‘Lof der Vaderen’ (Sir 44-50) dit heeft veroor-
zaakt, maar ook kan het zijn dat het colofon met naam en toenaam van de 
auteur (Sir 50:27) opname in de Hebreeuwse canon in de weg heeft gestaan. 
Het is de Griekse vertaling van de kleinzoon van Ben Sira die in onze Bijbels 
is opgenomen en de status van ‘deuterocanoniek geschrift’ heeft gekregen. 
De kleinzoon die zijn vertaling van een προλογος, een ‘Woord Vooraf’, heeft 
voorzien zet de lezers heel gericht op het spoor van de intentie van het ge-
schrift: 
 

                                                                            
3 Er is niemand die er aan twijfelt dat Ben Sira in 38:24-39:11, waar een uitvoerige 
beschrijving wordt gegeven van de ideale סֹוֵפר, in feite zijn eigen werkzaamheden 
en ideeën op papier heeft gezet. 
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Daarom voelde mijn grootvader Jezus, die de Wet, de Profeten en de andere geschrif-
ten van onze voorouders diepgaand had bestudeerd en daarin een grondig inzicht 
had verworven, de drang om ook zelf iets te schrijven, dat lering en wijsheid bevatte. 
(7-12 NBV) 
 
Wat hier met lering wordt weergegeven, kan beter met ‘onderricht’ vertaald 
worden, een meer adequate weergave van het Griekse παιδεία.4 Deze term 
is in totaal liefst vijfendertigmaal in de Griekse vertaling van de kleinzoon 
te vinden.5 Het vormt daarmee onmiskenbaar een lievelingswoord van de 
kleinzoon, zeker wanneer we dat afzetten tegen de in totaal ‘slechts’ tach-
tigmaal dat παιδεία in de gehele Septuaginta voorkomt.6 
Theophil Middendorp heeft in zijn Leidse dissertatie zelfs proberen aan te 
tonen dat Ben Sira met zijn geschrift een leerboek heeft willen samenstellen 
naar Grieks voorbeeld. Deze theorie is en wordt echter nauwelijks nog als 
steekhoudend beschouwd.7 

De kleinzoon typeert het geschrift van zijn grootvader uitdrukkelijk als 
een werk dat onderricht … bevatte. Ook de hierboven geciteerde autobiografi-
sche passages van zijn grootvader wijzen duidelijk in die richting. Zijn er 
nog andere aanwijzingen dat Ben Sira zelf zijn boek als een bron voor on-
                                                                            

4 Het woord παιδεία komt, in combinatie met wijsheid, ook al aan het begin van de 
Proloog voor en wordt door de NBV dan opvallend genoeg wél met onderricht ver-
taald: Door de Wet, de Profeten en de andere, latere geschriften is ons veel waardevols ge-
schonken; vanwege deze boeken moet men Israël prijzen om zijn onderricht en wijsheid. 
5 Daarnaast komt het verbum παιδεύειν negen keer, het participium 
πεπαιδευμένος zesmaal en het nomen παιδευτής één keer voor; R. SMEND, Grie-
chisch-Syrisch-Hebräischer Index zur Weisheit des Jesus Sirach, Berlin (Reimer) 1907, 
176. 
6 E. HATCH / H.A. REDPATH, A Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions 
of the Old Testament, Vol. II, Oxford 1897 [reprint: Graz (Akademische Druck- u. Ver-
lagsanstalt 1954], 1046-1047. 
7 TH. MIDDENDORP, Die Stellung Jesu Ben Siras zwischen Judentum und Hellenis-
mus, Leiden (Brill) 1973. 
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derricht beschouwde? Daartoe grijpen we nu terug op de Hebreeuwse tekst 
om te zien of daarvoor bouwstenen te vinden zijn. 
 
Leerhuis en leerstoel: metafoor of realiteit? 
Een intrigerende aanwijzing hoe Ben Sira zijn werk beschouwde, vormt 
naar mijn mening een van de regels in de slotpassage van het geschrift:  פנו
 Kom naar mij toe, onverstandigen, en verblijf in het – אלי סכלים ולינו בבית מדרשי
huis van mijn studie / mijn huis van studie (Sir 51:23).8 James Crenshaw, die in 
zijn essay over opvoeding in het oude Israël deze passage tot twee keer 
noemt, kwalificeert dit vers als the first explicit reference to a school, maar 
spreekt in dezelfde zin tevens over deficiency of hard evidence.9 

Sirachgeleerden debatteren al heel lang over wat nu de precieze bete-
kenis moet zijn van de collocatie het huis van mijn studie / mijn huis van studie. 
Gaat het hier inderdaad om het allereerste schriftelijke bewijs voor het be-
staan van het fenomeen ‘leerhuis’ of academie?10 Wanneer deze opvatting 
juist is, en het dus inderdaad om een fysieke school of leerhuis gaat, dienen 
we in Sir 51:23 ook de implicatie van het ermee verbonden werkwoord seri-
eus te nemen, waardoor een interessante casus ontstaat. Onmiddellijk 
voorafgaand aan en direct verbonden met de collocatie het huis van mijn stu-
die / mijn huis van studie staat namelijk het werkwoord לין dat overnachten 
betekent. Wanneer we de tweede helft van 51:23 dus letterlijk nemen, zou 
dat inhouden dat de leerlingen van dit leerhuis of deze school intern 
verbleven, dus op een soort kostschool onderwijs ontvingen van Ben Sira. 
                                                                            

8 De Grieks tekst luidt: ἐγγίσατε πρός με, ἀπαίδευτοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ 
παιδείας. 
9 J.L. CRENSHAW, Education in Ancient Israel, JBL 104 (1985) 601-615, hier 601. 
10 R. SMEND, Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt, Berlin (Reimer) 1906, 508: der Aus-
druck ist geschichtlich wichtig als Bezeichnung des Hauses des Weisheitslehrers. J.G. 
SNAITH, Ecclesiasticus or the Wisdom of Jesus Son of Sirach (CBC), Cambridge (CUP) 
1974, 261: school. R.A.F. MACKENZIE, Sirach (OTM 19), Wilmington (Glazier) 1983, 196: 
“house of learning”, a technical name for the place where students assembled for instruction 
in the Law. 
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dus op een soort kostschool onderwijs ontvingen van Ben Sira. Hoewel ui-
teraard niet geheel uit te sluiten, komt deze mogelijkheid mij als nogal on-
waarschijnlijk voor. 

Het ligt daarom meer voor de hand om de formulering huis van mijn stu-
die / mijn huis van studie te interpreteren als een metafoor voor de activitei-
ten die Ben Sira ontplooit als wijsheidsleraar. Het huis van mijn studie / mijn 
huis van studie functioneert dan als een metafoor voor zijn geschrift.11 
Sommigen willen beide opties openhouden.12 Daarnaast zijn er die de collo-
catie בית מדרשי als niet authentiek beschouwen en – mede op grond van de 
Griekse (ἐν οἴκῳ παιδείας) en Syrische vertaling (byt ywlpn’) – pleiten voor 
de collocatie 13.בית מוסר Het daarbij gebruikte hoofdargument dat מוסר door 
de kleinzoon met παιδεία wordt weergegeven is inderdaad juist, zij het ech-
ter in zeer beperkte mate, aangezien het slechts in zes van de vijfendertig 
gevallen geldt.14 

Daar Sir. 51:13-30 bovendien als een acrostichon is opgebouwd, wil me-
nigeen ook nog פנו aan het begin van 51:23 wijzigen in רוסו , zodat ook deze 
regel beantwoordt aan de juiste volgorde van de letters in het Hebreeuwse 

                                                                            
11 N. PETERS, Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus (EHAT 25), Münster (Aschen-
dorff Verlagsbuchhandlung) 1913, 451: Hier meint der Autor übrigens sein Buch. A.A. 
VAN DEN BORN, Wijsheid van Jesus Sirach (BOT), Roermond (Romen) 1968, 245: Het 
leerhuis is vermoedelijk beeldspraak, juist als het huis van de wijsheid; de school is dan het 
boek dat Sir geschreven heeft. N. Peters, ‘Ein übersehendes Zeugnis für die literarische 
Art des “Midrasch” in unserer Bibel’, ThGl 3 (1911) 143: Dieses „Midraschhaus“ meint 
aber in übertragener Bedeutung das Buch des Jesus Sirach, nicht den Ort, an dem der Autor 
lehrte. 
12 B.M. ZAPF, Jesus Sirach 25-51 (NEB 39), Würzburg (Echter Verlag) 2010, 398: Wie-
wohl 23b hier auch rein metaphorisch verstanden werden kann, so ist es doch ein 
früher Beleg für die Existenz von weisheitlichen „Lehrhäusern“. 
13 I. LEVI, L’Ecclésiastique (BEHE.R 10,2), Paris (Leroux) 1901, 229: בית מדרשי serait 
un néologisme un peu prémature. Il y avait probablement בית מוסר. 
14 Sir 34:17; 35:14; 41:14; 42:5; 42:8; 50:27. 
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alfabet en men op deze wijze ook nog een woordspeling van het verbum סור 
(keren) met מוסר (instructie) kan postuleren.15 

Het acrostichon herbergt trouwens nog een gegeven dat dient te wor-
den meegewogen. Het gaat dan om de openingswoorden van Sir 51:29 – 
 Mijn ziel verheugt zich in mijn zitten, een verwijzing naar – תשמח נפשי בישיבתי
de zetel waarop de leraar is gezeten.16 In parallellie met 51:23 zou men ook 
hier kunnen aanvoeren dat het bij de hapax בישיבתי niet om ‘onderwijs’ gaat, 
maar om een fysieke ְיִׁשיָבה. Maar gelet op 51:28 (Hoort mijn leer)17, pleit ik, net 
als in 51:23, ook in 51:29 voor een onderwijscontext en niet voor het gebouw 
waar dat onderwijs zou hebben kunnen plaatsvinden.18 

Als laatste, aanvullend argument ten gunste van de optie metafoor 
dient gewezen te worden op het feit dat in grot 11 van Qumran een gedeelte 
van een alfabetisch lied is gevonden dat op een aantal punten correspon-
deert met Sir 51:13-20.30, en wel in wat zich laat aanzien als een veel authen-
tiekere versie met een sterk erotiserend karakter.19 In dat acrostichon is een 

                                                                            
15 O.a. C. DEUTSCH, The Sirach 51 Acrostic, ZAW 84 (1982), 400-409, hier 403; E. 
REYMOND, Sirach 51:13-30 and 11Q5, RdQ 23 (2007) 207-231, hier 223; W.TH. VAN 

PEURSEN, Sirach 51:13-30 in Hebrew and Syriac, in: M.F.J. BAASTEN / W.TH. VAN 

PEURSEN (eds.), Hamlet on a Hill: Semitic and Greek Studies Presented to T. Muraoka 
(OLA 118), Louvain (Peeters) 2003, 357-374, hier 366. VAN PEURSEN, Sirach 51:13-30, 
366.369-370 voert een aantal argumenten aan die hem tot de slotsom brengen dat 
Sir 51:13-30 niets anders kan zijn dan een terugvertaling uit het Syrisch. 
16 Volgens J. ELWOLDE (ed.), Dictionary of Classical Hebrew, Vol. 4, Sheffield (Sheffield 
Academic Press) 1998, 332: sitting of teacher, i.e. teaching … 
17 De Griekse tekst heeft hier παιδεία. 
18 VAN PEURSEN, Sirach 51:13-30, 366-367: The original Hebrew text may have read 
 may your soul rejoice in His salvation’ (cf. Isa 25:9) … ‘from a‘ תשמח נפשכם בישועתו
reconstructed בישועתו we can explain both the reading in G (ἔλεος being a transla-
tion equivalent for ישועה also elsewhere in Ben Sira) and the reading in B (as a tex-
tual corruption, be it via Syriac or not). 
19 Voor recente, uitvoerige studies met uitvoerige bibliografie, zie: REYMOND, Sir 
51:13-30 en É. PUECH, La Sagesse dans les Béatitudes de Ben Sira: Étude du texte de 
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jonge man aan het woord die een relatie aangaat met een jonge vrouw – de 
wijsheid – die als zijn lerares en geliefde wordt voorgesteld. Hier is dus ze-
ker sprake van een allegorie, wat met betrekking tot de Sirachpassage als 
een aanvullend bewijs zou mogen gelden ten gunste van een metaforisch 
gebruik van ‘leerhuis’ en ‘leerstoel’. 
 
Tot wie richt Ben Sira zich nu eigenlijk? 
Net zoals het boek Spreuken bedient het geschrift van Ben Sira zich van de 
aanspreking בני (mijn zoon). Terwijl men ten aanzien het boek Spreuken – 
waar het in totaal drieëntwintig keer voorkomt – nog zou kunnen volhou-
den dat dit בני gesitueerd dient te worden binnen het verband van de fami-
lie,20 en dus uit de mond van vader en moeder afkomstig is, is dat voor het 
geschrift van Ben Sira zeer onwaarschijnlijk. Want daar gaat het eenen-
twintig keer onmiskenbaar om de leerling die door de wijsheidsleraar 
wordt toegesproken en geïnstrueerd. 

Opvallend genoeg wordt dat door de Griekse vertaling van beide ge-
schriften indirect bevestigd. Ten eerste wordt in beide vertalingen het be-
zittelijk voornaamwoord mijn uit de Hebreeuwse aanspreekvorm בני niet 
overgenomen, waardoor die familiale nabijheid al enigszins naar de achter-
grond wordt verdrongen. En vervolgens is het tekenend hoe het nomen בן 
wordt weergegeven. In de Griekse vertaling van het boek Spreuken is dat 
υἱέ (zoon), in de vertaling van Jesus Sirachs kleinzoon is dat τέκνον (kind).21 

                                                                            
Si 51,13-30 et de Si 14,20-15,10, in: J.-S. REY / J. JOOSTEN (eds.), The Text and Versions of 
the Book of Ben Sira: Transmission and Interpretation (JSJS 150), Leiden (Brill) 2011, 297-
329. 
20 R.N. WHYBRAY, Proverbs (NCBC), Grand Rapids MI (Eerdmans) 1994, 37 onder 
verwijzing naar Spr. 1:8; 6:20; 31:1: … the reference to the mother’s teaching side by 
side with that of the father … makes a family setting plausible. 
21 υἱέ zevenentwintig keer als aanspreekvorm in Spreuken, τέκνον achttienmaal als 
aanspreekvorm in Jesus Sirach. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BEN SIRA 

 

[ 68 ] 

De eerste is mannelijker ten opzichte van de tweede, die meer neutraal 
overkomt.22 

Aldus voegt het geschrift van Jesus Sirach zich in de lange en eerbied-
waardige tradities van het oude Nabije Oosten waarin met mijn zoon niet de 
bloedverwant, maar de student wordt toegesproken.23 
 
Op weg naar een representatieve passage 
Het wordt ondertussen hoog tijd om aan de hand van een consistente pas-
sage uit het geschrift te laten zien op welke wijze de Jeruzalemse schriftge-
leerde te werk gaat. Een illustratief voorbeeld is te vinden in Sir 6:18-37, dat 
– toevallig of niet – 22 regels telt, precies hetzelfde aantal als het acrostichon 
in Sir 51:13-30, waarmee het bovendien opmerkelijk veel raaklijnen ver-
toont.24 Onmiddellijk echter manifesteert zich een probleem. Van Sir 6:18 
zijn alleen de laatste twee woorden in het Hebreeuws bewaard (תשיג חכמה – 
je zult wijsheid verwerven), terwijl er merkwaardigerwijs geen Hebreeuwse 
tekst voorhanden is van vers 34 in de Griekse tekst. 

We stoten hier op een verschijnsel dat zich bij de bestudering van het 
boek Jesus Sirach voortdurend aandient. Van het geschrift is namelijk 
slechts ca. 70% in Hebreeuwse vorm bewaard gebleven, zodat de oudste 
complete Sirachtekst alleen in het Grieks voorhanden is.25 Maar deze oudste 
                                                                            

22 Dit wordt echter ontkend door G. FOHRER, υἱός, in: Theological Dictionary of the 
New Testament, Vol. 8, 2006, 353. 
23 O. PLÖGER, Sprüche Salomos (Proverbia) (BK 17), Neukirchen (Neukirchener Ver-
lag) 1984, 14: Die Anrede „Mein Sohn“, in altorientalischen Weisheitstexten des Nil-
landes und Mesopotamiens ebenfalls bezeugt, hat einen fiktiven Adressaten im 
Auge, gleichsam das Modell eines Schülers, aber sie ist der Wirklichkeit abge-
lauscht. 
24 Zie met name F. BÖHMISCH, Ein Liebesgedicht eines jüdischen Weisheitslehrers 
auf seine Jugendliebe (Sir 51,13-30), Biblisches Forum: Zeitschrift für Theologie aus bibli-
scher Perspektive 1/2000, 1-19, vooral 9-11. [www.bibfor.de/archiv/00-1.boehmisch]. 
25 Details over de Hebreeuwse handschriften en hun vindplaats in: P.C. BEENTJES, 
The Book of Ben Sira in Hebrew. A Text Edition of all Extant Hebrew Manuscripts 
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Griekse tekst (de zogenaamde Grieks I) is in de loop van de eerste twee 
eeuwen op een aantal punten uitgebreid (de zogenaamde Griekse II) met 
verzen die ofwel aan de oorspronkelijke vertaling een andere betekenis of 
betekenisnuance wilden geven, ofwel een bepaald thema, bijvoorbeeld de 
individuele eschatologie, uitgebreider dan in het origineel het geval was, 
onder de aandacht wilden brengen. En aangezien bovendien de Griekse 
tekst van de kleinzoon geen nauwgezette vertaling is, maar bij tijd en wijle 
nogal vrij, blijkt het onmogelijk om ontbrekende verzen of passages terug te 
vertalen in het Hebreeuws.26 

Bovendien treffen we in de Hebreeuwse tekst tussen 6:22 en 6:23 een 
tweetal verzen aan die als Sir 27:5-6 te identificeren zijn en hier geen cor-
responderende vertaling in het Grieks kennen.27 Ten slotte dient vermeld te 
worden dat van 6:13-31 in Qumran enkele kleine fragmenten gevonden zijn 
(2Q18), wat zou kunnen wijzen op het belang van precies deze passage. 
 
De pedagoog aan het woord 
Een passage die naar mijn mening als representatief kan gelden voor een 
portret van Ben Sira als pedagoog is te vinden in Sir 6:18-37, dat ik zonder 
meer als een karakteristieke tekst zou willen kwalificeren. Hij bestaat uit 
drie delen (de verzen 18-22, 23-31 en 32-37) die alle drie openen met de aan-
spreking mijn zoon / kind, waardoor dus drie uitdrukkelijke attentiemomen-
ten worden gecreëerd.28 

                                                                            
& A Synopsis of all Parallel Hebrew Ben Sira Texts (VTS 68), Leiden (Brill) 1997 / At-
lanta GA (SBL) 2006, 13-19. 
26 De meest uitvoerige studie hierover is van B.G. WRIGHT, No Small Difference. 
Sirach’s Relationship to its Hebrew Parent Text (SCS 26), Atlanta GA (Scholars Press) 
1989. 
27 Deze invoeging leidt in commentaren ook tot verwarring bij de telling van de 
verzen na 6:22-23. 
28 De literatuur over Sir 6:18-37 is enorm. Zie onder andere de bibliografie bij J. 
MARBÖCK, Jesus Sirach 1-23 (HTKAT), Freiburg (Herder) 2010, 116 en J. ROGERS, As 
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6:18 [Mijn zoon, accepteer van jongs af aan discipline (παιδεία) 
 en tot aan je oude dag] zul je wijsheid vinden.29 
6:19 Nader haar als iemand die ploegt en oogst, 
 dan mag je een grote opbrengst van haar verwachten, 
 want in haar dienst zul je weinig werk hebben 
 en binnenkort van haar vruchten eten. 
6:20 Ze is moeilijk voor de dwaas 
 en iemand zonder hart zal haar niet verdragen. 
6:21 Als een zware steen ligt ze op hem 
 en hij zal niet aarzelen haar weg te werpen. 
6:22 Want discipline (מוסר) is als haar naam, 

voor velen is zij niet licht toegankelijk. 
 
In het slotvers van het eerste deel (vers 22) springt in het oog dat de He-
breeuwse (en Syrische) tekst het hebben over discipline (מוסר) en onderwijs 
(ywlpnh), terwijl de Griekse vertaling σοφία (wijsheid) geeft. De lijn in de 
Griekse tekst loopt van παιδεία (vers 18a) naar σοφία (vers 22a), terwijl de 
Hebreeuwse tekst klaarblijkelijk een inclusie wil benadrukken op de term 
 De Griekse vertaler laat zich daarbij hoogstwaarschijnlijk leiden door .מוסר
het slot van vers 18 (wijsheid) en de metafoor in vers 19 (oogsten, vruchten) die 
in hoofdstuk 24:19-22 tot volle ontplooiing zal komen.30 Ook is niet uitgeslo-
ten dat het slot van vers 22 (niet licht toegankelijk) hierbij een rol heeft ge-
speeld, aangezien ditzelfde woord in Spr 8:9 uit de mond van Vrouwe Wijs-

                                                                            
ploughing and reaping draw near to her: A reading of Sirach 6:18-37, OTE 13 (2000) 
364-379. 
29 Tekst tussen vierkante haken betreft een vertaling van de Griekse tekst bij afwe-
zigheid van een Hebreeuwse tekst. 
30 Zie: P.C. BEENTJES, “Come to me, you who desire me …”: Lady Wisdom’s Invitati-
on in Ben Sira 24:19-22, in: R. EGGER-WENZEL / K. SCHÖPFLIN / J.F. DIEHL (eds.), 
Weisheit als Lebensgrundlage (FS F.V. REITERER) (DCLS 15), Berlin (De Gruyter) 2013, 
1-11. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BEN SIRA 

 

[ 71 ] 

heid klinkt. Het lijkt erop dat de kleinzoon παιδεία en σοφία hier als onder-
ling uitwisselbare termen gebruikt, iets dat in het vervolg wederom het ge-
val zal zijn. 
 
6:23 [Luister, kind, en neem mijn raad aan, 
 wijs mijn advies niet af. 
6:24 Steek je voeten in haar boeien 
 en je nek in haar juk.] 
6:25 Buig je schouder en draag haar, 
 voel geen afkeer voor haar listen. 
6:26 [Benader haar met heel je ziel 
 en blijf uit alle kracht dicht bij haar.] 
6:27 Onderzoek en speur, zoek en vind, 
 houd haar stevig vast, laat haar niet los, 
6:28 want uiteindelijk zul je haar rust vinden 
 en zal zij voor jou veranderen in plezier. 
6:29 Dan zal haar net voor jou een plek van bescherming zijn, 
 haar touw een gouden kleed, 
6:30 haar juk een gouden juk, 
 haar ketenen een purperen koord.31 
6:31 Dan zul jij je met haar bekleden als prachtige kleren 
 en jezelf met haar kronen als een schitterende kroon. 
 
Nadat Ben Sira in het eerste deel duidelijk heeft gemaakt dat het echt niet 
gemakkelijk is om je aan discipline/onderricht te onderwerpen, maar dat 
het tot grote resultaten zal leiden, dringt hij er vervolgens in het tweede 
deel bij de student op aan om zijn advies ten volle ter harte te nemen en alle 

                                                                            
31 Het Hebreeuwse woord voor keten (מֹוֵסר) creëert een prachtig woordspel met het 
centrale thema discipline (מּוָסר). 
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kaarten te zetten op het vinden van Vrouwe Wijsheid en helemaal in haar 
invloedsfeer te komen, letterlijk onder haar gebukt te gaan. 

En wat na al die inspanningen in het vooruitzicht wordt gesteld, liegt er 
niet om: niet alleen plezier, maar ook de prachtigste taferelen. De beschrij-
ving van die schitterende kleren herinnert enerzijds aan passages in het 
Oude Testament over koning en hogepriester (Ex 28:28), anderzijds fun-
geert een formulering als purperen koord (vers 30b) als een reminder naar 
Num 15:38 – die draad is een zichtbaar teken aan de zoom van de kleren om 
de Israëlieten te herinneren aan alle geboden van Jhwh en deze na te leven. 

En het is zeker geen toeval dat een schitterende kroon (vers 31b) welgeteld 
nog één keer in het boek van Ben Sira zal terugkeren, en wel in de beschrij-
ving van Aaron (45:12). Deze hogepriester speelt in het geschrift een uiterst 
belangrijke rol, omdat volgens Ben Sira ook de koninklijke heerschappij is 
overgegaan op Aaron en zijn nazaten.32 

Didactisch zit dit betoog tot nu toe ontzettend knap in elkaar. Het moet 
illustreren dat het wel degelijk loont om soms vervelende dingen te moeten 
ondergaan; uiteindelijk, zo wordt betoogd, zijn ze de opmaat tot de meest 
schitterende vergezichten. 
 
6:32 Wanneer je het wilt, mijn zoon, kun je wijs worden;33 
 wanneer je je hart ertoe zet, kun je verstandig worden. 
6:33 Wanneer je bereid bent te luisteren 
 en je oor neigt, kun je onderwezen worden.34 
6:34 [Wees erbij wanneer de oudsten samenkomen 
 en sluit je aan bij hun wijsheid.] 
6:35 Wens elk debat te horen, 
                                                                            

32 Uitvoerig hierover: P.C. BEENTJES, The Book of Ben Sira: Some New Perspectives 
at the Dawn of the 21st Century, in: G.J. BROOKE / P. VAN HECKE (eds.), Goochem in 
Mokum: Wisdom in Amsterdam (OTS 68), Leiden (Brill) 2016, 1-19, vooral 2-11. 
33 De Griekse tekst heeft hier zul je geïnstrueerd worden (παιδευθήσῃ). 
34 De Griekse tekst heeft hier zul je wijs zijn (σοφὸς ἔσῃ). 
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 laat een intelligente spreuk je niet ontgaan. 
6:36 Kijk goed wie inzicht heeft en zoek hem op, 
 laat je voet zijn drempel uitslijten. 
6:37 Schenk nauwkeurig aandacht aan de vreze van de Allerhoogste 
 en overdenk voortdurend zijn geboden. 
 Dan zal Hij je hart inzicht verschaffen 
 en wat je begeert zal Hij je instrueren. 
 
Het derde deel vormt in feite de praktische invulling: luister en kijk goed, 
zorg dat je op de juiste plaats aanwezig bent, ga met de juiste mensen om. 
En zoals steeds in zijn geschrift, eindigt ook deze passage met het bena-
drukken van de vreze van de Allerhoogste, hét centrale thema van het wijs-
heidsboek met liefst tweeènvijftig vindplaatsen.35 Het Nederlandse woord 
vrees draagt echter een zwaar negatieve inhoud met zich mee, wat binnen 
de setting van het geschrift Ben Sira totaal afwezig is. Ook het alternatief 
ontzag voor God zoals in de Nieuwe Bijbelvertaling geeft niet echt goed weer 
wat de essentie van die Bijbelse uitdrukking behelst. Misschien is oprecht ge-
loof in God nog wel de beste omschrijving.36 
De passage die verreweg de beste toelichting geeft op wat vreze des Heren / 
ontzag voor God inhoudt, bevindt zich vrijwel direct aan het begin van het 
geschrift, in Sir 1:11-30.37 
 
1:11 Ontzag voor de Heer brengt eer en roem, 

                                                                            
35 Het meest uitvoerig hierover: J. HASPECKER, Gottesfurcht bei Jesus Sirach (AnBib 30), 
Rome (PIB) 1967. 
36 R. EGGER-WENZEL, “Faith in God” rather than “Fear of God” in Ben Sira and Job: A 
Necessary Adjustment in Terminology and Understanding, in: J. CORLEY / V. SKEMP 
(eds.), Intertextual Studies in Ben Sira and Job (CBQMS 38), Washington DC (Catholic 
Biblical Association of America) 2005, 211- 226. 
37 A.A. DI LELLA, Fear of the Lord as Wisdom: Ben Sira 1:11-30, in: P.C. BEENTJES (ed.), 
The Book of Ben Sira in Modern Research (BZAW 255), Berlin (De Gruyter) 1997, 113-133. 
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 vreugde en een feestelijke krans. 
1:12 Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, 
 geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. 
1:13 Wie ontzag heeft voor de Heer eindigt goed, 
 op de dag van zijn dood wordt hij gezegend. 
1:14 Het begin van de wijsheid is ontzag voor de Heer, 
 wie op hem vertrouwt, kreeg haar ingeschapen in de moederschoot. 
1:15 Ze heeft bij de mensen een eeuwig fundament gelegd, 
 ze wordt ook hun nageslacht toevertrouwd. 
1:16 De voltooiing van de wijsheid is ontzag voor de Heer, 
 ze verzadigt de mensen met haar vruchten. 
 Heel hun huis vult zij met haar kostbaarheden, 
 hun schuren met hetgeen zij voortbrengt. 
 [ … ] 
1:25 De schatkamers van de wijsheid bevatten diepzinnige spreuken, 
 maar eerbied voor God is de zondaar een gruwel. 
1:26 Verlang je naar wijsheid, leef dan de geboden na, 
 en de Heer zal je haar schenken. 
1:27 Ontzag voor de Heer bestaat uit wijsheid (σοφία) en vorming (παιδεία), 
 trouw en zachtmoedigheid zijn hem welgevallig. (NBV) 
 
Met deze bijdrage heb ik in enkele grote lijnen willen schetsen op welke 
manier een joodse leraar in de tweede eeuw voor het begin van onze jaartel-
ling te werk gaat bij het opvoeden van jonge mensen in de geest van Israëls 
wijsheidstradities. Het zal dan ook nauwelijks verbazing wekken dat kerk-
vader Clemens van Alexandrië (ca. 150-215), hoofd van de Catechetenschool 
aldaar, in zijn geschrift ‘De Pedagoog’ (ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ) een aantal keren Jesus 
Sirach uitdrukkelijk kwalificeert als παιδαγωγός.38 De Pedagoog is een boek 

                                                                            
38 Clemens Alexandrinus, ΠΑΙ∆ΑΓΩΧΟΣ II, 10.84, 85, 87 (Migne PG 8, 516.517.528). 
De verwijzing ‘Pedagog. II. 10.99’ bij Vattioni, Ecclesiastico (Testi 1), Napoli 1968, XII is 
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met instructies voor pas-bekeerden, een soort gids voor hoe men zich als 
christen dient te gedragen. Ben Sira doet een paar eeuwen eerder exact het-
zelfde met betrekking tot zijn joodse lezers. En op grond van wat hierboven 
over de inhoud van zijn geschrift is verteld, lijkt mij die kwalificatie ‘peda-
goog’ meer dan terecht op hem toepasbaar.39 

 

                                                                            
niet correct. Ook bij PETERS, Das Buch Jesus Sirach, XXVI zijn de verwijzingen naar 
Migne gedeeltelijk onjuist. Een Nederlandse vertaling van het geschrift verscheen 
als: Clemens Alexandrinus II-IV, De Paedagoog I-III (serie: Oud-christelijke ge-
schriften in Nederlandsche vertaling 9-11), Leiden (Sijthof) 1913-1914. 
39 Onderstaande publicaties gaan nader op het thema ‘onderricht bij Ben Sira’ in: B. 

EGO, Im Schatten hellenistischer Bildung: Ben Siras Lern- und Lehrkonzeption 
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, in: M. EBNER, „Weisheitslehrer“ – eine 
Kategorie für Jesus?: Eine Spurensuche bei Jesus Sirach, in: J. BEUTLER (Ed.), Der 
neue Mensch in Christus: Hellenistische Anthropologie und Ethik im Neuen Testament (QD 
190), Freiburg (Herder) 2001, 99-119; B.G. WRIGHT, From Generation to Generation: 
The Sage as Father in Early Jewish Literature, in: CH. HEMPEL / J.M. LIEU (eds.), Bib-
lical Traditions in Transmission: Essays in Honour of Michael Knibb (JSJSup 111), Leiden 
(Brill) 2006, 309-332 [= B.G. WRIGHT, Praise Israel or Wisdom and Instruction: Essays on 
Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the Septuagint (JSJSup 131), Leiden (Brill) 
2008, 25-47]; B.G. WRIGHT, Ben Sira on the Sage as Exemplar, in: B.G. WRIGHT, 
Praise Israel or Wisdom and Instruction: Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of 
Aristeas and the Septuagint (JSJSup 131), Leiden (Brill) 2008, 165-182. J. SCHAPER (Ed.), 
Die Textualisierung der Religion (FAT 62), Tübingen (Mohr Siebeck) 2009, 203-221; K. 
TESCH, Weisheitsunterricht bei Ben Sira: Lehrkonzepte im Sirachbuch und ihre Relevanz für 
heutiges Lernen im Religionsunterricht (BBB 169), Göttingen (Vandenhoeck & Ru-
precht Unipress) 2013; B.G. WRIGHT, Torah and Sapiential Pedagogy in the Book of 
Ben Sira, in: B. SCHIPPER / D.A. TEETER (eds.), Wisdom and Torah: The Reception of ‘To-
rah’ in the Wisdom Literature of the Second Temple Period (JSJSup 163), Leiden (Brill) 
2013, 157-186. 
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5.  Jezus als leerling in Lucas 2:46 

Vragen stellen als het begin van leraar-zijn 
 

BART KOET  
 
Als je ouder bent en je kind komt thuis van school, wat vraag je je kind dan? 
Het schijnt dat Nederlandse ouders vooral vragen of het leuk was. De Chi-
nese tijgermama’s zouden vragen of het kind hoge cijfers gehaald heeft. 
Volgens Duitse vrienden vraagt men daar of een kind braaf geweest is. Een 
uit Engeland afkomstige student vertelde me dat men in Engeland aan een 
kind vraagt of het gevochten heeft. En wat zouden – we gaan even naar een 
andere categorie – joodse ouders vragen? Die vragen of het kind goede vra-
gen gesteld heeft.1 Alhoewel dit enigszins karikaturen zijn, helpt het wel om 
een nieuw licht te werpen op een passage uit het Nieuwe Testament en wel 
op die passage die handelt over Jezus als kind in de tempel van Jeruzalem 
(Lc 2:40-52): het vragen stellen van Jezus past in een joodse traditie. 

Het doel van deze bijdrage is om te onderzoeken of de passage waarin 
Jezus in Lucas 2:40-52 als kind in de tempel te midden van de leraren zit, 
iets zegt over zijn latere leraarschap. Vertelt de manier waarop Jezus in die 
passage als leerling gepresenteerd wordt, ook iets over hoe hij leraar zal 
zijn? In een eerste paragraaf schets ik kort dat leraar een van de belangrijk-
ste titels van Jezus is. Daarna ga ik in op de vraag of het kind Jezus in de 

                                                                            
1 Voor een voorbeeld hiervan in een hedendaagse joodse traditie, zie de blog van 
opperrabbijn Jonathan SACHS: askbigquestions.org/blog/201302/art-asking-questions 
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tempel leraar of leerling is, en in de laatste twee paragrafen werk ik uit hoe 
in het Lucas-evangelie vragenstellen als typerend element van Jezus als de 
leerling karakteristiek wordt voor Jezus als leraar. 

 
Leraar, een van de titels van Jezus 
In de discussies over Jezus gaat het vaak over zijn titels: zoon van God, 
mensenzoon van David en messias.2 In de evangelies is leraar echter een 
van de meest gebruikte aanduidingen van Jezus. Het woord leraar vinden 
we in de evangelies een aantal keren: rabbouni in Mc 10:51; Joh 20:16 en 
διδάσκαλος, het Griekse woord voor leraar, meester, vijfennegentig keer in 
het Nieuwe Testament (twaalfmaal in Mt; twaalfmaal in Mc; zeventienmaal 
in Lc; achtmaal in Joh; eenmaal in Hand). Meestal wordt het gebruikt, wan-
neer Jezus direct aangesproken wordt, maar soms spreekt iemand over Je-
zus in de derde persoon als leraar en een enkele keer spreekt Jezus zo over 
zichzelf.3 

De synoptische evangelies benadrukken op verschillende manieren dat 
Jezus een leraar is en dat leren een van zijn belangrijkste activiteiten is. Het 
valt overigens op dat in de rest van het Nieuwe Testament de typering van 
Jezus als leraar minder benadrukt wordt en het woord leraar zelfs niet voor 
hem gebruikt wordt. 

Dat Jezus in het evangelie als een leraar wordt gepresenteerd, blijkt ook 
uit dat wat hij doet: hij leert. In het Grieks wordt als belangrijkste werk-
woord voor het leren de stam διδασκω gebruikt (zevenennegentig keer in 
het Nieuwe Testament: veertienmaal in Mt; zeventienmaal in Mc; zeven-
tienmaal in Lc; tienmaal in Joh; zestienmaal in Hand). Van de 661 verzen 
van Marcus is ongeveer veertig procent op een of andere manier verbonden 
                                                                            

2 Een standaardtitel is F. HAHN, Christologische Hoheitstitel: Ihre Geschichte im Frühen 
Christentum, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 1963. 
3 S. BYRSKOG, Das Lernen der Jesusgeschichte nach den synoptischen Evangelien, 
in: B. EGO / H. MERKEL, Religiöses Lernen in der biblischen, frühjüdischen und frühchristli-
chen Überlieferung, Tübingen (Mohr-Siebeck) 2005, 193-209, hier 193-194. 
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met Jezus als leraar.4 Ook in het Matteüsevangelie wordt Jezus als een leraar 
gepresenteerd. Wel wordt hij niet meer, zoals in Marcus met leraar aange-
sproken, maar met Heer.5 Er is onder geleerden een discussie hoe belangrijk 
de leraarsterminologie in bijvoorbeeld het evangelie van Matteüs is.6 

Ook Lucas noemt Jezus leraar (διδάσκαλος, meestal in materiaal dat hij 
deelt met Marcus, maar ook een enkele keer waar het bij de andere synopti-
ci ontbreekt, in zijn Sondergut: 7:40; 11:45; 12:13; zie ook 19:39; 20:39).7 In het 
Lucasevangelie is het vooral een aanspreektitel geworden door mensen die 
veelal buiten de kring van de meest directe leerlingen staan.8 

Het is niet verwonderlijk dat Johannes de Doper, die, zoals blijkt uit de 
zorgvuldige parallelie tussen hem en Jezus in Lc 1-2, als voorloper een soort 
dubbelganger van Jezus is, ook als διδάσκαλος aangesproken wordt (3,12) en 
net als Jezus leerlingen heeft (zie bijvoorbeeld Lc 5:33; 7:18-19; zelfs in Han-
delingen worden nog leerlingen van Johannes vermeld: 19:1-5). De enige 
keer dat Lucas in zijn evangelie (maar zie bijvoorbeeld Hand 13:1) andere 
mensen beschrijft als διδάσκαλος is in 2:46.9 Dat zijn de (joodse) leraren in 

                                                                            
4 R.T. FRANCE, Mark and the Teaching of Jesus, in: R.T. FRANCE / D. WENHAM, Studies 
of History and Tradition in the Four Gospels (Gospel Perspectives 1), Sheffield (JSOT 
Press) 1981, 101-136. 
5 BYRSKOG, Das Lernen der Jesusgeschichten, 196. 
6 Voor deze discussie over de rol van Jezus als leraar in Matteüs, zie bijvoorbeeld S. 
BYRSKOG, Jesus the Only Teacher: Didactic Authority and Transmission in Ancient Judaism 
and the Matthean Community (ConBib NT Series 24), Stockholm (Almqvist & Wiksell 
International) 1994, 199-402. 
7 Voor een summier overzicht van de verschillen tussen het semantisch veld van 
woorden gerelateerd aan leren tussen Lucas en dat van de andere synoptici, zie 
BYRSKOG, Das Lernen der Jesusgeschichten, 196-197. 
8 Lucas gebruikt als enige van de drie synoptici ook ἐπιστάτης (zesmaal) als aan-
spreking van Jezus, zie BYRSKOG, Das Lernen der Jesusgeschichten, 196. 
9 Het is opvallend dat in de Vulgaat διδάσκαλος alleen hier met doctor vertaald 
wordt, maar later met magister, behalve in 8:49, waar διδάσκαλος zelfs helemaal 
wegvertaald wordt met illum. 
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de tempel. Daarmee kan je deze leraren wellicht zien als een soort model 
van wat Johannes de Doper en Jezus zullen blijken te zijn in het evangelie. 

Omdat Jezus volgens de evangelies een leraar is, is het logisch dat zijn 
volgelingen leerling genoemd worden. Naast vrij voor de hand liggende 
woorden als God, vader en dergelijke is het zelfstandig naamwoord voor leer-
ling dan ook een van zelfstandige naamwoorden die het meest in het Nieu-
we Testament voorkomen, wat laat zien hoe belangrijk dit concept is.10 Het 
Griekse woord voor leerling, μαθητής, komt 261 keer voor in het Nieuwe Tes-
tament: tweeënzeventigmaal in Mt; zesenveertigmaal in Mc; zevenender-
tigmaal in Lc; achtenzeventigmaal in Joh; achtentwintigmaal in Hand. Op-
vallend is dat het helemaal niet voorkomt in de rest van het Nieuwe Testa-
ment! 

Een bijzonder voorbeeld van hoezeer Jezus als een leraar wordt gepre-
senteerd in het Lucasevangelie is de opbouw van Jezus’ intocht in Jeruzalem 
(19:28-48). Commentaren verschillen nogal over de precieze afbakening. 
Hier gaan we slechts op één element in en wel op een detail dat hem vooral 
als leraar typeert. In tegenstelling tot de andere synoptici vermeldt Lucas 
niet dat Jezus Jeruzalem ingaat. Hij is direct in de tempel (vers 45). Daar 
gooit hij de kooplui eruit en begint vervolgens met zijn dagelijks leren in de 
tempel (vers 47). Het lijkt erop dat het – in fases, zie vers 41 – opgaan naar 
Jeruzalem gerealiseerd wordt door Jezus’ aankomst in de tempel. Jezus’ in-
tocht in Jeruzalem wordt niet, zoals in Mc 11:11 besloten met een nacht, 
maar gaat vloeiend over in Jezus’ dagelijkse leren in de tempel. Het leren in 
de tempel wordt dan een soort pars pro toto voor het zijn in Jeruzalem.11 

                                                                            
10 Woorden als God (1317×), Heer (717×), vader (413×), zoon (377×) komen wel meer 
voor, maar het Griekse woord voor leerling behoort toch tot de eerste twaalf; zie 
http:// www.biblicalgreek.org/grammar/vocabulary.php#1 
11 R. FELDMEIER, Before the Teachers of Israel and the Sages of Greece: Luke-Acts as 
a Precursor of the Conjunction of Biblical Faith and Hellenistic Education, in: I. 
TANASEANU-DÖBLER / M. DÖBLER (eds.), Religious Education in Pre-Modern Europe 
(Numen Book Series Studies in the History of Religions 140) Leiden (Brill) 77-95 
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Evangelie als narratieve pedagogiek 
Een ander belangrijk aspect van Jezus’ leraar-zijn is de manier waarop hij 
leert. In de evangelies wordt soms expliciet iets over het leren van Jezus ge-
zegd. Er is echter geen uitgebreide discussie over de pedagogie van Jezus. 
Een caveat bij een reconstructie van Jezus’ leraarschap is de afstand in tijd 
en daarmee ook van vooronderstellingen bij leren en leraarschap tussen de 
tijd van Jezus en de eenentwintigste eeuw.12 Desalniettemin kunnen we een 
aantal van zijn pedagogische principes met enige voorzichtigheid toch re-
construeren, door ze te beschouwen als narratieve pedagogie. Eerder al ty-
peerde ik narratieve pedagogiek als de pedagogie die zich bedient van een 
verhaal om pedagogische inzichten en dilemma’s duidelijk te maken.13 

Dat is eigenlijk een vrij klassieke manier van leren. Plato vertelt over 
Socrates en laat zien hoe deze in zijn ontmoetingen zijn leer ontvouwt. Sar-
tre verwoordde bij gelegenheid zijn filosofie ook wel in toneelstukken. Be-
roemd is natuurlijk zijn toneelstuk Huis Clos, waarin drie gestorvenen sa-
men opgesloten zijn in een kamer in de hel. Zij ontdekken echter dat de 
echte hel bestaat uit de aanwezigheid van de andere twee: l’enfer, c’est les au-
tres. 

Het ligt voor de hand, dat een verhaal heel andere reacties oproept dan 
een wetenschappelijke verhandeling of een studieboek.14 Bovendien is het 

                                                                            
gaat vooral in op veronderstelde culturele contexten van Lucas-Handelingen. Zijn 
niet verantwoorde veronderstelling dat Lucas gericht zou zijn op niet-joden leidt 
ertoe dat hij joodse elementen negeert. 
12 BYRSKOG, Das Lernen der Jesusgeschichten, 192 zegt hierover dat de evangelies geen 
pedagogie zijn, maar vooral openbaringsgeschiedenis. Ik denk dat het zowel het 
ene als het andere kan zijn. 
13 Zie hiervoor mijn: Theo Thijssen en de mythe van het “Nieuwe Leren”, Tijdschrift 
voor Humanistiek, 9 (2008) 75-82. 
14 Ik kan in dit verband hier niet uitgebreid op in gaan. Voor de toenemende be-
langstelling van narrativiteit in sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, 
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soms in een verhaal gemakkelijker om de verschillende kanten van een pro-
bleem aan de orde te stellen. 

Het evangelie is een verhaal over Jezus waarin al vertellend duidelijk 
wordt gemaakt hoe Jezus leraar is.15 Echter, dat verhaal, het evangelie, laat 
ook zien dat Jezus zelf verhalen vertelt om zijn leer duidelijk te maken. Ver-
halen vertellen is een van de manieren waarop Jezus leert (zie Lc 15:3-7.8-
10.11-32; 16:1-13; enz.). Een andere manier is het geven van samenvattingen 
(Mc 12:28-34). Jezus leert ook door de mensen spreuken of spreukenverza-
melingen voor te houden (Mt 5-7; Lc 6:20-38).16 

In de evangelies zijn er ook allerlei leersituaties die nader onderzocht 
kunnen worden. We zouden kunnen kijken waar Jezus leert: in de tempel, 
op de berg, in het veld, in de synagoge, maar ook aan tafel. Door te laten 
zien hoe je samen eet, maakt Jezus iets van zijn leer duidelijk. Een interes-
sante invalshoek zou ook kunnen zijn de relatie tussen leren of verkondigen 
enerzijds en genezen anderzijds. We vinden op verschillende plaatsen in 
het Lucaans dubbelwerk discussies over de verhouding tussen leren en 

                                                                            
zie bijvoorbeeld het themanummer over Narrativiteit: het belang van levensverhalen 
van het Tijdschrift voor Humanistiek 3 (2002), no 11. In de filosofie pleit Martha Nuss-
baum ervoor om literatuur als een bijzondere vorm van filosofie te beschouwen: 
M.C. NUSSBAUM, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, Oxford (Oxford 
University Press) 1990. 
15 R. RIESNER, Jesus als Lehrer: Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelien-
Überlieferung (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 7), Tü-
bingen (Mohr-Siebeck) 19883 (19842) (19811) stelt zelfs dat de didactiek van Jezus een 
van de oorsprongen is van de Jezus-overleveringen. 
16 Niet alleen Jezus is een leraar, maar ook Jan de Doper is – zelfs vanaf zijn geboor-
te – bestemd tot leraar-zijn; zie mijn: Het hart van de vaders doen keren naar dat 
van de kinderen: Een meditatie over de pedagogie van Lucas 1,17, Communio 34 
(2009) 422-425. 
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doen.17 Die verhouding werd in de latere rabbijnse traditie een belangrijk 
thema.18  

In deze bijdrage ga ik in op slechts één element van Lucas’ visie op Jezus 
als leerling en als leraar en wel op het stellen van vragen. 

 
Lucas 2:41-52 
Zoals ik al eerder besproken heb, is de opbouw van Lc 1-2 helder.19 Er is een 
opmerkelijke parallellie tussen de aankondiging (1:5-25.26-38), de geboorte, 
de besnijdenis en naamgeving van Johannes de Doper en Jezus (1:57-80 en 
2:1-40). Er is alleen geen parallel voor de pericoop waarin verteld wordt over 
Jezus’ verblijf in de tempel van Jeruzalem (2:41-52). Alhoewel er enige discus-
sie mogelijk is waar de perikoop begint (is vers 40 een afsluiting van de vorige 
perikoop of is het het begin van de volgende, zodat vers 40 samen met vers 52 
de hele passage includeert?), begint de vertelling in ieder geval in vers 41. Al-
hoewel Fitzmyer in zijn commentaar beweert dat deze passage slecht aan-
sluit bij het voorafgaande, zou je ook voor het tegenovergestelde kunnen plei-
ten.20 Immers, zowel in de voorafgaande passage als in deze wordt Jezus gesi-
tueerd in een Tora-getrouwe omgeving (Lc 2:22.23.24.27.39). Het is precies 
                                                                            

17 Voor een voorbeeld van deze discussie in Lucas-Handelingen, zie mijn: Luke 
10,38-42 and Acts 6,1-7: A Lucan Diptych on Diakonia, in: J. CORLEY / V. SKEMP (eds), 
Studies on the Greek Bible (FS F.T. Gignac) (CBQMS 44), Washington DC (Catholic 
Biblical Association of America) 2008, 163-185. 
18 Het volgen van Jezus is een voorbeeld van het ideaal dat het leven van de leraar 
gedeeld wordt met de leerlingen. In Babylonische Talmoed Berachot 62a wordt ver-
teld dat zelfs een gezamenlijk toiletbezoek met de leraar het leren van Tora is, om-
dat men van het voorbeeld van de leraar kan leren hoe dat het beste kan. 
19 Zie hiervoor mijn: Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c-35) und Israels Geschick, in: F. 

VAN SEGBROECK e.a. (eds.), The Four Gospels (FS F. NEIRYNCK) (BEThL 100), Leuven 
(Peeters) 1992, 1549-1569; nu ook in B.J. KOET, Dreams and Scripture in Luke-Acts: Collec-
ted Essays (CBET 43), Leuven (Peeters) 2006. 
20 J.A. FITZMYER, The Gospel according to Luke, I-IX (AB, 28), Garden City NY (Double-
day) 1981, 434. 
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deze trouw aan de Tora die de ouders op Pasen naar Jeruzalem brengt, wat 
wordt aangeduid met volgens de gewoonte (de verzen 41 en 42).21 De perikoop 
laat zich gemakkelijk indelen in tweeën. In de verzen 41-45 ontstaat de 
scheiding tussen Jezus en zijn ouders. Zoals gebruikelijk laat Lucas weten 
met Καὶ ἐγένετο (vers 46) dat er een nieuw begin is. Daar wordt verteld dat 
de ouders hem (= Jezus) terugvinden in de tempel. 

In het verleden is deze passage vooral historisch-kritisch onderzocht. 
Belangrijke vragen daarbij waren dan: gaat dit verhaal terug op een bron of 
heeft Lucas de hele passage zelf geschreven? Indien Lucas een bron ge-
bruikt, zou er dan een historische kern kunnen zijn in dit verhaal? Daarmee 
samenhangend zijn de vragen naar mogelijk historische omstandigheden: 
waar in de tempel zou Jezus dan met de leraren gesproken hebben? 

In een belangrijk artikel heeft Henk Jan de Jonge laten zien dat het 
grootste gedeelte van het verhaal de hand verraadt van de schrijver/editor 
van het Lucaanse dubbelwerk.22 In zijn overzichtswerk over Jezus als leraar 
probeert Rainer Riesner – tegen de Jonge in – een aantal elementen van het 
verhaal te redden als historisch betrouwbaar.23 Hij beweert dat 2:46-47 goed 
aansluit bij de door hem eerder geschetste praktijk in toenmalige joodse 
leermodellen voor jongere kinderen.24 

In de exegetische literatuur worden ook nog andere elementen naar vo-
ren gehaald. Er is een aantal geleerden dat meent dat er een relatie is tussen 

                                                                            
21 Het is hier niet de plaats om uitgebreid op deze term in te gaan, maar in Josephus 
wordt deze term ἐθος vaak ook gebruikt om de joodse halacha aan te duiden, zie: B. 
SCHRÖDER, Die väterlichen Gesetze: Flavius Josephus als Vermittler von Halachah an Grie-
chen und Römer (TStAJ 53), Tübingen (Mohr-Siebeck), 1996. 
22 H.J.D DE JONGE, Sonship, Wisdom, Infancy: Luke ii. 41–51a, NTS 24 (1978) 317–354. 
Voor een kort assessment van deze passage als onderdeel van Lucas’ pedagogie, zie 
ook FELDMEIJER, Before the Teachers of Israel and the Sages of Greece, 84-85. 
23 RIESNER, Jesus der Lehrer, 233-236. 
24 RIESNER, Jesus der Lehrer, 196-197. 
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de presentatie van Jezus hier en de wijsheidstheologie.25 Een tweede punt 
waaraan de geleerden veel aandacht besteden, is de vraag van Jezus: vers 49 
wordt vaak gezien als het centrum van het verhaal: wie is de echte Vader 
lijkt de plot. Een ander punt van aandacht is het onbegrip van de ouders.26 

Ik zou echter vooral willen kijken naar de eerdere verzen en wel de ver-
zen 46-47, omdat daarin een leersituatie beschreven wordt. De vraag is hoe 
Lucas deze leersituatie bedoelt.27 In een kort maar belangwekkend artikel 
wijst John Kilgallen erop dat het verhaal over Jezus in Jeruzalem te zien is 
als een verhaal dat een vooruitblik biedt op Jezus de leraar.28 

Kilgallen meent dat, gezien de gehele context, de vragen van Jezus be-
trekking hebben op de Tora. De ver/bewondering van de omstanders voor 
Jezus’ begrip van de Tora die gegeven is aan Israël, is een voorafbeelding 
van zijn latere werk als leraar. 

De interpretatie dat Jezus hier gepresenteerd wordt als leraar is niet zo 
nieuw, want ook al een aantal klassieke commentaren beweerden dat het 
hier ging om Jezus te presenteren als leraar.29 Er waren ook tegenstemmen. 
Die beweerden dat het in deze passage er juist om gaat Jezus te presenteren 
als leerling. Zo beweert Plummer in zijn invloedrijke commentaar dat Jezus 
hier als een leerling wordt afgeschilderd.30 

                                                                            
25 Voor referenties, zie FITZMYER, Luke I-IX, 436-437. 
26 CH.A. FRILINGOS, Parents just Don’t Understand: Ambiguity in Stories about the 
Childhood of Jesus, HTR 109 (2016) 33-55. 
27 DE JONGE, Sonship, Wisdom, Infancy, 339 wijst erop dat de huidige vorm van de pas-
sage min of meer concentrisch is geconstrueerd en dat daardoor het accent ligt op 
Jezus’ aanwezigheid onder de leraren. Daarmee krijgt zijn leerling-zijn dan ook de 
nadruk. 
28 J.J. KILGALLEN, Luke 2,41-50: Foreshadowing of Jesus, Teacher, Biblica 66 (1985) 
553-559, hier 553. 
29 Bijvoorbeeld M. J LAGRANGE, Évangile selon St. Luc, Paris (Gabalda) 1921, 96. 
30 Bijvoorbeeld A. PLUMMER, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel accord-
ing to St. Luke, (ICC) Edinburgh (T & T Clark) 19607, 76: As a learner, not as a teacher. 
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Ik meen, dat Lucas in 2:40-52 Jezus inderdaad presenteert als leerling, 
maar wel zo dat we er al trekken in kunnen vinden van de manier waarop 
Jezus als leraar optreedt. In vers 47 wordt verteld dat zijn ouders verbaasd 
zijn over zijn antwoorden. Plummer wijst er echter op dat er een zekere 
climax in Lucas’ presentatie van Jezus is: hij wordt getypeerd als een kind 
(vers 43) dat luistert en vraagt (vers 46) en ook antwoordt (vers 47). Precies 
ook deze volgorde typeert hem volgens Plummer als een leerling. 

Juist het vragen stellen maakt Jezus tot een ideale leerling, maar daar-
mee eigenlijk ook tot een ideale leraar. Om dit nader te onderzoeken, moe-
ten we bekijken hoe het vragen stellen uit dit verhaal terugkeert in de rest 
van het evangelie. 

 
Jezus die vragen stelt 
Martin Copenhaver schreef een populair Amerikaans boek dat Jesus Is the 
Question: The 307 Questions Jesus Asked and the 3 He Answered heet.31 Daarin 
staat een lijst van alle vragen die Jezus in de evangelies gesteld heeft. In de 
meer wetenschappelijke exegetische literatuur wordt echter aan vragen als 
onderdeel van Jezus’ manier van leren weinig systematische aandacht be-
steed.32 In alle drie de synoptische evangelies stelt Jezus telkens weer vra-

                                                                            
31 M.B. COPENHAVER, Jesus Is the Question: The 307 Questions Jesus Asked and the 3 
He Answered, Nashville TN (Abingdon Press) 2014. 
32 Uitvoerig literatuuronderzoek mijnerzijds en een consultatie van collegae Lucas-
kenners leidde niet tot nieuwe secondaire literatuur. Ik herinnerde me wel één uit-
zondering: D. DAUBE, The New Testament and Rabbinic Judaism, London (University 
of London) 2011, vooral de hoofdstukken Socratic Interrogation (141-157) en Four Types 
of Questions (158-169). Hij vergelijkt passages uit de Jezus-tradities met zowel 
Grieks-Romeinse als rabbijnse verhalen. Heel recent verscheen D. THOMPSON 

PRINCE, “Why Do You Seek the Living among the Dead?”: Rhetorical Questions in 
the Lukan Resurrection Narrative, JBL 135 (2016) 123-139. Overigens wordt Jezus’ 
vragen in Lc 2:46 wel al eerder verbonden met vragen als onderdeel joodse onder-
wijsmethode. Voor deze stelling en enkele referenties, zie: H.L. STRACK / P. 
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gen, zowel in tradities die de drie gezamenlijk hebben, als in andere tradi-
ties.33 In deze bijdrage ga ik alleen in op het Lucaanse materiaal. Ik bespreek 
hieronder wat voorbeelden op grond van een door mij gemaakte inventari-
satie van vragen in het Lucasevangelie. In deze bijdrage is er geen ruimte 
om alle vragen systematisch te onderzoeken of na te gaan welke soorten 
van vragen er in het evangelie zijn. Uit de inventarisatie blijkt dat niet al-
leen Jezus vragen stelt. Zacharias is de eerste mens die in het evangelie zijn 
mond open doet: hij stelt de engel die hem een zoon belooft, een vraag 
(1:18). Daarna is het Maria die spreekt en eveneens tot de engel. Ook zij stelt 
een vraag (1:34). En nadat Elizabeth Maria begroet heeft, stelt ook zij een 
(retorische?) vraag (1:43). 

Wanneer Jezus’ ouders Jezus in de tempel vinden, is het wederom Ma-
ria die een vraag stelt (vers 48) Jezus reageert daarop en het is de eerste keer 
in het evangelie dat hij het woord neemt (vers 49). Hij beantwoordt de vraag 
met twee tegenvragen: Wat is het, dat jullie Mij gezocht hebben? Wisten jullie 
niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? 

We zagen hierboven dat Lucas vlak daarvoor Jezus getypeerd had als 
een kind dat door zijn luisteren en vragen stellen indruk maakten op de 
omstanders. In het vervolg van het Lucasevangelie blijft Jezus een vragen-
steller. Er zijn er een flink aantal situaties, waarin Jezus zijn publiek vragen 
stelt om zijn leer duidelijk te maken. Zo vinden we in de Veldrede een hele 
serie vragen die zijn gehoor aan het denken kunnen zetten (zie 6:39 [in de 
vorm van een gelijkenis].41.42.46). Het opmerkelijkste is dat Jezus vaak vra-
gen stelt als reactie of misschien zelfs als antwoord op de impliciete of ex-
pliciete vragen die spelen in zijn gehoor. 

                                                                            
BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Vol. 2, Mün-
chen (Beck) 19654 (19241), 150-151. 
33 Er is in deze bijdrage geen ruimte om systematisch te beschrijven waar Lucas 
eerdere tradities volgt en naar de manier waarop hij zelf vragen als onderdeel van 
het leren van Jezus gebruikt. 
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Een bijzondere vorm van vragen stellen is dat Jezus verschillende malen 
een vraag stelt naar aanleiding van gedachtes van andere personages in het 
publiek dat aanwezig is. In Lc 5:17-26 horen we over de genezing van een 
verlamde. De farizeeën en Tora-leraren stellen elkaar daar twee vragen: 
over Jezus en of het niet God alleen is die kan vergeven (vers 22). Jezus leest 
hun overleggingen en stelt (in het Grieks en in de Latijnse Vulgaat staat 
zelfs dat hij ze daarmee antwoordt) twee tegenvragen (vers 23). 

Bij een diner in het huis van Simon, een farizeeër, vraagt deze zich bij 
zichzelf wat af over Jezus (vers 39 als onderdeel van 7:36-50). Jezus reageert 
(in het Grieks en in de Vulgaat staat opnieuw dat Jezus antwoordt) op diens 
gedachte met een gelijkenis, gevolgd door een vraag over de gelijkenis (vers 
42) en daarna vraagt Jezus of Simon de vrouw (wel) gezien heeft (vers 42: 
Wie van de twee zal de schuldeiser meer liefhebben?; vers 44: Zie je deze vrouw?). 
Jezus reageert dus hier op een impliciete vraag van Simon met een explicie-
te vraag. 

In Lc 2:46-49 beantwoordt Jezus de expliciete vraag van Maria met een 
expliciete tegenvraag. Ook dat komt geregeld voor in het Lucasevangelie. 
De vraag van de leerlingen van Johannes over het vasten, beantwoordt Jezus 
met een tegenvraag (5:34). 

We vinden vaak ook tegenvragen in discussies over de sabbat, bijvoor-
beeld in Lc 6:1-11; 13:10-17. Ook in Lc 6:1-11 vinden we een leergesprek tussen 
Jezus en enkele van de farizeeën over de sabbat. Sommige van de farizeeën 
vragen aan de leerlingen iets over hun gedrag. Is dat wel halachisch ver-
antwoord (vers 2)? Niet de leerlingen, maar Jezus beantwoordt deze expli-
ciete vraag en wel met een aantal tegenvragen (de verzen 3-4: En Jezus, hun 
antwoordende, zei: ‘hebben jullie ook dat niet gelezen, wat David deed, toen hij hon-
ger had, en ook zij, die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, en de 
toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven aan hen, die met hem waren, 
de toonbroden welke niet zijn geoorloofd te eten, dan alleen door de priesters’). 

Ook in het vervolg spelen vragen een belangrijke rol. De passage wordt 
immers gevolgd door Jezus’ leren in de synagoge in het kader waarvan een 
genezing van een man met een ‘dorre’ rechterhand plaatsvindt. Nu zijn het 
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de schrijvers en de farizeeën die nog, voordat er iets plaatsvindt, hun ge-
dachten hebben (6:7). Zoals in Lc 5:23; 7:40 kent Jezus hun overleggingen. 
Hij vraagt eerst de man in het midden te gaan staan (vers 8) en opent dan 
de interactie met een vraag over het interpreteren van de sabbat. Dan ge-
neest hij pas de hand van de man. 

Ook in Lc 13:10-17 wordt verteld dat Jezus leert op sabbat in een synago-
ge. In de verzen 13-15 is er een gesprek over de sabbat. Als antwoord daarop 
reageert de leider van de synagoge, dit keer openlijk, naar de menigte. Jezus 
beantwoordt ook deze keer met een vraag in vers 15: Jullie geveinsden, maakt 
niet ieder van jullie op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen 
om te doen drinken? 

Er zijn telkens vragen over Jezus’ identiteit. Soms zijn dat vragen van 
anderen, zoals in 8:25 waar de leerlingen onder elkaar zich afvragen wie dat 
wel kan zijn die de winden en de golven kan bevelen (zie ook 7:49, waar de 
mensen die aan tafel zitten bij Simon, zich afvragen wie die Jezus nu is). 
Een ander voorbeeld is de vraag van Jan de Doper over Jezus (7:18). Die 
vraag leidt tot een vraag van Jezus over Jan de Doper aan het publiek bij de 
ontmoeting tussen Jezus en de leerlingen van Johannes. Ook Herodes 
vraagt zich af wie diegene is over wie hij zoveel hoort (9:9). Echter, in 9:18 
vraagt ook Jezus zijn leerlingen over wat de mensen over hem denken: Wie 
zeggen de scharen, dat ik ben? Even later, in vers 20, vraagt hij zijn leerlingen: 
Maar jullie, wie zeggen jullie, dat ik ben? Soms vraagt Jezus ook naar de identi-
teit van iemand die genezen wordt: Wat is je naam? vraagt hij aan de bezete-
ne in de streek van de Gerasenen (8:30). Wanneer de bloedvloeiende vrouw 
hem aanraakt, vraagt hij in 8:45: Wie is het, die mij heeft aangeraakt? 

Verschillende malen beantwoordt Jezus dus een vraag met een tegen-
vraag. Op een vraag van iemand die Jezus vraagt om zijn broer tot het delen 
van de erfenis te bewegen, reageert Jezus eveneens met een tegenvraag in 
12:14: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over jullie gesteld? Het blijft 
overigens niet bij een vraag, want die wordt gevolgd door een advies (vers 
15) en een gelijkenis (de verzen 16-21). Vervolgens raadt hij het selecte 
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groepje van zijn leerlingen aan om zich geen zorgen te maken en ook die les 
wordt gelardeerd met enige vragen (12:24.25). 

Een ander voorbeeld van een tegenvraag als antwoord op een vraag vin-
den we in 18:18-19. Een leider vraagt Jezus: Goede leraar, wat doende zal ik het 
eeuwige leven beërven? Jezus reageert onmiddellijk met een tegenvraag: Wat 
noem jij mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. Een ander voorbeeld 
is te vinden in 20:1-7. Dit keer is Jezus aan het leren in de tempel (20:1). De 
(hoge)priesters en de schrijvers staan samen met de oudsten en vragen 
naar Jezus’ credentials (20:2). Jezus antwoordt heel expliciet met een tegen-
vraag. Ook in 20:21-23 beantwoordt Jezus een vraag met een tegenvraag. 

In Lc 13:2; 14:3 is het Jezus zelf die de eerste vraag stelt en dan volgt kort 
daarop een gelijkenis (13:6-9; 14:7-10), die op een of andere manier de vraag 
uitlegt. 

Vragen en tegenvragen zijn dus een heel markant onderdeel van Jezus’ 
optreden als leraar. Door op vragen met vragen te reageren presenteert Je-
zus zich als een leraar die telkens weer zijn gehoor verleidt tot zelf denken. 
Negatieve vragen met een tegenvraag beantwoorden heeft als effect dat de 
bal weer bij de vragenstellers ligt en dat Jezus dus daarmee blijkbaar niet in 
een conflict getrokken wil worden. 

 
Vragen als eerste stap op weg naar samen leren: onderweg naar Emmaüs  (Lc 24:13-35) 
We hebben hierboven gezien dat Jezus telkens weer vragen stelt. In deze 
laatste paragraaf kijken we nauwkeurig naar één voorbeeld: het laatste op-
treden van Jezus in het Lucasevangelie en naar de rol die vragen stellen in 
dat stuk spelen. In eerdere publicaties wees ik erop dat de twee leerlingen 
die van Jeruzalem op weg naar Emmaüs zijn, al wandelende bezig zijn met 
de Schriften.34 Uit onze vertalingen blijkt dat vaak niet meer, maar wie in 

                                                                            
34 Het afscheid van Jezus: Een les in het leerling zijn, Communio 36 (2011) 18-22. Voor 
een meer uitgebreide inleiding op het semantisch veld van Schriftuitleg in Lc 24:13-
35, zie mijn: Some Traces of a Semantic Field of Interpretation in Luke 24,13-35, Bij-
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het Grieks zou kijken, ziet dat al bij het eerste woord. Hun communicatie 
onderweg wordt beschreven met ὁμιλέω (vers 14). In het Grieks van de 
Kerkvaders gaat die term meer en meer preken betekenen, een zeer bijzon-
dere vorm van communicatie. En zo wordt duidelijk waar ons woord homilie 
van afgeleid is. Alhoewel dat Griekse werkwoord in vers 14 nog wel zal bete-
kenen: in communicatie zijn, communiceren, naar de grondbetekenis, zal, 
wanneer hetzelfde woord even later in vers 15 opnieuw gebruikt wordt, deze 
communicatie sterk verbonden worden met Schriftuitleg. 

In vers 15 wordt, naast ὁμιλέω, een tweede werkwoord gebruikt om hun 
communicatie te kenschetsen: συζητέω. De Willibrordvertaling 1975 ver-
taalt het met van gedachten wisselen. Dit werkwoord wordt in Nieuwe Testa-
ment tien keer gebruikt en bijna alle keren in de context van die contacten 
van Jezus met mensen waarbij uitleg van de Schriften een rol speelt: bij-
voorbeeld over het leren in de synagoge (Mc 1:27; zie 1:21).35 In het Griekse 
woordenboek van Frederik Muller wordt als eerste betekenis van συζητέω 
samen onderzoeken genoemd.36 De Vulgaat vertaalt aldus: secum quaerent (van 
quaero, verlangen, onderzoeken, vragen). Gezien de context is op die plaatsen 
de Schriften het object van dit onderzoeken. In feite zijn we daarmee op het 
spoor gekomen van het concept dat in het latere rabbijnse denken zo’n be-
langrijke rol is gaan spelen: de midrasj. Dat concept is afgeleid van het He-
breeuwse woord דרׁש, wat zoeken betekent. De midrasj heeft in eerste instan-
tie de schrift als object. Terug naar Lc 24:15. Waarschijnlijk is ook daar het 

                                                                            
dragen: International Journal in Philosophy and Theology 46 (1985) 59-73; ook gepubliceerd 
in mijn: Five Studies on the Interpretation of Scripture in Luke-Acts (Studiorum Novi Tes-
tamenti Auxilia 14), Leuven (Peeters) 1989, 56-72. 
35 Voor het gebruik ervan in Marcus, zie mijn: Markus 12,28-34: Übereinstimmung 
über das Wichtigste, in: C.M. TUCKETT (ed.), The Scriptures in the Gospels (BEThL 131), 
Leuven (Peeters) 1997, 513-523. 
36 F. MULLER / J.H. THIEL / W. DEN BOER, Grieks Woordenboek, Groningen (Wolters) 
1966, 680: συζητέω, -1. samen onderzoeken ATT -2. vand. disputeren met, τινι NT. 
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werkwoord συζητέω gebruikt om te suggereren, dat de discussie die de 
twee leerlingen hebben (gedeeltelijk ook) over de Schriften gaat.37 

In deze bijdrage wil ik echter vooral laten zien dat Jezus op een bijzon-
dere manier met de problemen van de leerlingen omgaat. Geheel in over-
eenstemming met vele andere plaatsen in het evangelie begint Jezus de 
conversatie met een vraag. Jezus vraagt naar hun woorden. Het zou kunnen 
zijn dat impliciet in zijn vraag meeklinkt dat ze naar elkaar Schriftwoorden 
gooien (ἀντιβάλλω) en de typering van het wandelen in vers 17 als περιπατέω 
roept op dat de leerlingen met filosofische levensvragen bezig zijn. De leer-
lingen reageren met een tegenvraag. Op de tegenvraag reageert Jezus met 
één woord: Welke? Deze vraag leidt ertoe dat de leerlingen hun problemen 
met de actualiteit gaan vertellen. Als reactie op hun problemen met de actu-
aliteit stelt Jezus twee tegenvragen. 

Fitzmyer laat zien dat deze perikoop vol staat met Lucaanse theologi-
sche motieven.38 Hier kan aan toegevoegd worden dat in deze perikoop dus 
ook het pedagogische thema van Jezus als vraagsteller terugkomt. In zijn 
verhouding tot de teleurgestelde leerlingen blijft de Jezus van dit verhaal 
ergens ook een leerling. Hij stelt vragen en dat is het begin van een leerpro-
ces dat hij start samen met de leerlingen. 

Uit het bovenstaande komt een bepaald beeld naar voren. We zien hoe 
de leerlingen worstelen met de betekenis van de Schriften in het licht van 
de actualiteit, van wat met Jezus gebeurd is. Jezus gedraagt zich in dit ge-
sprek als een ideale leraar en wel omdat hij aansluit bij de vragen van de 
leerlingen zelf. Het verhaal van de Emmaüsgangers kan beschouwd worden 
als een blauwdruk van een pastorale ontmoeting en misschien ook van een 
pastorale leersituatie. De leerlingen zijn gefrustreerd geraakt in hun inter-
                                                                            

37 Het feit dat hier in het Grieks συζητέω (samenzoeken) gebruikt wordt, zegt ook 
iets over de verhouding tussen Jezus als leraar en zijn leerlingen. Wellicht dat het 
een zekere gelijkheid veronderstelt. Dit aspect kan hier echter niet verder onder-
zocht worden. 
38 FITZMYER, Luke I-IX, 1557. 
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pretatie van de Schriften en in hun begrip van de actuele situatie. Ze begrij-
pen niet hoe die twee dingen met elkaar te rijmen zijn. Ook dat belemmert 
hen om Jezus te herkennen. Jezus lost dit onbegrip niet op door zichzelf 
nadrukkelijk te presenteren. Hij laat zich op niets voorstaan, maar vraagt 
alleen maar. Pas nadat hun verhalen uitvoerig aan de orde zijn gekomen (de 
verzen 19-24) komt Jezus aan het woord. Opnieuw wordt duidelijk dat in 
Mozes en de Profeten de uitleg gevonden kan worden van Jezus’ leven. Dan 
kunnen de leerlingen terug naar Jeruzalem, dat ze verlaten hadden. 

Er is echter nog een element aan dit verhaal dat belangrijk is voor het 
hele concept van leerling en leraar in het Lucaans dubbelwerk. Door Jezus’ 
uitleg vinden zij zichzelf terug, als leerlingen. Vanaf dat moment zijn zij 
het, die, leerling en leraar tegelijk, mede verantwoordelijk worden voor de 
uitleg van de Schriften in woord en daad. 

In het begin van het evangelie is Jezus getypeerd als een leerling die 
goede vragen stelt en in het vervolg van dat evangelie blijkt een van zijn be-
langrijkste pedagogische middelen het stellen van vragen te zijn. Hij is geë-
valueerd van de leerling in Jeruzalem tot de leraar op weg naar / in Jeruza-
lem. Zijn vragen echter kunnen vaak functioneren als de initiatie van de 
leerlingen en als hun eerste stappen op weg naar hun leraar-zijn. En dan zal 
waar worden dat de leerling gelijk zal zijn aan de leermeester (Lc 6:40). 

 
Concluderende opmerkingen 
In deze bijdrage maken we een schets van Jezus’ methode van vragenstellen 
als onderdeel van Jezus’ pedagogiek. Een systematischer onderzoek naar de 
verschillende manieren waarop vragen in het Lucasevangelie of breder in 
de synoptische tradities functioneren, zou nog meer kunnen onthullen over 
de leerstrategie van Jezus volgens Lucas, Matteüs of Marcus. Daarbij zou 
het goed zijn om Jezus’ manier van vragen stellen te vergelijken met con-
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temporaine bronnen van de evangelies.39 Onze eerste sondering laat echter 
zien dat vragen naar de manier waarop Jezus leraar is, nieuwe inzichten ge-
ven in zijn leraar-zijn. Lucas’ presentatie van Jezus als twaalfjarig kind in 
Jeruzalem laat zien dat de manier waarop hij leerling was een voortuitblik is 
op zijn manier van leraar-zijn. Vragen stellen in allerlei verschillende con-
texten en op allerlei verschillende manieren is telkens weer een onderdeel 
van Jezus’ pedagogie volgens Lucas. 

 

                                                                            
39 En misschien zou zelfs de manier waarop Jezus vragen stelt een model kunnen 
zijn voor hedendaags leraarschap. Het stellen van vragen kan immers soms veel 
meer inspireren tot nadenken dan het geven van antwoorden; zie: R.G.W.M. VAN 

WIERINGEN, Het gesprek als plek van leraarschap: Pastoraal-communicatieve situaties bin-
nen het justitiepastoraat, in deze bundel, zie vooral voetnoot 405. 
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6.  Mozes Onze Leraar 

Mozes als model voor leraarschap bij de rabbijnen 
 

LEO MOCK 
 
In deze bijdrage zal ingegaan worden op een aantal rabbijnse teksten waar-
in een verschillend beeld wordt geschetst van Mozes als leraar. Mozes is 
immers de enige Bijbelse figuur die naast zijn voornaam het extra He-
breeuwse bijvoegsel רבינו, rabenoe, krijgt – Onze Leraar, Onze Leermeester.1 
Deze teksten zullen geanalyseerd worden in hun relatie tot hoe de rabbij-
nen leraarschap zien. Kwesties als de concrete organisatie van formeel on-
derwijs bij de rabbijnen in de Oudheid en Late Oudheid, de mate waarin ge-
letterdheid onder de bevolking van Israël verspreid was en onder welke so-
ciale lagen, of de vraag naar de functie van geschreven teksten in de rab-
bijnse periode zullen – hoewel belangrijk – niet hier besproken worden. An-
deren als Shemuel Safrai, Meir Bar-Ilan, Catherine Hezser, Martin Jaffee en 
anderen hebben hierover uitvoerig geschreven.2 

                                                                            
1 Voor de Engelse Talmoedteksten is gebruik gemaakt van de Soncino-editie. 
2 Zie bijvoorbeeld S. SAFRAI, Education and the Study of the Torah, in: S. SAFRAI / M. 
STERN (eds.), The Jewish People in the First Century: Historical geography, political 
history, social, cultural and religious life and institutions (CRINT I.2), Assen (Van 
Gorcum) 1987, 945-970; M. BAR-ILAN, Illiteracy in the Land of Israel in the first cen-
turies c.e., in: S. FISHBANE / S. SCHOENFELD / A. GOLDSCHLAEGER (eds.), Essays in the 
Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society, Vol. II, New York (KTAV) 
1992, 46-61; M.S. Jaffee, Torah in the Mouth: Writing and Oral Tradition in Palestin-
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Tora-studie als hoogste doel 
In het latere rabbijnse jodendom is Tora-studie een van de belangrijkste re-
ligieuze activiteiten, volgens sommigen zelfs het hoogste doel. Naast ‘leren 
om te doen’3 is er ‘leren met het doel te onderwijzen’4 – maar het hoogste 
doel is misschien wel ‘leren om het leren zelf’ (ִלְׁשָמה), met geen ander doel 
dan het vervullen van het goddelijke gebod om de Tora te bestuderen.5 Wie 
de Bijbel leest, ziet dat kennis van de eisen van het goddelijk Verbond en de 
goddelijke wetten zeker als belangrijk genoemd worden, maar niet per se 
op de manier zoals die in de rabbijnse wereld van de Late Oudheid gestalte 
heeft gekregen. Vooral het Bijbelboek Deuteronomium vindt de overdracht 
van de verbondsverhalen en van de inhoud van de Tora aan de komende 
generaties belangrijk.6 Hierdoor worden de Bijbelse verhalen en personages 
in de rabbijnse Midrasj vaak door deze later rabbijnse bril bekeken, zodat 
leerhuizen, rabbijnse gerechtshoven (sanhedria) en schriftgeleerdheid inge-
lezen worden. Zo kende aartsvader Abraham al de rabbijnse geboden,7 leer-

                                                                            
ian Judaism, Oxford (Oxford University Press) 2001; C. HEZSER, Private and Public 
Education, in: C. Hezser (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Daily Life, Oxford 
(Oxford University Press) 2010, 465-481. Voor de verhouding tussen geschreven 
teksten en oraliteit zie o.a. ook: C. HEZSER, Jewish Literacy and the Use of Writing 
in Late Roman Palestine, in: R. KALMIN / S. SCHWARTZ (eds.), Jewish Culture and So-
ciety Under the Christian Roman Empire, Leuven (Peeters) 2003, 149-195; C. 
BAKHOS, Orality and writing, in: C. Hezser (ed.), The Oxford Handbook of Jewish 
Daily Life, Oxford (Oxford University Press) 2010, 482-499. 
3 Avot 6:6. 
4 Ibid. 
5 Zie o.a. Maimonides, H. Talmoed Torah 3:10 over het verbod om genot te onttrek-
ken aan de Tora-studie. 
6 Zie bijv. Deut. 6, 31:9-13. 
7 bJoma 28b (Eruv Tavsjilin waardoor koken op Jom Tof voor Sjabbat mogelijk is); 
Bereesjiet Rabbah 63:10 als exegese op Gen 25:27 over de tent waarin Jakob verbleef, 
in tegenstelling tot Esau, de man van het veld. Die tent is uiteraard het Beth Mi-
drasj van Sem en Eber. 
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de Jakob in het leerhuis van Sem en Eber en raadpleegde koning David re-
gelmatig het Sanhedrin.8 Vandaar dat ook van de profeet Mozes de rabbijn-
se leraar Mozes werd gemaakt, met wiens openbaring de rabbijnen via hun 
overgeleverde Mondelinge Leer rechtstreeks verbonden zouden zijn (Avot 
1:1).9 
 
Model 1 – Mozes leert het hele volk Israël Tora 
De eerste tekst die ik hieronder wil behandelen, presenteert Mozes als le-
raar van het hele volk Israël (of alleen de mannen?), die vooral mondeling 
onderricht geeft. Het is een rabbijnse weergave van hoe Mozes’ onderricht 
er in de woestijnperiode uit heeft gezien – maar is mogelijk vooral een 
weergave van elementen uit het rabbijnse onderricht in de Oudheid / Late 
Oudheid. De tekst komt uit bEroewien 54b en ik zal deze in kleinere tekste-
lementen bespreken. De tekst opent (element A) met de vraag hoe Mozes’ 
onderricht eruit heeft gezien en geeft de oorsprong hiervan: 
 
A. Onze rabbijnen leerden: Hoe was de volgorde van het leren? Mozes leerde uit de 
mond van de Almachtige. 
 
Het Hebreeuws heeft hier סדר משנה, seder Misjna, dat vertaald kan worden 
met de volgorde van het leren (de stam is immers ה -נ-ש ). Tegelijkertijd wordt 

                                                                            
8 bBerachot 3b: A harp was hanging above David’s bed. As soon as midnight ar-
rived, a North wind came and blew upon it and it played of itself. He arose imme-
diately and studied the Torah till the break of dawn. After the break of dawn the 
wise men of Israel came in to see him and said to him: Our lord, the King, Israel 
your people require sustenance! He said to them: Let them go out and make a liv-
ing one from the other.  They said to him: A handful cannot satisfy a lion, nor can a 
pit be filled up with its own clods. He said to them: Then go out in troops and at-
tack [the enemy for plunder]. They at once took counsel with Ahithofel and con-
sulted the Sanhedrin and questioned the Urim and Tummim… 
9 Zie onder anderen: C. Hezser, The Social Structure of the Rabbinic Movement in Ro-
man Palestine, Tübingen (Mohr Siebeck) 1997, 457-59. 
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het dogma bevestigd dat Mozes’ leer van goddelijke oorsprong is. De na-
druk op het feit dat Mozes zelf uit de mond van de Almachtige (Hebreeuws: 
 geleerd heeft, onderstreept tevens het mondelinge karakter van het (גבורה
onderwijs. Rasji in zijn commentaar op deze passage interpreteert seder 
Misjna expliciet als de Mondelinge Leer. De hele passage zou dus expliciet 
over de mondelinge leer gaan en niet over de geschreven Tora.10 Vanuit 
rabbijns optiek gezien is dat mogelijk geen onlogische conclusie, omdat er 
nergens over een geschreven tekst wordt gesproken en de geschreven Tora 
volgens de Talmoed juist weer niet enkel mondeling (zonder uit een tekst te 
lezen) mag worden voorgedragen.11 

Nadat Mozes direct van God heeft geleerd, wordt zijn broer Aaron als 
eerste onderwezen: 
 
B. [Toen] kwam Aaron binnen en Mozes leerde hem zijn les. Aaron ging vervolgens 
aan Mozes’ linkerzijde zitten. 
 
Aaron zit aan de linkerkant van Mozes, hoewel men zou verwachten dat hij 
rechts zou gaan zitten – rechts wordt immers doorgaans als belangrijker 
gezien. Volgens Rasji is rechts zitten of lopen naast je leermeester echter 
alleen respectvol als er ook iemand aan de linkerkant aanwezig is die de 
laagste in rang is.12 

De volgende die onderwezen worden zijn de zonen van Aaron, Eleazar 
en Itamar: 
 

                                                                            
כיצד למדו ישראל תורה שבעל פה? 10  
11 Zie bGittien 60b: R. Judah b. Nahmani the public orator [meturgaman] of R. 
Simeon b. Lakish discoursed as follows: It is written, ‘Write thou these words’ [Ex 
34:27] and it is written, ‘For according to the mouth of these words’ [Ex 34:27]. What 
are we to make of this? — It means: The words which are written thou art not at 
liberty to say by heart, and the words transmitted orally thou art not at liberty to 
recite from writing. 
וכל שכן יושב בזמן שאין שני לישב בשמאל, המהלך לימין רבו הרי זה בור: אדתני 12 . 
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C. [Hierna] kwamen Aaron’s zonen binnen en Mozes leerde aan hen hun les. Zijn 
zonen gingen [hierna] weg [van vóór Mozes]: Eleazar nam zijn plaats aan Mozes’ 
rechterkant en Ithamar aan Aaron’s linkerkant. R. Judah zei: Aaron was altijd aan 
Mozes’ rechterkant gezeten. 
 
Merkwaardig genoeg wordt in deze eerste variant Eleazar als belangrijker 
gezien (hij mag rechts zitten van Mozes) dan zijn eigen vader Aaron – een 
onlogische conclusie volgens Rabbi Judah. Vandaar dat deze dan ook stelt 
dat Aaron altijd rechts van Mozes zat, al vanaf het begin af aan. In de vol-
gende stap worden de ouderen (זקנים) onderwezen, die in de Bijbel een be-
langrijke gezagspositie hebben, al in de verhalen die zich in Egypte afspe-
len.13 
 
D. [Hierna] kwamen de Ouderen binnen en Mozes leerde hen hun les. Wanneer de 
Ouderen [uit Mozes’ gezichtsveld] vertrokken, kwam heel het volk binnen en Mozes 
leerde hen hun les. Het resultaat was dus dat Aaron de les vier keer [hoorde], zijn zo-
nen [de les] drie keer, de Ouderen twee keer, en het gehele volk één keer. 
 
In dit – op het eerste gezicht – toch wat hiërarchische system wordt het volk 
pas als laatste onderwezen. Een hiërarchie weliswaar, maar wel een die ie-
dereen omvat en niemand buitensluit. Opmerkelijk hier is ook de nog be-
langrijke functie van de priesters als leraren – in andere rabbijnse tradities 
wordt deze rol geminimaliseerd (zie Avot 1:1).14 

Nadat deze cyclus (elementen A-D) afgerond is, hebben de verschillen-
de actoren de les een ongelijk aantal keren gehoord, afhankelijk van hun hi-
erarchische positie. De komende stappen zijn gericht op het laten verdwij-
nen van dit verschil: 

                                                                            
13 Zie bijv. Ex 3:16; 12:21, maar ook Dt 21:2-3; Joz 24:1.31. 
14 In de daargenoemde historische traditieketen komen de priesters niet eens meer 
voor: Mozes-Jozua-de Ouderen-Leden van de Grote Vergadering, etc. 
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E. Nu vertrok Mozes en Aaron leerde hen [= het volk] de les [letterlijk: zijn les, zoals 
hij het de eerste keer gehoord heeft]. Hierna maakte Aaron plaats en zijn zonen leerde 
hen [= het volk] de les [letterlijk: hun les] Zijn zonen maakten plaats, en de Ouderen 
leerde hen [= het volk] de les [letterlijk: hun les]. Nu had iedereen [minimaal] vier 
keer [de les gehoord]. 
 
In E gebeurt iets dat al in A eerder zichtbaar werd – de rol van leraar en leer-
ling wisselen. Een leraar is zelf ook eerst leerling, zoals Mozes eerst leerling 
was en God de leraar. Nu worden ook Aaron, Eleazar, Itamar en de ouderen 
van leerling tot leraar. Nu moeten elk van hen het volk de les leren totdat 
iedereen tot het minimumaantal van vier is gekomen. 
 
Van Bijbelse tijden naar het (rabbijnse) heden 
Tot dusver wil het Talmoedfragment een waarheidsgetrouwe weergave ge-
ven van het Bijbelse verleden. Van dit verleden wordt nu de focus naar het 
heden verlegd, naar wat men kan leren voor de relatie leraar-leerling van dit 
Bijbels voorbeeld. 
 
F. Op basis hiervan zei R. Eliëzer: Een mens is verplicht om zijn leerlingen [de stof] 
minimaal vier keer te onderwijzen. En dit kunnen we afleiden op basis van een kol 
vachomer [a fortiori-argument]: als Aaron die rechtstreeks van Mozes leerde – en 
Mozes van de Almachtige – het zo moest doen [=vier keer de les horen], hoeveel te 
meer dan een gewone [הדיוט, van Grieks ἰδιώτης] leerling die onderwijs krijgt van 
een gewoon persoon. 
 
De conclusie is dus dat een leraar nieuwe stof minimaal vier keer aan de 
leerling leert, anders wordt de basis niet gelegd voor verdere studie. Blijk-
baar is de aanname ook dat de meeste studenten genoeg hebben aan deze 
vier keer. 

Maar heeft de leraar hiermee zijn plicht vervuld? Volgens Rabbi Akiba 
niet per se: 
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G. R. Akiba zegt: Hoe weet ik dat een leraar [letterlijk: mens] zijn leerling net zo lang 
moet onderwijzen, totdat hij het hem [echt] geleerd heeft? Want er is gezegd: ‘en leer 
het de zonen Israëls’ [Dt 31:19]. En hoe weet ik [dat de leraar door moet gaan], totdat 
het goed geordend uit hun mond komt? Want er is gezegd: ‘Leg het hen in de mond’ 
[Dt 31:19]. En hoe weet ik dat hij hem [= de leerling] de redenen moet tonen? Want er 
is gezegd: ‘en dit zijn de rechtsverordeningen die u hen zult voorleggen’ [Ex 21:1]. 
 
Rabbi Akiba stelt dat die vier keer voorleren van de leraar slechts een mini-
mum is. Hiermee kan men nog niet stellen dat de leerling het geleerde zich 
ook echt eigen heeft gemaakt. In het Hebreeuws staat hier dan ook eigen-
lijk, dat de leraar door moet gaan met onderwijzen, totdat de leerling het 
geleerd heeft.15 Vervolgens moet de leraar volgens Rabbi Akiba – uiteraard 
in navolging van Mozes – net zo lang doorgaan met diens onderricht, totdat 
de leerling zelf het geleerde vlekkeloos kan verwoorden. Tot slot moet de le-
raar aan de leerling duidelijk maken wat de redenen zijn van een bepaalde 
zaak, de onderbouwing van de onderwezen materie.16 Pas als aan al deze 
voorwaarden is voldaan, kan over leren gesproken worden volgens Rabbi 
Akiba. 
 
Model II – Leren in intieme context 
In het tweede model staat de intieme verhouding leraar-leerling centraal, 
idealiter in een een-op-eensetting. Ideaalmodel is hier de wijze waarop Mo-
zes van God leerde. Dit model vindt men in de Sifra op Lv 1:1 – Dibura de-
Nedaba 1 (subsec. 1 en 2). Het meest bekend is deze exegese uit het Rasji-
commentaar op Lv 1:1, en het is deze vrij letterlijke weergave van Rasji die 

                                                                            
15 ? מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו: רבי עקיבא אומר . 
16 Dit in navolging van Rasji’s uitleg op de woorden van Rabbi Akiva: לתת טעם , ללמדו 

 ולא -אשר תשים לפניהם . הבן אתה הטעם מעצמך, כך שמעתי: ולא יאמר, בדבריו בכל אשר יוכל
 . צריך אתה לסדר ולשום לפניהם טעם המיישב תלמודם-שר תלמדם כתיב א
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hieronder gebruikt wordt. De Sifra opent met te stellen dat elke keer als er 
een spreken van God tot Mozes plaatsvond, deze voorafgegaan werd door 
een roepen van God tot Mozes. Dit als teken van liefde: 
 
A. Elk ‘spreken’ ]וְַיַדֵּבר[ , ‘zeggen’ [ ֶמרֹאַוּי ] of ‘gebieden’ [ַצו] werd [door God] altijd 
voorafgegaan door [het] roepen [van Mozes met diens naam].17 
 
De Sifra voegt hier nog aan toe dat Mozes’ naam dan twee keer werd uitge-
sproken – Mozes, Mozes –, gevolgd door het hier ben ik! (הנני).18 Het centrale 
idee hier is dat communicatie tussen leraar en leerling in liefde moet ge-
beuren. Het aanroepen van Mozes bij naam gebeurde echter alleen wanneer 
er een goddelijk spreken volgde waarin nieuwe leerstof werd gegeven: 
 
B. … Men zou kunnen denken dat [Mozes] ook bij de onderbrekingen [= de pauzes 
tussen de onderwerpen in het goddelijke spreken] geroepen werd [en het gesprek ver-
volgens werd voortgezet]. Daarom staat er: ‘En Hij sprak’ [tot Mozes, Lv 1:1] vooraf-
gaande aan het spreken was er het roepen, maar niet bij de onderbrekingen.19 
 
Deze periodes van pauzes tussen het goddelijke spreken hadden een didac-
tisch doel dat zoveel temeer geldt in de ‘normale’ leraar-leerling situatie: 
 
C. En wat was de functie van deze onderbrekingen? Om Mozes ruimte te geven voor 
overdenkingen tussen de verschillende afdelingen en tussen de inhoudelijke details 
[van een passage]. A fortiori geldt dit dan zeker voor een gewoon persoon die van een 
gewone leraar onderwijs krijgt [zie ook hierboven].20 
 

                                                                            
17 Rasji op Lev. 1:1.  
18 Sifra (Weiss-editie), Dibura deNedaba 1:1-10, 11. Zie ook Ex 3:4. 
19 Rasji op Lev. 1:1 en Sifra, Dibura deNedaba 1:1-8. 
20 Sifra, Dibura deNedaba 1:1-9. 
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De Sifra en Rasji vervolgen met een uiteenzetting over de goddelijke stem 
die in de Tent der Samenkomst hoorbaar was. Deze was echter alleen voor 
Mozes te horen, niet voor anderen – wat de intimiteit van de leersituatie 
bevestigt: 
 
D. tot hem [ֵאָליו]: dit sluit Aaron uit. … Men zou kunnen denken dat zij [de Israëlie-
ten] toch wel het roepen [van God aan Mozes] zouden horen [maar dus niet de in-
houd van het spreken]. Daarvoor staat er ‘tot hem’ [ֵאָליו - waar er ook theoretisch לֹו 
had kunnen staat]: alleen Mozes hoorde het, maar heel Israël hoorde het niet.21 
 
Sifra (en Rasji) vervolgen met nog een uiteenzetting over de goddelijke 
stem. Het feit dat deze door niemand anders werd gehoord dan Mozes, was 
niet te wijten aan de geringe intensiteit hiervan, integendeel – Gods stem 
verbrijzelt de cederen van Libanon (Ps 29:5).22 

Tot slot meldt de Sifra dat Mozes Israël moet geruststellen dat zijn 
goddelijke onderricht enkel en alleen komt wegens Israël zelf. De leraar 
mag zijn roeping voor het collectief nooit vergeten:23 
 

                                                                            
21 Sifra, Dibura deNedaba 1:2-1,7-8. 
22 Sifra, Dibura deNedaba 1:2-10 en Rasji op Lv 1:1: This teaches us that the [Divine] 
voice stopped and did not project itself beyond the Tent [of Meeting]. One might 
think that this was because the voice was low. Scripture therefore says, ‘[And when 
Moses came into the Tent of Meeting, he heard] the voice’ [Num 7:89]. What is the 
meaning of ‘the voice’ [with the definite article]? It is the voice referred to in 
Psalms [29:4-5]: ‘The voice of the Lord is in strength; the voice of the Lord is in 
beauty. The voice of the Lord breaks cedars.’ If so, why does it say, ‘[and the Lord 
spoke to him] from the Tent of Meeting’? [To inform us] that the [divine] voice 
stopped. 
23 Over de wil van rabbijnen in de eerste eeuwen van de jaartelling om hun kennis 
actief met het publiek te delen, zie HEZSER, The Social Structure, 100-104. 
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E. …als volgt, zeggende [ rom)"l]: [God zei tot Moses:] Ga en zeg hen [= de Israëlieten] 
woorden van overreding [namelijk:] ‘Vanwege jullie spreekt Hij met mij’. Want we 
vinden immers dat alle achtendertig jaar in de woestijn, toen de Israëlieten als ver-
worpenen ronddoolden – vanaf de zonde van de verspieders –, het goddelijke spreken 
niet meer bij Mozes verkeerde. Zoals er geschreven staat: ‘En het was toen dat van het 
volk alle krijgslieden gestorven waren, en de Eeuwige sprak tot mij…’ [Dt 2:16-17]. 
[Pas toen] was het goddelijke spreken tot mij gericht.24 
  
Model III – de mystieke leraar 
In dit model heeft de leraar de beschikking over mystieke vaardigheden die 
hem in staat stellen om ‘op te stijgen’ naar hemelse regionen en weer ‘af te 
dalen’ naar de aarde met opgedane kennis. Of in ieder geval te zorgen op 
aarde voor een soort mini-openbaring.25 Een goed voorbeeld hiervoor is een 
Talmoed-passage in bSjabbat 88b-89a. Hierin wordt verteld hoe Mozes 
voorafgaande aan de Openbaring opstijgt naar de hemel en daar gecon-
fronteerd wordt met vijandige engelen die niet willen dat God de Tora aan 
de sterfelijke en feilbare mens geeft – ook in andere Midrasj-verhalen staan 
de engelen negatief tegenover de mens.26 Mozes’ moet zelfs vrezen voor zijn 
leven wegens ‘de vurige adem’ van de engelen. Dit fragment vertoont over-
                                                                            

24 Sifra, Dibura deNedaba 1:2-13. 
25 Zie het verhaal over Jochanan ben Zakai in bChagigah 14b: Our Rabbis taught: 
Once R. Johanan b. Zakkai was riding on an ass when going on a journey, and R. 
Eleazar b. ‘Arak was driving the ass from behind. [R. Eleazar] said to him: Master, 
teach me a chapter of the ‘Work of the Chariot’ [Merkavah]. He answered: Have I 
not taught you thus: ‘Nor [the work of] the chariot in the presence of one, unless he 
is a Sage and understands of his own knowledge’? [R. Eleazar] them said to him: 
Master, permit me to say before thee something which thou hast taught me. He an-
swered, Say on! … Forthwith, R. Eleazar b. ‘Arak began his exposition of the ‘work 
of the Chariot’, and fire came down from heaven and encompassed all the trees in 
the field; [thereupon] they all began to utter [divine] song … 
26 Zie bijvoorbeeld Midrasj Genesis Rabbah (Vilna-editie) 8:5 waarin engelen zich 
verzetten tegen de schepping van de mens. 
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eenkomsten met mystieke teksten in Talmoed en de Hechalot-literatuur. 
Ook daar stijgt de mysticus op naar de hemel en moet hij vrezen voor aller-
lei gevaren, waaronder engelen. Met de juiste voorbereidingen en mystieke 
kennis weet de mysticus de reis te maken en weer veilig op aarde terug te 
keren.27 

Nadat God Mozes bescherming biedt, moet deze de engelen van repliek 
dienen: 
 
A. Heer der Wereld! De Tora die U aan mij geeft – wat staat daar in geschreven? ‘Ik 
ben de Eeuwige uw God die u uit het land Egypte heb gevoerd’ [Ex 20:2]. Zei Hij tot 
hen [= de engelen]: ‘Zijn jullie afgedaald dan tot Egypte; waren jullie slaven van de 
Farao? Waarom zou de Tora aan jullie behoren? En, wat staat er verder in geschre-
ven: U zult geen andere goden hebben’ [Ex 20:3] – wonen jullie dan tussen volkeren 
die andere goden aanbidden? En, wat staat er verder in geschreven: Herinner de dag 
van de Sabbat om haar te heiligen [Ex 20:8]: werken jullie dan, zodat jullie zouden 
moeten rusten? … En, wat staat er verder in geschreven: U zult niet moorden; u zult 
niet echtbreken; u zult niet stelen [Ex 20: 3-15]: bestaat er dan jaloezie onder jullie, is 
de Kwade Neiging onder jullie te vinden?’ 
 
Mozes weet de engelen te overtuigen en deze geven hem ‘cadeaus’ – esoteri-
sche kennis: 
 
B. Direct waren de engelen het met de Heilige-geprezen-zij-Hij eens [om de Tora aan 
de mens te geven], zoals gezegd is: ‘O Eeuwige, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam 
op de hele aarde’ [Ps 8:10]. … Meteen werd elke engel een vriend van Mozes [letterlijk: 
geliefde] en gaf hem iets. Zoals er gezegd is: ‘U bent opgegaan naar de hemel en daar 

                                                                            
27 Zie onder anderen: I. GRUENWALD, Apocalyptic and Merkavah Mysticism (Ancient 
Judaism and early Christianity 90), Leiden (Brill) 20142 (19801). Over de passage uit 
bSjabbat 88b zie bijvoorbeeld pp. 125-26 en over de parallelle passages in de rab-
bijnse literatuur en het thema van de vijandige engelen n. 45. 



 
 
 
 
 
 
 
 

MOSES 

 

[ 105 ] 

buit gemaakt, U hebt gaven in ontvangst genomen [om uit te delen] onder de men-
sen’ [Ps 68:19] - als beloning dat u [= Mozes] door hen ‘mens’ [אדם] werd genoemd, 
heeft u gaven meegenomen. De Engel des Doods heeft hem iets gegeven. Want er is 
gezegd: ‘… en toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening voor het volk’ [Num 
16:47], en er is gezegd: ‘en hij stond tussen de doden en de levenden, en de plaag hield 
op’ [Num 16:48]. Als hij het hem [= Mozes] niet had verteld, hoe wist hij het dan [dat 
reukwerk de plaag stopt]? 
 
Mozes weet zelfs de dood te overwinnen door kennis die de Engel des 
Doods hem gaf. Interessant hierbij is de parallelle exegese op dezelfde 
Psalmtekst in Ef 4:7-8. Hierin wordt dit Psalmvers op Jezus geduid, die net 
als Mozes als een spiritueel-mystieke leraar gezien kan worden. Ook Jezus 
stijgt op naar de hemel en daalt af naar de aarde en brengt geschenken mee. 
De gelovigen die Paulus aanspreekt plukken hiervan de weldaden in de 
vorm van de genade (vers 7) en de bescherming van de heilige Geest (vers 
30).28 
 
Conclusie 
In deze bijdrage werden drie modellen beschreven die betrekking hadden 
op het leraarschap van Mozes, zoals de rabbijnen zich dat voorstelden. Deze 
modellen zijn weliswaar verschillend, zoals hierboven bleek, maar sluiten 
elkaar niet per definitie uit. Ze zijn eerder complementair – een leraar kan, 
afhankelijk van de fysieke situatie en de leerling, een bepaald model hante-
ren. Van een-op-eenonderwijs met een geliefde sterleerling waarin diep-
gang en persoonlijke aandacht centraal staan, tot een soort hoorcolleges 
voor het collectief. En voor een zeer select gezelschap is er het mystieke 
model waarin de ingewijde toegang krijgt tot esoterische kennis. Een kun-

                                                                            
28 Zie ook Augustinus’ expositie op Ps 68, te lezen op: newadvent.org/fathers/1801068.htm 
§22. 
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dig en geautoriseerde leraar beheerst deze drie modellen en weet elk model 
op de juiste manier en toegespitst op de situatie te gebruiken. Zoals Mozes 
dat ook deed. Zo zijn de belangrijke leraren in ieder geval in overdrachtelij-
ke zin een extensie van hem [= Mozes] in elke generatie.29 

 

                                                                            
29 Tikkoenei Zohar Tikkoen 69, .ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא  In sommige edities: de 
extensie van Mozes in elke generatie, Tikkoenei Zohar 114a:  ואתפשטותיה דמשה בכל דרא
 .ודרא
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7.  ‘All in the family’ 

Over het leren rond de Tora en familieverhoudingen 
 

MARCEL POORTHUIS 
 
Het leren rond de Tora in de rabbijnse periode (2e – 6e eeuw CE) gebeurde 
niet in het luchtledige. Op een of andere wijze moesten die veeleisende acti-
viteit worden gecombineerd met een ambacht en met de zorgen voor een 
gezin of familieleden. De sociale context van het rabbijnse leren onthult 
veel over het belang ervan en zelfs over de concrete inhoud: vraagstukken 
van financiële aard, landbouw, medische zaken, astrologie en droomuitleg 
behoorden allemaal tot de inhoud van dat leerproces. Dat was niet omdat 
men graag een universele geleerde wilde zijn, maar omdat al die thema’s 
relevant waren in het dagelijks leven. De student leefde niet in de be-
schermde beslotenheid van een seminarie en was evenmin celibatair, maar 
moest telkens rekening houden met familieverhoudingen waarin hij leefde. 
Hij had een grote verantwoordeijkheid voor zijn ouders, ook in materiële 
zin, alsmede voor zijn echtgenote en kinderen. Dat hierbij allerhande span-
ningen konden optreden zal in het verdere betoog duidelijk worden. Het 
eigene van het leerproces rond de Tora krijgt reliëf door oog te hebben voor 
familieverhoudingen. 

Dat het rabbijnse jodendom een leer-religie genoemd kan worden, is 
genoegzaam bekend. Als zowel je vader als je leraar iets hebben verloren, 
moet je dat van je leraar eerder terugbezorgen dan dat van je vader (behalve 
als de vader ook leraar is), want je vader brengt je in deze wereld, maar je 
leraar naar de Komende Wereld (Misjna Bava Metsia 2:11). Ondanks het 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DE TORA 

 

[ 108 ] 

prominente gebod Eer uw vader en uw moeder, heeft de leer-relatie voorrang 
boven de bloedverwantschap tussen ouders en kinderen. Het traditionele 
beeld dat het grote verschil tussen religieus leiderschap in jodendom en 
christendom is dat het jodendom de familie schraagt, terwijl het vroege 
christendom, mede door het celibaat en de ascese, de bloedverwantschap 
overstijgt, dient dus bijgesteld te worden. Het leren van de Tora heeft een 
eigen radicalisme, dat heel goed als Tora-ascese bestempeld kan worden. 
Zoals Jezus zelf zijn ouders op het tweede plan stelt door in de Tempel te 
gaan leren (Lc 2:49), en zijn ware verwanten ziet in degenen die hem navol-
gen (Mc 3:31-35), zo worden ook de leerlingen van Jezus uitgenodigd om 
hun ouders inclusief hun ambacht in de steek te laten en Jezus te volgen 
(Mt 4:22). Ook de Torastudie blijkt de ouders nogal eens op het tweede plan 
te stellen. Dat is in elk geval de strekking van het wijd verbreide verhaal van 
Eliëzer ben Hyrcanos (2e eeuw), die tegen de zin van zijn vader en zonder 
een cent op zak Tora gaat leren. Als hij uiteindelijk een groot geleerde is 
geworden, komt zijn vader, aanvankelijk om hem te onterven, maar als hij 
zijn zoon hoort spreken, omringd door grote geleerden, biedt de vader zijn 
beroemde zoon al zijn geld aan. Eliëzer wijst dat soeverein af.1 

Een dergelijk verhaal is natuurlijk sterk idealiserend en legendarisch, 
met tal van fraaie retorische wendingen. Het verhaal is geen beschrijving 
van de werkelijkheid, maar veeleer een ideaal. Dat het een ideaal is, onthult 
echter veel over de hoge status die aan de Torageleerde werd gehecht in 
rabbijnse tijd. Het verhaal dient tevens als aanmoediging voor mensen die 
niet hun energie aan Torastudie geven, omdat ze druk zijn met hun werk 

                                                                            
1 Pirke de Rabbi Eliezer 1 en 2; HOROVITZ, Beth Eked Ha-aggadot, 7; Avot de Rabbi Natan 
A6, B13; Genesis Rabba 41. Eliëzer wil niet al het geld, omdat dat tegen de Tora zou 
zijn, die de erfrechten van alle kinderen waarborgt. Ik geef de verhalen doorgaans 
in een wat verkorte parafrase. 
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om materieel Torastudenten te ondersteunen en zo toch deel te hebben aan 
de hoogste vorm van jodendom, deel te hebben aan de Komende Wereld.2 

Nieuw is het inzicht dat het ideaal van Torageleerde niet naadloos aan-
sloot bij bestaande maatschappelijke verhoudingen. Zoals de vroegchriste-
lijke asceten een breuk forceerden met hun sociale omgeving, zo breekt de 
Torastudent met zijn familie. Wellicht tijdelijk, maar dat kan ook gelden 
voor iemand als Petrus die immers een schoonmoeder had dus wel ge-
trouwd zal zijn geweest. Over zijn vrouw horen we echter niets. In deze 
studie willen we de verhouding van de Torastudent tot zijn vrouw analyse-
ren en wat korter de vader-zoon verhouding. 
 
De positie van de echtgenote van een Torageleerde 
Het volgende verhaal is al even legendarisch en veelzeggend als het verhaal 
van het begin van rabbi Eliëzer en even populair.3 Het gaat over de beroem-
de rabbi Akiva, die zich, aldus het verhaal, van een onwetende tot de groot-
ste geleerde van zijn tijd had ontwikkeld. Dat hij aanvankelijk zelf ongelet-
terd was, zou nog kunnen blijken uit de grote aandacht die hij voor de ver-
klaring van zelfs de letters van de Tora had. De vraag naar de historiciteit 
van dat verhaal is pas enkele eeuwen gangbaar in de joodse wetenschap. In 
mijn ogen is de vraag naar een historische kern evenwel minder belangrijk 
dan de kwestie van het ideaal: dat onthult immers veel over de toenmalige 
rabbijnse overtuigingen. 
 
Rachel, de vrouw van Akiva, wordt geportretteerd als een ideaal van opoffe-
ring en toewijzing aan het ideaal van Tora-leren, waarvoor zij zichzelf ge-
heel wegcijfert. Na twaalf jaar studeren keert Akiva terug. Hij hoort hoe ie-
                                                                            

2 Zie bijvoorbeeld Babylonische Talmoed Sanhedrin waar wordt aangespoord om 
een Torageleerde materieel te ondersteunen of je dochter aan hem uit te huwelij-
ken. Tot op de dag van vandaag werken dergelijke principes door in het jodendom. 
3 Zie de verschillende versies: Bab. Talmoed Nedarim 50a; Ketoebot 62b; Jer. Talmoed 
Sabbath 6:1; 7d; Sotah 9:15, 24c; Avot de Rabbi Nathan A, hoofdstuk 6; B hoofdstuk 12. 
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mand tegen zijn vrouw zegt: ‘Hoe lang zul jij nog de groene weduwe zijn?’ 
Haar antwoord (zonder dat ze Akiva ziet): ‘Als hij naar mij zou luisteren, 
zou hij nog twaalf jaar studeren’. Dan gaat Akiva nog twaalf jaar weg. 

Hoe uitzonderlijk het gedrag van Rachel ook lijkt, ze handelt toch over-
eenkomstig de opvatting in de Talmoed over de bijzondere belofte van God 
aan vrouwen: Vrouwen krijgen verdienste door hun kinderen naar de synagoge te 
laten gaan om Tora te leren, en hun echtgenoten naar het leerhuis om Misjna te leren 
en door te wachten op hun echtgenoot tot ze terugkeren van het leerhuis (Bab. Tal-
moed Berachot 17a). De taak van vrouwen is hier volledig faciliterend: man 
en kinderen laten studeren. Toch wordt hier en daar ook gerefereerd aan de 
mogelijkheid dat vrouwen zelf leren: Beroeria, de vrouw van rabbi Meir, 
leerde driehonderd overleveringen per dag! (Bab. Talmoed Pesachim 62b). 
Zij is echter een legendarische uitzondering. Interessanter voor ons beeld is 
een tekst die over vrouwen in het algemeen zegt dat een man in de huwe-
lijksakte mag opnemen dat zijn vrouw hem Tora leert! (Tosefta Ketoebot 4:7). 
Keren we terug naar het verhaal van Rachel, de vrouw van Akiva. Als Akiva 
na 24 jaar terugkeert, gaat ze hem tegemoet. Haar buren adviseren haar om 
nette kleren te kopen en die aan te trekken, maar ze antwoordt: ‘Een recht-
vaardig man geeft acht op het leven van zijn dier’ (Spreuken 12:10). Verge-
lijkt Rachel hier zichzelf met een dier? Ze bedoelt te zeggen dat een hoog-
staand mens als Akiva niet op uiterlijkheden let, maar de vergelijking is in-
tussen bizar. Haar soberheid en vernedering gingen zo ver, dat ze geen fat-
soenlijke kleren meer had, maar bereiken wel het hoogtepunt in haar zelf-
betiteling als dier!4 Ze kust de voeten van Akiva, dan rabbi, maar de omstan-

                                                                            
4 D. BOYARIN, Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture (The New Historicism 25), 
Berkeley CA (UCP) 1993, 137, n. 8, en 161 vertaalt pet, om daarmee haar houding je-
gens Akiva aan te duiden, die zelf begon als herder; Rachel zou dan het lam zijn. Ik 
denk echter dat Rachel hier met dier haar verwaarloosde toestand aangeeft, veroor-
zaakt door haar toewijding aan Akiva. Op een dieper niveau zou hierin zelfbeklag 
van een verwaarloosde vrouw beluisterd kunnen worden, maar dat is niet de direc-
te strekking. 
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ders5 willen haar wegduwen.6 Dan zegt rabbi Akiva: ‘Laat haar, want wat 
van mij is en wat van jullie is, is van haar’ (dat wil zeggen: wij hebben al on-
ze wijsheid van de Tora aan haar te danken). De verwantschap met het ver-
haal van de zalving van Jezus door een onbekende vrouw (Mt 26:6-13; Mc 
14:3-9) is opmerkelijk: de omstanders bekritiseren haar, maar de hoofdper-
soon prijst haar, omdat zij de de charismatische persoonlijkheid van de le-
raar herkent, die andere maatstaven aanlegt dan de mensen in het alge-
meen, omdat hij vanuit het perspectief van God de wereld beziet. 
 
Het is frappant dat de rol van de vrouw in het rabbijnse leerproces mini-
maal lijkt. De gedachte dat de overgang van een cultische religie met pries-
ters en tempel naar een leerreligie aan vrouwen meer mogelijkheid tot ont-
plooiing zou kunnen bieden, dient te worden geproblematiseerd. Het bo-
venstaande legendarische verhaal ruimt weliswaar een grote rol in voor Ra-
chel, de vrouw van Akiva, maar juist in haar onbaatzuchtige wegcijferen 
spreekt de grootste waardering: zij taalde er geen moment naar om zelf te 
leren, zo lijkt het. In dat licht is een vergelijking met vroegchristelijke asce-
se zowel leerrijk als verrassend: terwijl de intellectuele rol van vrouwen in 
deze rabbijnse legendarische verhalen minimaal is, kennen de vroegchriste-
lijke heiligenverhalen tal van vrouwelijke asceten, woestijnmoeders en nog 
weer later kloosterzusters die een grote kennis van heilige schriften en klas-
sieke literatuur ten toon spreidden. Te denken valt aan legendarische heili-
gen zoals Thecla, die zich volgens de legende als jongen moest vermommen, 
inclusief het afknippen van de haren, om mee te kunnen reizen met Paulus. 
Deze verkleedpartij zou nog evengoed als een bewijs tegen de ontplooi-
ingsmogelijkheden van christelijke vrouwen kunnen worden uitgelegd, 

                                                                            
5 Bab. Talmoed Nedarim 50a leest in plaats van omstanders: de rabbijnen. 
6 Cf. Mt 15:23, waar eveneens een vrouw wordt weggejaagd door de leerlingen. In 
Mt 19:13; Mc 10:48 wordt de centrale figuur eveneens aanvankelijk weggestuurd 
door anderen dan Jezus. 
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maar in het verhaal van Thecla weerspiegelt zich het christelijk-ascetische 
gebruik van vrouwen die samen met een man rondtrokken, de zogeheten 
virgines subintroductae.7 Ook zijn er de vrouwen rond Hiëronymus zoals Pau-
la en haar dochter Eustochium, die de high society van Rome verlieten en 
met de erudiete kerkvader in Bethlehem onder de geboortegrot vertoefden; 
er is Melania de Oudere, die op de Olijfberg bij Rufinus haar domicilie had; 
er zijn woestijnmoeders zoals Maria van Egypte, enzovoort. Het lijkt erop 
dat het celibaat zelf heeft bijgedragen aan deze opmerkelijke ontwikkeling 
van vrouwen op het religieuze vlak, wellicht omdat de ascese de rolpatronen 
die traditioneel aan vrouwen werden toegeschreven, met name het moe-
derschap, doorbrak.8 

Ook in de rabbijnse literatuur kunnen we sporen ontdekken van ont-
wikkelde vrouwen met kennis van de Tora, maar dan doorgaans juist niet in 
de schijnwerper, maar veeleer als een terloopse verwijzing. In hoeverre de 
Torageleerdheid inderdaad een spanning teweeg kon brengen met het fa-
milieleven, hetzij tussen vader en zoon, hetzij tussen man en vrouw, kan 
daarin even oplichten. 
 
In het nu volgende wil ik dan ook enkele van zulke terloopse verwijzingen 
nader onderzoeken, dit vanuit de overtuiging dat we daarin meer van reële 
verhoudingen kunnen aantreffen dan in de uitvoerige en wijdverbreide le-
gendarische verhalen van het soort als die waarmee we zijn begonnen. Ove-
rigens zijn ook deze terloopse verhalen hyperbolisch, dat wil zeggen dat 
overdrijving er een stijlkenmerk van is. 

                                                                            
7 Zie H. ACHELIS, Virgines subintroductae: Ein Beitrag zum VII. Kapitel des 1. Ko-
rintherbriefs, Leipzig (Hinrichs) 1902. 
8 Zie E. CLARK, Ascetic Renunciation and Feminine Advancement: A Paradox of Late 
Ancient Christianity, Anglican Theological Review 63 (1981) 240-57; ook in: E. CLARK, 
Ascetic Piety and Women’s Faith: Essays on Late Antique Christianity, Lewiston (Edwin 
Mellen Press) 1986, 175-208. 
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De eerste verwijzing betreft derhalve niet het verhaal van de vrouw van 
rabbi Akiva, maar de context ervan. De aanleiding tot dat verhaal is name-
lijk een halachische regel in de Misjna dat een Torastudent dertig dagen 
zonder toestemming (waarschijnlijk van zijn vrouw) weg mag gaan (Misjna 
Ketoebot 5:6, 2e eeuw). De Gemara, de discussie naar aanleiding van de Misj-
na, doorgaans van de 3e tot de 6e eeuw, geeft al direct een heel andere me-
ning dan die aan rabbi Eliëzer (2e eeuw) wordt toegeschreven: 
 

De wijzen zeggen: ‘Torastudenten mogen twee en drie jaar Tora gaan studeren 
zonder toestemming’. 

 
Dat is een wel heel fors verschil!9 De studieduur van Akiva was intussen nog 
stukken langer, maar zijn vrouw gaf dan ook toestemming. Na zo’n verhaal 
is de logische vraag: hoe lang mag een Torastudent mét toestemming weg-
blijven, nog steeds relevant, want niet iedere Torastudent trouwt een Ra-
chel. Het antwoord van de Gemara (Ketoebot 61b, onderaan): zolang als ze wil-
len, de studenten wel te verstaan. Maar is dat dan met toestemming? De 
Talmoed lijkt toch ook weer een grens te stellen aan die termijn: 
 

                                                                            
9 De wijzen klinkt als ook een gezaghebbende Tannaïtische uitspraak. Ilan meent 
echter dat het hier om een pseudo-epigrafische verwijzing naar deze vroege tra-
denten gaat, aangewend door Babylonische geleerden van enkele generaties later, 
die veel verder moesten reizen aangezien hun thuis in Palestina lag. Zie T. ILAN, 
Mine and yours are hers. Retrieving Woman’s History from Rabbinic Literature (Arbeiten 
zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 41), Leiden (Brill) 
1997, 207. Ook binnen het Rabbijnse jodendom is geen uniformiteit, want in het al-
gemeen zijn de verschillen tussen Tannaïtische en Amoreïsche uitspraken aanzien-
lijk. Zelfs dient men te onderscheiden tussen de Misjna en de (oudere) Tosefta in-
zake de positie van de vrouw, zoals Judith Hauptman heeft aangetoond. Zie: ‘Ma-
ternal Dissent: Women and Procreation in the Mishna’, Tikkun 6/6 (1991), 81-82, 94-
95. 



 
 
 
 
 
 
 
 

DE TORA 

 

[ 114 ] 

Wat is de gebruikelijke periode? Rav zei: ‘Eén maand hier (in het leerhuis?) en 
één maand thuis’. (…) Rabbi Jochanan zei: ‘Eén maand hier en twee maanden 
thuis’. 

 
Helaas is het niet helemaal duidelijk of deze twee rabbijnen hier spreken 
over Torastudie of over arbeid in het algemeen.10 In het laatste geval zou 
aan een Torastudent meer vrijheid toegestaan worden dan aan de gewone 
arbeider. Inderdaad bewijst het verhaal van rabbi Akiva dat hij jaren weg 
kon blijven, althans met toestemming van zijn vrouw. In de onderhavige 
discussie gaat het wellicht om de termijn zonder toestemming van de echt-
genote. Bovendien kan nog worden opgemerkt dat het meningsverschil van 
Rav en rabbi Jochanan niet precies gaat over wat geoorloofd is, maar over 
wat gebruikelijk is. De discussie is dan ook nog niet afgelopen en verras-
send genoeg volgen een aantal verhalen die een heel wat kritischer beeld 
geven van Torastudie. Dit zijn geen verhalen die telkens weer verteld wor-
den zoals dat van Rachel, maar veeleer incidentele vermeldingen, waarvan 
de precieze strekking niet eenvoudig is te ontraadselen. Maar juist die inci-
dentele vermeldingen kunnen meer de toenmalige realiteit weerspiegelen 
dan de legendarische verhalen die op vele plaatsen worden herhaald. Zo 
wordt een verhaal verteld met een fatale afloop. De vrouw blijft karakteris-
tiek anoniem. 
 

Rabbi Rahumi zat voor Rava in Mahoza en had de gewoonte om elke vooravond 
van Grote Verzoendag (dus eens per jaar) naar huis te gaan. Op een dag werd 
hij meegesleept door het debat. Zijn vrouw wachtte op hem, zeggend: ‘Nu komt 
hij, nu komt hij’. Hij kwam niet. Zij werd zwak en een traan rolde uit haar oog. 
Hij zat op een dak. Het dak stortte in onder hem en hij stierf. (Bab. Talmoed 
Ketoebot 62b) 

                                                                            
10 Zie Tosafot s.v. ela. De mogelijkheid dat deze discussie gaat over wegblijven zonder 
toestemming lijkt niet waarschijnlijk. 
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Aannemend dat rabbi Rechumi11 slechts één keer per jaar naar huis ging, is 
het duidelijk dat zijn uitstel fatale gevolgen had.12 Het feit dat hij na een 
heel jaar die ene dag vergat waarop hij thuis behoorde te zijn, draagt bij aan 
de ironie van het verhaal.13 Het gaat wellicht te ver om in het tijdstip, de 
vooravond van Grote Verzoendag, een gelegenheid tot vergeving te zien 
voor het lange wegblijven. In elk geval is de dood van rabbi Rahumi opmer-
kelijk: niets minder dan een hemels oordeel over zijn handelwijze. In ande-
re verhalen wordt juist de vrouw getroffen door onheil, vanwege de angst 
en zorg om het wegblijven van haar man tegen de afspraak. 
Ook in het volgende verhaal treft de vrouw onheil. Overigens bepaalt hier 
niet de vrouw de duur van afwezigheid (de Torastudent is nog niet ge-
trouwd), maar anonieme zegslieden. De vader van de student is niemand 
minder dan rabbi Jehudah ha-Nasi, op wiens naam de compilatie van de 
Misjna staat. 
 

Rabbi (Jehuda ha-Nasi) verloofde zijn zoon aan het huis van rabbi Yosi ben 
Zimra.14 Zij stelden twaalf jaar voor hem vast om te gaan studeren in het leer-
huis. Zij brachten zijn toekomstige bruid voor hem en hij zie: ‘Laat het zes jaar 
zijn’. Ze brachten haar weer voor hem en hij zei: ‘Laat me eerst trouwen en dan 
gaan studeren’. Hij voelde zich beschaamd tegenover zijn vader.15 Die zei tot 

                                                                            
11 BOYARIN, Carnal Israel, 147 ziet een mogelijke symbolische betekenis in de wat on-
gewone naam: Rechumi zou verwant zijn aan םרח , baarmoeder, en aan רחמים, 
erbarmen. Het lijkt me enigszins vergezocht. 
12 Natuurlijk kan men redeneren dat rabbi Rechumi’s fout was dat zijn vrouw re-
kende op zijn terugkeer die hij had beloofd, maar toch blijft Rava’s punt dat een pe-
riode van meerdere jaren afwezigheid zonder toestemming te lang is, staan. 
13 Cf. BOYARIN, Carnal Israel, 142-150, vooral 147. Boyarin benadrukt terecht de liefde 
voor de Tora als een rivaal voor de liefde tot zijn vrouw. 
14 Dat wil zeggen dat het huwelijk is afgesproken, maar nog niet is voltrokken. 
15 Is dat omdat hij tegen de wens van zijn vader in gaat of omdat hij openlijk de ero-
tische aantrekkingskracht laat prevaleren boven de Tora? 
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hem: ‘Mijn zoon, de intentie van de Schepper is op jou, zoals gezegd is: “Je zult ze 
binnen brengen en planten (Ex 15:17)” en later wordt gezegd: “Laten ze een hei-
ligdom voor me maken, zodat Ik in hun midden verblijf (Ex 25:8)”.’16 (Na zijn 
huwelijk) ging de zoon van Rabbi twaalf jaar studeren in het leerhuis. Toen hij te-
rugkeerde, was zijn vrouw onvruchtbaar. Rabbi zei: ‘Wat zullen we doen? Als hij 
van haar scheidt zal men zeggen: zij heeft zichzelf voor niets bewaard. Als hij met 
een ander trouwt zal men zeggen: De eerste is zijn vrouw en deze is zijn prostituée.’ 
Hij bad voor haar en ze was genezen. (Bab. Talmoed Ketoebot 62b) 

 
Eind goed al goed, maar intussen werd dit huwelijk wel bedreigd met ont-
binding vanwege onvruchtbaarheid! De plicht tot kinderen verwekken 
weegt immers zwaar in het jodendom. Het is dan ook waarschijnlijk dat in 
deze verhalen een kritiek doorklinkt op de lange verwaarlozing van het hu-
welijk door Torastudenten, immers, niet iedere zoon kan rekenen op zo’n 
krachtig gebed van zijn vader! 

De geleerde rabbijn Rava was ervan overtuigd dat met het standpunt 
dat een student meerdere jaren weg mocht blijven zelfs zonder toestem-
ming, groot risico werd genomen. Het volgende verhaal wordt verteld dat 
klaarblijkelijk in Rava’s eigen leerhuis had plaatsgevonden. 
Rabbi Chanania ben Chakinai verliet het leerhuis na het huwelijk van Si-
mon bar Yochai. Laatstgenoemde wilde hem direct na het huwelijk volgen, 
wat de rivaliteit tussen Tora en echtgenote onvermijdelijk en wel heel pijn-
lijk maakt. Rabbi Chanania wacht echter niet op rabbi Simon, alweer een 
verhoogde nadruk op de aantrekkingskracht van de Tora. 
 
                                                                            

16 Het planten mag wel freudiaans worden verstaan als een welhaast erotische ver-
binding tussen God en het volk. Strekking van de twee citaten is dat het heiligdom 
aanvankelijk pas in het beloofde land zou worden opgericht, maar vervolgens al in 
de woestijn wordt vervaardigd. De uitleg ziet er een ongeduld van de liefde in. De 
citaten trekken dus een parallel tussen de religieuze en de erotische dimensie van 
verbondenheid. 
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Toen rabbi Chanania naar huis terugkeerde na twaalf jaar, herkende hij zijn 
dorp niet meer. Hij hoorde dat iemand tegen een meisje aansprak met ‘dochter 
van Chakinai’ (zijn eigen naam), ‘vul je emmer en laten we gaan!’. Hij volgde 
haar en kwam bij zijn huis aan. Zijn vrouw was vol van vreugde en viel flauw. 
‘Heer der wereld’, bad hij, ‘is dit het loon voor de arme ziel?’ Hij bad om erbar-
men en ze kwam weer tot leven. (Bab. Talmoed Ketoebot 62b) 

 
Hoewel het verhaal kan worden begrepen als een ontroerende liefdesge-
schiedenis, mag de onderhuidse kritiek op het androcentrische gedrag niet 
over het hoofd worden gezien. Het feit dat de rabbi zijn eigen huis niet eens 
herkent, is een teken van de lange afwezigheid en wellicht zelfs van zijn we-
reldvreemdheid. Ook zijn dochter herkent hij niet, hoewel zij degene is die 
hem uiteindelijk thuis brengt. Alhoewel een meester van geleerdheid heeft 
hij nog steeds een meisje nodig om hem de weg te wijzen. Als hij bij zijn 
huis aankomt, veroorzaakt hij de bijna-dood van zijn vrouw. Ondanks de 
romantische hereniging en het happy end zijn kritische boventonen onmis-
kenbaar. 

Het volgende verhaal speelt hierop in en de hoofdpersoon wil niet de-
zelfde fout maken als Ben Chakinai. Niettemin ontbreekt ook in dat verhaal 
een kritische toon jegens de Torageleerde niet.17 

De zoals vaker anoniem gebleven vrouw van rabbi Chama ben Bisa is 
mogelijk zowel jarenlang verantwoordelijk voor de algemene opvoeding 
van haar kinderen als voor de Torastudie van haar zoon. 
 

Rabbi Chama ben Bisa ging heen en bleef twaalf jaar in het leerhuis.18 Toen hij 
terugkeerde zei hij: ‘Ik zal niet doen als Ben Chakinai’. Daarom ging hij naar 
het (plaatselijke) leerhuis en stuurde een bericht naar zijn huis. Intussen kwam 

                                                                            
17 Het verhaal ontbreekt in BOYARIN, Carnal Israel. 
18 Dezelfde tijdsduur als in het voorafgaande verhaal en corresponderend met de 
eerste en tweede studieperiode van Akiva. 
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rabbi Oshaya, zijn zoon, binnen, ging voor hem zitten en vroeg hem over on-
derwerpen van het Tora-leren. Rabbi Chama’s geest werd ziek: ‘Als ik hier was 
geweest, had ik ook zo’n zoon kunnen hebben’. Toen hij zijn huis betrad, ging 
zijn zoon voor hem staan. Zijn vader stond op, denkend dat hij nog meer vragen 
had over de onderwerpen. Zijn vrouw zei: ‘Is dat gewoon voor een vader om op te 
staan voor zijn zoon?’ (Bab. Talmoed Ketoebot 62b) 

 
Het meest opmerkelijke detail in dit verhaal is de impliciete aanname van 
rabbi Chama dat hij wel geen geleerde zoon zal hebben, omdat hijzelf afwe-
zig was. Het betekent dat zijn besluit om jaren Tora te leren niet alleen con-
sequenties had voor zijn vrouw, maar ook voor zijn kinderen wat hun Tora-
studie betreft!19 Alhoewel het verhaal niet vermeldt, hoe de zoon aan zijn 
Torakennis kwam, mogen we wel aannemen dat zijn moeder er een grote 
rol in heeft gespeeld. Als het eenvoudig voor de zoon was geweest, om naar 
het leerhuis te gaan, om te leren, zou zijn vader niet zo verbaasd geweest 
zijn. De ironische uitspraak van de moeder duidt wellicht op haar persoon-
lijke betrokkenheid bij het leren van haar zoon. Het is derhalve niet over-
dreven om dit verhaal als een kritiek op het androcentrische perspectief van 
Tora-leren op te vatten. Daarom wordt rabbi Chama gecorrigeerd door de 
opmerking van zijn vrouw. Zij heeft bewezen dat het mogelijk is om een ge-
leerde zoon te hebben ook zonder de hulp van diens vader. In dat licht bevat 
het slot van het verhaal een merkwaardig raadsel: 
 

Rami bar Chama zei over hem: ‘Een drievoudig snoer is niet gemakkelijk te bre-
ken (Pred 4: 12)’. 

 

                                                                            
19 Mogelijkerwijs stelt Misjna Nedarim 4:2-3 al, dat een vader zijn zonen én dochters 
de Schrift kan onderwijzen, terwijl de zonen ook midrasj en halacha dienen onder-
richt te krijgen. De aanduiding dochters ontbreekt echter in belangrijke tekstgetui-
gen. Zie ILAN, Mine and yours are hers, 82.166-171. 
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Wie is bedoeld met dit citaat? We zouden kunnen veronderstellen dat het 
hier gaat om de geleerde zoon, de vader én de moeder, die gedrieën borg 
staan voor Torakennis van de zoon. Het middeleeuwse Talmoedcommen-
taar van de Tosafisten neemt echter weer een androcentrisch perspectief 
aan, door te verklaren dat dit Bijbelcitaat verwijst naar rabbi Oshaya, zoon 
van rabbi Chama, zoon van rabbi Bisa. Het bijzondere zou zijn dat deze ge-
leerden van drie generaties gelijktijdig in leven waren.20 Dat is een vreemde 
conclusie, want de centrale rol van de vrouw wordt hiermee weer verduis-
terd door drie generaties mannelijke rabbijnen op te voeren. 

De zegsman, Rami bar Chama, is eveneens curieus, want hij draagt de-
zelfde naam bar Chama als de geleerde zoon!21 Natuurlijk kan dit perspec-
tief van drie geleerde rabbijnen pas lang na het verhaal zijn ontstaan. In 
zijn huidige vorm marginaliseert deze conclusie de vrouw ten gunste van 
een volledig androcentrisch perspectief, hoewel het verhaal zelf zo’n per-
spectief juist lijkt te betwisten. Het citaat uit Pred 4:12 lijkt me geschikt om 
de rol van de vrouw in het huwelijk en in Torastudie te onderstrepen, zij het 
indirect, via haar zoon. Het citaat wordt evenwel in het commentaar een 
illustratie van mannelijke studie van de Tora.22 Een centrale rol voor de 
moeder is niet zomaar een moderne behoefte, maar is een essentieel ele-
ment van het verhaal zelf en past in een context waarin de ambiguïteit van 
Torastudie verrassend expliciet aan bod komen. 
Tot slot van onze bespreking van de man-vrouwverhouding inzake het rab-
bijnse leren wenden we ons tot Yalta, de vrouw van Rav Nachman ben Ya-

                                                                            
20 See Tosafot op Ketubot 62b s.v. hachot and Tosafot op Baba Batra 59a idem. 
21 Kan de naam Rami een toespeling zijn op een werkwoord רמה: hij verschilde van 
mening? Dan zou de zoon zowel zijn vader als zijn moeder met het citaat hebben 
willen eren. 
22 Ook de meeste rabbijnse citaten van dit Bijbelvers negeren een mogelijke vrou-
welijke rol in het drievoudig koord en benadrukken de Torastudie als een manne-
lijk verbond. 
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akov.23 Ze komt zeven keer voor in de Talmoed, maar we zullen ons alleen 
met die passage bezighouden waar Yalta een beker der zegening wordt 
aangeboden.24 De context is de Tannaïtische richtlijn hoe om te gaan met de 
beker der zegening. 
 

Hij zendt de beker der zegening naar de leden van zijn huishouding, zodat zijn 
vrouw gezegend is. (Bab. Talmoed Berachot 51b) 

 
Uit deze instructie blijkt volgens mij dat bij een maaltijd waar rabbijnen bij-
een waren, geen vrouwen aanzaten. Het gaat dus niet om een huiselijke 
maaltijd, maar om een semi-officiële maaltijd met gasten, waarbij ook Tora 
geleerd werd. De precieze aard van die maaltijd en hoe die zich verhoudt tot 
maaltijden in de hellenistische en vroegchristelijke wereld is van groot be-
lang, maar moet hier buiten beschouwing blijven.25 De echtgenote had dus 

                                                                            
23 ILAN, Mine and yours are hers, 121-130 oppert dat zowel Beruria als Yalta wellicht 
niet vrouwen zijn van de beroemde rabbijnen, maar dat de Talmoed dit suggereert 
om hun geleerdheid te verklaren. Ik weet niet of Ilan erop doelt dat ze alleenstaand 
zouden zijn geweest (een taboe in het jodendom), maar hoe dan ook moeten ze er-
gens hun geleerdheid vandaan hebben. Of het leerhuis daarvoor een geschikte 
plaats zou zijn, verdient nader onderzoek – wel gingen vrouwen naar openbare le-
zingen van rabbijnen. Een beroemde rabbijn als echtgenoot is dan toch wel waar-
schijnlijk. 
24 Bab. Talmoed Berachot 51b. 
25 J. HAUPTMAN, From the Kitchen to the Dining Room: Women and Ritual Activities 
in Tractate Pesahim, in: T. ILAN (ed.), A Feminist Commentary on the Babylonian Tal-
mud: Introduction and Studies, Tübingen (Mohr Siebeck) 2007, 109-126; J. HAUPTMAN, 
Thinking about the Ten Theses in Relation to the Passover Seder and Women’s Par-
ticipation, in: S. MARKS / H. TAUSSIG (eds.), Meals in Early Judaism: Social Formation at 
the Table, s.l. [= New York] (Palgrave Macmillan) 2016 (2014), 43-57; CH.-H. KIM, The 
Papyrus Invitation, JBL 94 (1975) 391-402; J. KÖNIG, Saints and Symposiasts: The Litera-
ture of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Literature, Cam-
bridge (CUP) 2012; S. MARKS, Present and Absent: Women at Greco-Roman Wed-
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geen plaats aan tafel, maar als lid van de huishouding kon ze echter wel een 
beker der zegening aangereikt krijgen.26 De Talmoed vervolgt: 
 

Ulla bezocht Rav Nachman. Ze hadden een maaltijd en hij (Ulla) zei het dank-
gebed.27 Hij gaf de beker der zegening aan Rav Nachman. Rav Nachman zei tot 
hem: ‘Laat de Meester (Ulla) een beker ter zegening naar Yalta’. Hij (Ulla) zei 
tot hem: ‘Zo zei Rabbi Jochanan: “De vrucht van de schoot van een vrouw wordt 
alleen gezegend door de vrucht van de schoot van een man”, zoals gezegd is: “Hij 
zal ook de vrucht van jouw schoot zegenen (Dt 7:13)”. Er staat niet: “de vrucht 
van haar schoot”, maar: “de vrucht van jouw schoot”.’ (…) Yalta hoorde dat. Ze 
stond op in woede, ging naar de wijnkelder en brak vierhonderd vaten wijn.28 
Rav Nachman zei: ‘Laat de Meester haar een andere beker sturen’. Ulla stuurde 

                                                                            
ding Meals, in: SMITH /TAUSSIG, Meals in the Early Christian World, 123-148; S. MARKS, 
In the Place of Libation: Birkat Hamazon Navigates New Ground’, in: SMITH 

/TAUSSIG, Meals in the Early Christian World, 71-97; D. NOY, The Sixth Hour is the 
Mealtime for Scholars: Jewish Meals in the Roman World, in: I. NIELSEN / H.S. 
NIELSEN (eds.), Meals in a Social Context: Aspects of the Communal Meal in the Hellenistic 
and Roman World (Aarhus studies in Mediterranean antiquity 1), Aarhus (AUP) 1998, 
134-144; J.D. ROSENBLUM, Food and Identity in Early Rabbinic Judaism, Cambridge 
(CUP) 2014 (2010); J. ROSENBLUM, Inclined to Decline Reclining?: Women, Corpore-
ality, and Dining Posture in Early Rabbinic Literature, in: SMITH /TAUSSIG, Meals in 
the Early Christian World, 261-274. Mijn student Jonathan Pater, aan wie ik deze 
verwijzingen dank, bereidt een dissertatie voor over maaltijdparabels in de rab-
bijnse literatuur. 
26 Ook bestond de mogelijkheid dat vrouwen zelf een maaltijd hielden, evenals sla-
ven, maar zij mochten elkaar niet uitnodigen voor de beker der zegening in ver-
band met mogelijke zedelijke ontsporing! Zie Bab. Talmoed Berachot 45b. Het Pes-
achmaal brengt vrouwen, slaven en kinderen samen met de mannen aan één tafel. 
Zie C. HEZSER, Passover and Social Equality: Women, Slaves and Minors in Bavli 
Pesahim, in: ILAN, A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud, 91-107. 
27 Als gast kreeg hij die eer. 
28 Het getal 400 wordt vaker gebruikt om een (overdreven) groot aantal aan te dui-
den. 
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er een met de boodschap: ‘Al deze wijn kan gelden als een zegening’. Ze zei tegen 
hem: ‘Roddel komt van marskramers en ongedierte van vodden’. 

 
Het sturen van de beker der zegening is om de afwezigen te eren en hun 
zegen toe te wensen. Rav Nachman noemt de naam van zijn vrouw zonder 
haar overigens als mijn vrouw te betitelen. Ulla’s opmerking kan worden op-
gevat als een belediging. Volgens Tal Ilan verwijst hij hiermee naar het ont-
breken van kinderen van Rav Nachman en Yalta. Ze voegt er echter aan toe 
dat Yalta mogelijk niet Rav Nachmans vrouw is (wat wel heel onwaarschijn-
lijk is, gezien het feit dat hij de beker voor haar aanbeveelt). Dat ze geen 
kinderen heeft zou inderdaad de strekking van Ulla kunnen zijn (die Ilan 
overigens niet vermeldt): Ulla zou dan willen zeggen dat het geen nut heeft 
haar een beker der zegening te sturen (wat kan staan voor vruchtbaarheid), 
als de man haar niet bevrucht. Daar moet de zegen volgens Ulla vandaan 
komen!29 

Uiterst beknopt lijkt hier een soort van ‘mannenpraat’ te worden ge-
suggereerd. De opmerking en handelwijze van Ulla zou niettemin door rav 
Nachman aan Yalta moeten zijn overgebracht; ze was immers niet aanwe-
zig!30 Het antwoord van Yalta suggereert mogelijk dat Ulla, komende uit 
Babylonië, smerige kleren aanhad en bovendien vergeleken kan worden 
met een rondreizende koopman die roddels verspreidt. Bovendien lijkt ook 
zij te zinspelen op het voortbrengen van nieuw leven, maar dan in de vorm 
van ongedierte door generatio spontanea uit de lompen die Ulla aanhad!31 
Haar reputatie van scherpe tong maakt Yalta helemaal waar, maar dat ze 
door vroegere joodse geleerden als een slechte vrouw is gezien, zegt meer 
over die geleerden dan over haar. 
                                                                            

29 Of de beker der zegening komt aan de echtgenoot toe! 
30 Minstens moet ze hebben opgemerkt dat ze geen beker der zegening kreeg. 
31 Het tweede lid is afkomstig van Sir 42:13, maar de anti-feminiene context daar 
lijkt me het gebruik ervan door Yalta niet te verhelderen, al suggereert ILAN, Mine 
and yours are hers, 125 dat wel. 
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De vader als leraar 
In het in het begin van ons betoog vertelde verhaal over Eliezer speelde de 
vader-zoonrelatie een belangrijke rol. Strekking van het verhaal is niet dat 
vaders geen extra geld zouden moeten spenderen aan hun zoon (dat blijkt 
immers pas overbodig te zijn op het moment dat Eliëzer beroemd is), maar 
dat het ondersteunen van Torastudie het hoogst bereikbare voor een vader 
is. Als contrast is er het verhaal van een vader die het zijn zoon kwalijk 
neemt, dat hij al na drie jaar naar huis terugkeert van het leerhuis. De vader 
heeft een wapen bij zich en beschuldigt zijn zoon ervan dat hij zijn vrouw 
als prostituee ziet! (Bab. Talmoed Ketoebot 63a)32 In het eveneens hierboven 
geciteerde verhaal van bar Chama viel een spanning te constateren tussen 
vaderschap en Torastudie. De vader studeerde wel zelf, maar hij verzaakte 
als vader zijn taak om zijn zoon Tora te laten leren. Datzelfde geldt voor het 
uiterst gecondenseerde debat dat nu volgt. 

De kwestie is dat als drie personen samen eten één van hen, vaak de 
gastheer, de andere twee uitnodigt om samen het gebed na de maaltijd te 
zeggen (zimmun). De maaltijd is bij uitstek een zaak van elkaar eer bewij-
zen, maar tevens van lastige rivaliteit, zoals we ook weten uit de maaltijd 
waar Jezus aanzit (Lc 14:7-11). Stel nu dat twee klaar zijn met eten, maar één 
niet, kan er dan worden uitgenodigd voor het dankgebed? De regel is: als er 
nog één eet, onderbreekt die zijn eten voor het dankgebed, maar als er nog 
twee eten, onderbreken die niet hun maaltijd voor één die wil danken. Hier-
in wordt een voorval als tegenwerping verteld. 
 

Rav Papa en nog iemand onderbraken hun eten toen Abba Mar, de zoon van 
Rav Papa, wilde dankzeggen. (Bab. Talmoed Berachot 45b) 

 

                                                                            
32 De lezing: prostituée (זונה) is een wel heel grove beschuldiging, maar is niet zeker, 
andere lezingen hebben hier duif ( נהיו ). 
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Twee mensen onderbreken hun eten voor één die wil danken! Dat was een 
andere zaak, aldus de Talmoed, want Rav Papa handelde binnen de maat 
van het recht.33 De Talmoed vertelt niet waarom, maar de sleutel ligt in het 
feit dat Rav Papa zijn zoon wilde eren. Het gaat dus om een familierelatie 
en wel tussen vader en zoon, die een andere inhoud geeft aan het algemene 
voorschrift. 

Onmiddellijk daarop volgt een tweede verhaal. Het gaat hier niet om de 
kwestie dat iemand nog aan het eten is, maar wel zijn er drie mensen aan 
tafel. Eén kan dus de andere twee uitnodigen voor het gebed, zouden we 
denken. Maar hier rijsteen moeilijkheid die met het eergevoel van Torastu-
denten te maken heeft: 
 

Judah ben Meremar en Mar de zoon van Rav Asji en Rav Acha uit Difte gebruik-
ten samen de maaltijd. Geen van hen was meer dan de ander (in geleerdheid 
of leeftijd), zodat hem het voorrecht toekwam om het dankgebed te zeggen. Ze 
zeiden: ‘Als de Misjna leert dat drie personen die samen hebben gegeten, elkaar 
dienen uit te nodigen om het dankgebed te zeggen, is dat alleen zo als er één ho-
ger staat dan de ander, maar als ze allemaal op hetzelfde niveau staan, is het 
wellicht beter dat de zegeningen door eenieder apart worden gezegd’.34 Dus zei-
den ze ieder apart het dankgebed. Daarop kwamen ze voor Meremar en hij zei 
tegen hen: ‘Jullie hebben wel de verplichting van het dankgebed vervuld, maar 
niet de verplichting van het uitnodigen (zimmun). Als jullie zouden zeggen: “La-
ten we weer beginnen met uitnodigen”, weet dan dat uitnodigen niet los van de 
feitelijke positie gedaan kan worden’. (Bab. Talmoed Berachot 45b) 

 
                                                                            

 lifniem misjoerat ha-dien wil zeggen dat men meer doet dan de Tora לפנים מׁשרת הדין 33
vereist. Dit is te vergelijken met de super-erogatorische aansporingen in de Berg-
rede. 
34 Er kan sprake zijn van een dankgebed apart als twee mensen samen eten, omdat 
de uitnodiging tot het dankgebed dan niet in het (verplichte) meervoud gesteld kan 
worden. 
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Het verhaaltje is zoals zoveel talmoedische verhalen cryptisch en vraagt om 
enig inlevingsvermogen. Drie jonge Torageleerden zijn niet bereid om een 
van de anderen als hun meerdere te erkennen. Daarmee wordt het mooie 
gebruik om een ander de eer aan te doen hem uit te nodigen voor het dank-
gebed, onmogelijk! Hiermee vormt het verhaal een pijnlijk contrast met de 
houding van Rav Papa, zoals hiervoor beschreven. Deze onderbreekt zelfs 
zijn eten om in te gaan op de uitnodiging van zijn zoon om dank te zeg-
gen.35 De jonge lieden menen daarentegen dat ze zelfs de Misjna te kunnen 
herinterpreteren om hun besluit kracht bij te zetten om niemand de eer te 
gunnen. Dan komen ze Meremar tegen (ca. 400), hoofd van de academie 
van Soerah en vader van een van hen, namelijk van Judah ben Meremar. De 
vader maakt hun duidelijk dat ze op het verkeerde spoor zitten en zelfs zó 
dat ze de fout niet meer kunnen herstellen. Ze zullen het de volgende keer 
anders moeten doen. 

Het gezag van de vader, die tevens leraar is, geeft hier de doorslag: de 
jongelieden worden alsnog gedwongen het gezag van een meerdere te er-
kennen en hun eigen vergissing onder ogen te zien. Het gezag van leeftijd 
en van geleerdheid gaan hier hand in hand. 
 
Conclusie 
De rabbijnse literatuur geeft een inkijkje in het leven van een Tora-elite, 
niet van het joodse volk als geheel. Voor die Tora-elite gelden bijzondere 
maatstaven wat hun familieverhoudingen betreft. De plicht als vader staat 
op gespannen voet met het verlangen om Tora te studeren, evenals de plicht 
van echtgenoot. De legendarische verhalen die tot doel hebben de Torastu-
die als het allerhoogste te beschrijven, worden vergezeld van soms moeilijk 

                                                                            
35 Rav Papa ziet de maaltijd als een gelgenheid om nederigheid te betrachten, ver-
gelijkbaar met de aansporing van Jezus om niet de beste plaats in te nemen. Ook 
dergelijke kwesties van etiquette (derech erets) behoren tot het leerproces rond de 
Tora. 
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te duiden episodes die een heel wat ambiguer beeld laten zien. De rol van de 
echtgenote is zeer beperkt als het gaat om de mogelijkheid van Torastudie, 
maar navenant uitgebreid als het gaat om de zorg voor en de opvoeding van 
de kinderen. Zo bieden deze teksten ook een doorkijkje in het gezinsleven 
van uitzonderlijke joodse families. Wellicht biedt de rabbijnse literatuur 
meer inzicht in huwelijk en familie dan de vroegchristelijke literatuur. An-
derzijds biedt de vroegchristelijke literatuur meer verhalen over de ont-
plooiingsmogelijkheden van vrouwen, inclusief hun geleerdheid in Bijbel 
en theologie. 
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8.  Confronterend én innemend leraarschap 

Augustinus’ visie op de goede overdracht van kennis en vaardigheden 
 

PAUL VAN GEEST 
 
Inleiding 
Dat Augustinus als leraar en predikant niet alleen kennisoverdracht na-
streefde, maar ook wilde bijdragen aan een meer existentiële (om-)vorming 
van zijn publiek, is op te maken uit enkele woorden die zijn eerste biograaf, 
tevens zijn leerling en later ook sparringpartner, mede-bisschop en vriend 
Possidius aan hem heeft gewijd vlak na zijn dood in 430. In zijn Vita Augus-
tini zegt deze dat niet degenen die zijn boeken hebben gelezen, maar dege-
nen die hem in eigen persoon hebben kunnen horen en zien, wanneer hij 
sprak, hier nog meer profijt van hadden.1 Possidius geeft hiervoor de vol-
gende reden: 
 

Want hij was niet alleen de erudiete schriftgeleerde in het rijk van de hemel, die 
uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen haalt (Mt 13:52) en de hande-
laar, die na het vinden van een kostbare parel alles wat hij had verkocht om die 

                                                                            
1 Confer: Possidius, Het leven van Augustinus: Biografie uit de vijfde eeuw met een lijst van 
al zijn werken, vertaald en toegelicht door Vincent HUNINK, ingeleid door Paul VAN 

GEEST, Budel (Damon) 2016, 140. Zie ook: Vita di Cipriano; Vita di Ambrogio; Vita di 
Agostino, introduzione di Christine MOHRMANN, testo critico e commento a cura di 
A.A.R. BASTIAENSEN, traduzioni di Luca CANALI e.a., Verona (Mondadori) 1975, 127-
241.339-451. 
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te kunnen aanschaffen (Mt 13:45-46) maar tevens een van degenen tot wie is ge-
schreven: Spreek zo en doe zo! (Jak 2:12) over wie de Verlosser zegt: Wie zo doet 
en het aan anderen leert zal in het rijk van de hemel een groot man worden ge-
noemd (Mt 5:19). 

 
Opvallend is dat Possidius niet alleen laat blijken dat het streven naar over-
eenstemming van denken en handelen, naar integriteit dus, Augustinus als 
persoon kenmerkt,2 hij stelt eigenlijk veel uitdrukkelijker dat Augustinus 
hieraan juist als leraar zijn geloofwaardigheid, kracht en vruchtbaarheid 
ontleent. 

Possidius moet zich ervan bewust zijn geweest dat voor zijn eigen leer-
meester de kennisoverdracht door woorden alléén niet het meest wezenlij-
ke van het leraarschap is. Al voordat zij elkaar hadden leren kennen, schreef 
Augustinus in De Magistro (389) dat kennis van het woord ‘deugd’ niet de 
voorkeur verdient boven kennis van de deugd zelf.3 In navolging van de 
Romeinse dichter Persius (34-62 AD) postuleert hij dat woorden onderge-
schikt zijn aan de werkelijkheid.4 Kennis van een woord leert een mens 
niets, zelfs niet als het om woorden over goede zaken als deugden gaat. En 
zo stelt Augustinus’ zoon Adeodatus in een dialoog in De Magistro dat het 
uiteenvallen van de kennis (van de deugden) en het vermogen ze in de prak-
tijk te beleven, een ernstige ziekte is, die slechts door deugdbeoefening kan 
worden genezen. Augustinus legt juist zijn zoon in een traktaat over het 
leermeesterschap deze woorden in de mond, alsof hij wil benadrukken dat 
kinderen ouders en leraren beoordelen naar wat zij leven en niet naar wat 
zij zeggen. 

                                                                            
2 Confer: P. VAN GEEST, Waarachtigheid: Levenskunst volgens Augustinus, Zoetermeer 
(Meinema) 2015 (tweede druk). 
3 Augustinus, De Magistro 9.28. 
4 The Satires of A. Persius Flaccus., with a Translation and Commentary by J. 
CONINGTON, Oxford 1893, III.32-33. 
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Dit neemt niet weg dat Augustinus wel degelijk over de inhoud van het on-
derwijs nadacht. In 386 schetst Augustinus in De Ordine 2.45-49 een pro-
gramma voor de educatie in de artes liberales, die hij ziet als een weg om tot 
aanschouwing van God te komen. Een jaar later gaat hij dieper in op de 
epistemologische uitgangspunten van deze vrije kunsten. In de Soliloquia 
blijkt hij namelijk niet alleen tot het inzicht te zijn gekomen dat kennis van 
God vooral groeit door zelfinzicht,5 hij benadrukt hierin ook dat de filosofie 
de hoogste van deze artes is, omdat deze discipline voor hem God en de ziel 
als kenobjecten heeft. In 389 ontwikkelt hij in zijn voornoemde De Magistro, 
een dialoog met zijn zoon Adeodatus, een taaltheorie en hermeneutiek die 
verband houdt met zijn invulling van de artes liberales en die hij later in zijn 
gedachten over de Schriftinterpretatie in De Doctrina Christiana verder zal 
uitwerken. Ten slotte werkt hij ook in De Catechizandis Rudibus zijn pedago-
gische principes verder uit. Zeker de twee laatstgenoemde werken hebben 
vanaf de achtste eeuw een grote rol gespeeld in de vorming van de clerus in 
kloosterscholen.6 

Maar toch, steeds weer blijkt dat voor Augustinus niet zozeer de kennis 
als doel op zich, als wel de levensvernieuwing en daarmee de kennis van 
God de doelen van het onderwijs waren. Daartoe ontwikkelde hij, schat-
plichtig aan antieke en laatantieke filosofen, ook de exercitatio mentis als pe-
dagogische strategie om de lezer met argumenten te overtuigen van de 
waarheid van de philosophia Christiana, maar vooral ook als een training in 
denken, waardoor uiteindelijk een verandering in denken en handelen kon 
worden nagestreefd.7 

                                                                            
5 Confer: Augustinus, Soliloquia 2.1.1: Deus semper idem, noverim me, noverim te. 
6 R. CANNING, Teaching and Learning: An Augustinian Perspective, Australian eJournal of 
Theology 3 (2004): aejt.com.au/__data/assets/pdf_file/0007/395647/AEJT_3.4_Canning.pdf. 
7 Zie voor dit aspect van het leraarschap het proefschrift van M. CLAES, Exercitatio 
Mentis: Zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus, Almere (Parthenon) 2011, vooral 
47-50 over de protreptiek in De Ordine en 80-83 over de protreptiek in De Beata Vita; 
zie ook M. CLAES, Exercitatio mentis and its Function in Mystagogy: Opening up the 
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In deze bijdrage streef ik ernaar twee aspecten van Augustinus’ visie op 
het leraarschap te belichten die tot op heden nog niet veel aandacht hebben 
gekregen.8 Allereerst wil ik aantonen dat voor Augustinus een leraar ook al-
tijd iets van een schrijver van een protreptisch geschrift in zich heeft. In 
zijn Soliloquia en zijn De Catechizandis Rudibus zijn de sporen waarneembaar 
van zijn streven de leraar ook auteur van een protreptisch geschrift te laten 
zijn. Daarna wil ik aantonen dat een essentieel aspect van Augustinus’ visie 
op het leraarschap achterhaald kan worden in een tekst waarin hij juist niet 
over de leraar, maar over de rechter spreekt. Het rechterschap en leraar-
schap blijken bij de kerkvader niet los van elkaar te staan. 
 
De leraar als schrijver van een protreptisch geschrift: Soliloquia en De Cate-
chizandis Rudibus 
Zoals bekend wordt met een parenetische tekst een gedragsverandering 
beoogd bij mensen die het wereldbeeld van de auteur al delen. De auteur 
van een protreptische tekst streeft niet alleen naar een verandering in het 
gedrag van zijn publiek, maar tevens naar een correctie of aanpassing van 
hun wereldbeeld. Beide termen may be differentiated primarily on the basis of 
social functions, not content or literary form.9 Bovendien kan een λόγος 
προτρεπτικός ook paraenetic instructions bevatten. Maar protreptische en pa-

                                                                            
Individual for Exercises in Communal Thinking and Living, in: P. VAN GEEST (ed), 
Seeing through the Eyes of Faith: New Approaches to the Mystagogy of the Church Fathers 
(Late Antique History and Religion 11), Louvain (Peeters) 2016, 533-545. 
8 Confer de bijdragen in P. VAN GEEST / V. HUNINK / H. VAN REISEN (eds.), Augustinus en 
onderwijs, Hilversum (Verloren) 2010 (themanummer Lampas: Tijdschrift voor classici 
Seeing through the Eyes of Faith 43 [2010]). 
9 J.G. GAMMIE, Paraenetic Literature: Toward the Morphology of a Secondary Genre, 
in: J.G. GAMMIE / L.G. PERDUE (eds.), Paraenesis: Act and Form (Semeia 50), Atlanta 
(Scholars Press) 1990, 23. 
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raenetische teksten in hun geheel vallen niet samen.10 Met λόγος 
προτρεπτικός wordt in het bovenstaande dus een genre aangeduid: het is an 
exhortation of outsiders, bestaande uit vele woorden. Met betrekking tot Con-
tra Academicos stelde Annemaré Kotzé al vast dat het autobiografische narra-
tief in dit werk al een protreptisch streven met betrekking tot de manichee-
ers verraadt en het werk dus bevat the seeds of what Augustine eventually brings 
to fruition in the Confessions.11 In Augustinus’ afrekening met de scepsis en 
methodische twijfel van de filosofen van de Platoonse Nieuwe Academie – 
die de mens in Augustinus’ ogen tot een doelloze zwerver maakten – zijn 
dus passages vervlochten waaruit een tweede doelstelling af te leiden valt.12 
Hetzelfde kan van de Soliloquia gezegd worden. Al is het werk met een pe-
dagogisch oogmerk geschreven, welzeker is er ook Augustinus’ als protrep-
tisch te duiden streven in te onderkennen. Hij streeft er in dit werk naar de 
manicheeërs van zijn wereld-, mens- en godsbeeld te overtuigen, en meer 
nog daarvan te doordringen. Ook dit is een aspect van het leraarschap. 

In het begin van het eerste boek van de Soliloquia formuleert Augustinus 
een hymnisch gebed, waarin hij nog zeer schatplichtig aan Plotinus’ woor-
den en sentimenten blijkt.13 Maar behalve de neoplatoonse invloed zijn er in 
                                                                            

10 D. SWANCUTT, Paraenesis in Light of Protrepsis: Troubling the Typical Dichotomy. In Early 
Christian Paraenesis in Context, Berlin (de Gruyter) 2005, 113–156, inzonderheid 122. 
11 A. KOTZÉ, Augustine’s “Confessions”: Communicative Purpose and Audience (Supple-
ments to Vigiliae Christianae 71), Leiden (Brill) 2004, 78-84, citaat 78. 
12 Confer voor Augustinus’ schatplichtigheid aan Cicero’s protreptische dialoog 
Hortensius als mogelijke referentietekst: K. SCHLAPBACH, Augustin, Contra academicos 
(vel de academicis): Buch 1: Einleitung und Kommentar (Patristische Texte und Studien 
58), Berlin (de Gruyter) 2003, 13-25. 
13 Schatplichtig aan het neoplatonisme stelt hij in het eerste boek dat de wijsheid 
niet gekend wordt door de zintuigen – al zijn die van belang –, maar door de ogen 
van het verstand, waarbij deze de bron van het licht alleen ontdekken als het Licht 
zich laat zien. De scherpe scheiding tussen de geestelijke en stoffelijke wereld en 
de overtuiging dat de zuivere waarheid slechts in de geestelijke wereld wordt ge-
vonden alsmede iets waar is door de veritas (en niet andersom), had Plotinus het 
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dit gebed ook manicheïstische vlekjes te onderkennen, die, meer dan van 
zijn schatplichtigheid aan het manicheïsme, getuigen van zijn protrepti-
sche streven. 

Dit laatste oogmerk wordt direct duidelijk in de eerste zinnen van het 
gebed. Hierin wordt één God als Schepper van het heelal aangeroepen; als 
God, door wie alles wat uit zichzelf niet zijn zou, streeft naar het zijn (1.2) en als 
God, die uit het niets deze wereld geschapen hebt, die in aller ogen allerschoonst is 
(1.2). In deze aanroepingen en omschrijvingen van God heeft Augustinus 
onmiskenbaar de manicheeërs als geïntendeerd publiek voor ogen. Zij 
maakten namelijk een onderscheid tussen het hoogste en volmaakte godde-
lijke principe enerzijds en anderzijds een lagere schepper van de materiële 
wereld, die het kwaad in de schepping had veroorzaakt.14 Reeds in De Ordine 
bestrijdt Augustinus deze gedachte al door er op te wijzen dat er in schep-
ping en geschiedenis niets gebeurt dat door de ene ware God niet is gewild 
of voorzien.15 Hij houdt hier en in de Soliloquia vast aan het credo van Nicea 
(325) waarin wordt beleden dat de schepper van hemel en aarde één en de-
zelfde God is als de Vader van Jezus Christus. Hij moet zich ervan bewust 
zijn geweest dat dit voor de manicheeërs een problematische visie op God 
was.16 Zij namen niet aan dat één goede God alles uit het niets geschapen 
had (creatio ex nihilo), omdat het kwaad in de wereld dan verband zou hou-
den met de goede God, die zich in het Nieuwe Testament had geopenbaard. 
Deze allerhoogste God kon naar hun mening niet herleid worden tot die 

                                                                            
hem geleerd (Confer: Soliloquia 1.15.27-29; 2.3.3-4; confer ook: P. VAN GEEST, The Incom-
prehensibility of God: Augustine as a Negative Theologian (Late Antique History and Re-
ligion 4), Leuven (Peeters) 2010, 29-39. 
14 B.A. PEARSON, Jewish Elements in Gnosticism and the Development of Gnostic 
Self-Definition, in: B.A. PEARSON, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity, 
Minneapolis (Fortres Press) 1990, 124-135. 
15 De Ordine 1.1; 1.11; 1.14; 2.24. 
16 Confer: De Moribus Ecclesiae Catholicae et de Moribus Manicheorum 130: Credo in 
unum Deum… factorem caeli et terrae. 
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‘mindere God’, die zich in het Oude Testament had laten gelden. De ortho-
doxie beschouwde het kwaad in de wereld als een geërfd gevolg van de zon-
de van de eerste mens. De manicheeërs hielden echter vast aan de be-
grensdheid van de goede God, die ophield waar het slechte begint.17 Temeer 
omdat deze even terloopse als pregnante omschrijvingen van God in de ex-
clamaties telkens evident tegengesteld zijn aan het manicheïsche gods-
beeld, blijkt Augustinus een protreptisch geschrift te schrijven ‘ten dienste 
van’ de manicheeërs. 

Dit blijkt eens temeer uit de omschrijving van God als God, die niet toe-
staat dat ten gronde gaat wat in zichzelf destructief is en als God, door wie het heelal 
ook met zijn slechte gedeelte volmaakt is (1.2). Verder duidt hij God aan als die 
geen kwaad doet en die het kwaad niet tot het ergste kwaad laat worden en als God 
op wiens bevel de grootste wanklank tot niets wordt, omdat het slechtere met het bete-
re harmoniseert (1.2).18 In De Ordine stelt Augustinus dat de ordo rerum niet 
herleid kan worden tot de ordo causarum, maar vooral als verwijzing naar 
God moet worden opgevat. God is de summus ordo, die, zelf niet geleid door 
de ordo, de bron van de ordo is en daarom alles in de schepping leidt.19 Au-
gustinus stelt dat deze ordo impliceert dat alles zijn eigen plaats en beteke-
nis heeft.20 In tegenstelling dus tot het manicheïstische idee met betrekking 
tot de schepping neemt Augustinus aan dat in alle sectoren van de schep-
ping God regeert door de ordo en hierin dus voorziet dat zelfs de schepsels 
die aan een slecht einde komen, hier uiteindelijk bewaard worden.21 

                                                                            
17 Confer: Contra Faustum XXV.1: quoniam quidem si non est malum, profecto in-
finitus est deus; habet autem finem, si malum est. 
18 Confer ook: Soliloquia 1.4. 
19 De Ordine 1.13sq.; 2. 47 en passim. 
20 De Ordine, 1.11; 1.14. 
21 De Ordine 1.2; 2.15 en later Enarratio in Psalmum 14.13: ordinauit creaturam, a 
terra usque ad caelum, a visibilibus ad invisibilia, a mortalibus ad immortalia. Con-
fer voor verdere bewijsplaatsen en bibliografie: P. VAN GEEST, Ordo, in: Augustinus-
Lexikon, 4-3/4 (2014) col. 374-379. 
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In het licht van het manicheïstische godsbeeld is het evident dat Augus-
tinus zich in deze omschrijvingen van God toch vooral auteur van een 
protreptisch geschrift betoont. De omschrijvingen zijn immers incompati-
bel met de overtuiging van de manicheeërs. Het citaat in Soliloquia 1.1.4, 
waarin Augustinus God naar Gen 1:26 omschrijft als degene die de mens 
heeft gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, vormt in feite de apotheose 
van de protreptische omschrijvingen van God, wat manicheeërs onmogelijk 
konden onderschrijven.22 

Kortom: de omschrijvingen van het wezen en de werkzaamheid van 
God in het openingsgebed van de Soliloquia wijzen onmiskenbaar uit dat 
Augustinus zich bij de vervaardiging van dit traktaat, behalve een pedago-
gisch, zeker in het begin ook een protreptisch doel had gesteld. In de niet 
aflatende, soms haast fugatische, stroom van inroepingen (invocare; confer: 
Soliloquia 1.3) kent Augustinus namelijk consequent aan God die eigen-
schappen toe die tegengesteld zijn aan de kwaliteiten die de manicheeërs 
hun god toeschrijven. In hun dualistische godsbeeld kwam naar voren dat 
de Schepper geen goede God was en dat aan de Schepper God een andere 
God voorafging, een demiurg. Manicheeërs die dit gebed lazen, kunnen, 
mogelijk tot hun ontzetting, niet anders dan hebben onderkend dat Augus-
tinus hier hun godsbeeld aan diggelen trachtte te bidden en hen van het 
zijne wilde doordringen. 

Dat Augustinus ook nog eens voor de vorm van een gebed kiest om zijn 
godsbeeld te verwoorden, is een bijkomend bewijs voor zijn intentie auteur 
van een protreptisch geschrift en leraar tegelijk te willen zijn. Hij moet zich 
ervan bewust zijn geweest dat de keuze voor een polemiek minder gelukkig 
zou zijn geweest voor zijn doelstelling een omkeer bij de manicheeërs te 
bewerkstelligen. In een oratio worden mensen immers sneller bondgenoten 

                                                                            
22 Confer: KOTZÉ, Augustine’s Confessions, 218-247 voor de wijze waarop Augustinus in 
de Confessiones de scheppingsverhalen in zijn anti-manicheïstische protreptiek be-
trekt. 
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dan in een polemiek, omdat men deelgenoot wordt gemaakt van het inner-
lijk leven van de orator en zich daarom gemakkelijker met hem identificeert. 
Bovendien worden in een oratio niet alleen de cognitieve, maar ook andere 
faculteiten van de mens aangesproken. 

Een polemiek zou niet alleen de kracht van de oratio verminderd heb-
ben, maar ook slechts tot de aanname van een nieuwe overtuiging in plaats 
van tot het begin van een omvorming hebben geleid.23 Die laatste stond Au-
gustinus vooral voor ogen bij de vervaardiging van zijn omschrijvende in-
roepingen, die tevens exhortaties behelzen om God aan te nemen als 
Schepper uit het niets, of als God, bijvoorbeeld, die in alle waarheid inleidt 
en die door de biddende wordt bemind.24 Tien jaar voor de vervaardiging 
van de Confessiones betoont Augustinus zich dus al een even moedwillig als 
kundig beoefenaar van het protreptische genre. 

Niet alleen in de als pedagogisch gekwalificeerde Soliloquia betoont Au-
gustinus zich schrijver van een protreptisch geschrift. Ook in het hierboven 
eveneens als zodanig gekenschetste De Catechizandis Rudibus (399-400) is dit 
het geval.25 Hoewel dit werk niet tot de meest bekende van Augustinus be-
hoort, biedt het een goede beschrijving op van de catechetiek en pedagogie 
in Noord Afrika aan het begin van de vijfde eeuw. Frits van der Meer heeft 
er op gewezen dat de kerkvader in De Catechizandis Rudibus weliswaar laat 
zien hoe de allereerste catechese is opgebouwd in zijn tijd, maar dat hij an-
ders dan Cyrillus van Jerusalem en anders dan de Romeinsche en de Heidelbergse 
catechismus niet begint met de binnengoddelijke geheimen noch met de ervaring 

                                                                            
23 In het licht van de inhoudelijk vergelijkbare passage in De Civitate Dei 11.22 wordt 
duidelijk dat Augustinus in De Catechizandis Rudibus eerder protreptisch dan pole-
misch wil zijn. 
24 Soliloquia 1.2-4. 
25 Confer voor een vergelijking van De Catechizandis Rudibus met een protreptisch ge-
schrift: M. TESTARD, Saint Augustine et Cicéron, Paris (Études Augustiniennes) 1958, 
19-48; K. SCHLAPBACH, Hortensius, in: Augustinus-Lexikon 3-3/4 (2006) col. 425-436. 



 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUSTINUS 

 

[ 136 ] 

van de eigen zondigheid en bekeering in geloof.26. In dit werkje instrueert Augus-
tinus Deogratias, een diaken van Carthago die door bisschop Augustinus 
overigens ‘broeder’ wordt genoemd. De diaken zocht een antwoord op de 
vraag hoe hij de rudes, de beginners in het christelijk geloof, de centrale 
punten van de heilsgeschiedenis in een eerste, eenmalige kennismaking, zó 
kon presenteren dat het hun ook meteen duidelijk werd dat dit gevolgen 
had voor hun identiteit en levensorde. Bovendien wist hij niet goed hoe de 
methode van onderricht te veraangenamen.27 In De Catechizandis Rudibus 1-
22 stelt Augustinus een aantal richtlijnen op voor de leraar om op inspire-
rende wijze onderwijs in de beginselen van het christendom aan beginners 
te geven, zonder dat deze hierbij de motivatie kwijtraakt. Zelf was hij zich 

                                                                            
26 F. VAN DER MEER, Augustinus de zielzorger: Een studie over de praktijk van een kerkvader. 
Utrecht (Het Spectrum), 1947, 405. Confer ook: J.-P. BELCHE, Die Bekehrung zum Chris-
tentum nach Augustins Büchlein De Catechizandis Rudibus, Augustiniana 27(1977), 
26–69, inzonderheid 26.58-67. 
27 De beginners in het geloof, de rudes, werden ook wel aangeduid als pre-
catechumenen, accedentes (zij die de kerk naderden) of venientes (komenden). Zij 
vormden de laagste en vroegste gradatie op de lange weg naar een volwaardig 
kerkgangerschap. Iedereen kon hiertoe behoren: onopgeleide personen uit de stad 
(De Catechizandis Rudibus 16.24), redelijk opgeleiden als taaldocenten en redenaars 
(9.13), alsmede degene die wetenschappelijk onderlegd is (liberalibus doctrinis excul-
tus, 8.12). De inleidende instructie werd in een les gegeven; als zodanig vormde de-
ze les het begin van de mystagogische weg, die via de rang van rudes tot de rang van 
de catechumenen of toehoorders (audientes) en vervolgens via de rang van de com-
petentes naar die van gedoopte christiani zou leiden. Gelovigen (fideles) zouden de 
rudes evenwel pas worden als zij de volledige initiatie in de Paasnacht hadden on-
dergaan. Dan was de mystagogische weg voltooid. Confer: P. VAN GEEST, Studying 
the Mystagogy of the Church Fathers: An Introduction, in: VAN GEEST (ed.), Seeing 
through the Eyes of Faith, 3-23. Zie ook: O. WERMELINGER, Die pädagogischen 
Leitlinien in Augustins „De catechizandis rudibus“, in: Congresso internazionale su S. 
Agostino nel XVI centenario della conversione. Roma, 15 - 20 settembre 1986 (Studia 
Ephemeridis Augustinianum 24-26), 3 Vols., Roma 1987, Vol. 2 (Studia Ephemeridis 
Augustinianum 25), 313-321, inzonderheid 320-322. 
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er als retoricaleraar in Rome vooral van bewust geraakt dat dit kan gebeu-
ren, omdat een leraar steeds opnieuw dezelfde lessen moet geven, omdat de 
leerling het nog niet kan of wil begrijpen, of omdat de leraar telkens nieuwe 
beginners moet onderwijzen. Na de narratio, de vertelling waarin de cate-
cheet een aantal treffende voorbeelden uit de heilgeschiedenis opneemt, 
volgt de exhortatio (cohortatio) waarin de toehoorders voor dwaalsporen in 
het geloof wordt behoedt en tot een christelijke levensstijl wordt aange-
moedigd. Het eerste, theoretische deel van De Catechizandis Rudibus sluit 
Augustinus af met de aansporing aan de catecheet zich te behoeden voor 
korzeligheid die door ontbrekende moed of ook wanprestatie kan ontstaan; 
hij dient steeds plezier en genoegen, hilaritas, aan zijn werk te beleven, om-
dat anders de boodschap niet overkomt. 

Naast een uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit 
de Bijbel geeft Augustinus dus ook een aantal adviezen waarmee de docent 
zijn eigen blijmoedigheid kan behouden.28 Deze blijmoedigheid van de do-
cent moet echter wel met realiteitszin blijven samengaan. Zij mag niet te 
herleiden zijn tot onwil om het gebrek aan waarachtigheid in zijn kerk on-
der ogen te zien. In dit verband brengt Augustinus in De Catechizandis Rudi-
bus zijn lezers in aanraking met de realiteit van het kaf in de kerk. Hij waar-
schuwt voor de slechte mensen, die slechts fysiek aanwezig zijn en zich niet 
verplicht voelen tot inspanningen om de waarden van het christendom ge-
stalte te geven in hun leven, terwijl zij wel deel willen uitmaken van de 
kerk.29 Hij stelt de kerk niet mooier voor dan zij is. Zij wordt grotendeels 
bevolkt door deze verdorven menigte (perversae turbae). Dit kaf laat zich, in 
onderscheid van het koren, weinig gelegen liggen aan de praecepta christi-

                                                                            
28 Confer: C. MAYER, Catechizandis rudibus (De -), in: Augustinus-Lexikon, 1 (1986) col. 
794-805; V. HUNINK / H. VAN REISEN, Aurelius Augustinus: Goed onderwijs: Christendom 
voor beginners [De catechizandis rudibus], Budel (Damon) 2008. 
29 Confer o.a.: De Catechizandis Rudibus 7.11. 
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anae atque honestae conversationis, de voorschriften voor een christelijke en 
eervolle levenswandel. 

Dat Augustinus rond 400 nog het (paraenetisch) leraarschap en het au-
teurschap van een protreptisch geschrift in hun samenhang wil zien, valt af 
te leiden uit De Catechizandis Rudibus 7.11. Hierin geeft hij een bevestigend 
antwoord op de vraag van Deogratias of hij zijn narratio met een exhortatio 
moet afsluiten. Hij raadt de diaken aan zich in de exhortatio te richten op de 
christelijke toekomst. De parallel met de structuur van Cicero’s politieke 
toespraken is frappant. Hierin geeft de orator eerst in een narratio de feiten 
weer uit het verleden of heden om vervolgens in een suasio, een persuasief 
slot, zijn visie op de politieke toekomst van de stad ingang te doen vinden 
bij zijn gehoor. Hoewel de structuur van de narratio bij Cicero en Augusti-
nus dus hetzelfde is, is het toekomstperspectief verschillend. Augustinus 
raadt Deogratias namelijk aan het toekomstige Laatste Oordeel te bespre-
ken, dat namelijk goed zal zijn tegenover de goeden, streng tegenover de slechten, 
juist tegenover allen.30 Het christelijke idee dat geschiedenis eindigt met een 
Laatste Oordeel moet zeer vreemd zijn geweest voor heidenen. En Augusti-
nus laat het daar niet bij. Hij houdt Deogratias ook nog voor, dat hij in zijn 
exhortatie ook de discussie aangaande de opstanding van het lichaam moet 
opnemen. Augustinus wist natuurlijk dat uitgerekend de lichamelijke op-
standing het pièce de résistance voor niet-christenen en mogelijk dus ook voor 
de rudes was, die hier nog niet veel van verschilden. In no other thing is the 
Christian faith challenged so vehemently and combatively as is the belief in the re-
surrection of the flesh.31 Maar hij wist ook dat dit struikelblok voor nieuwko-
mers van groot belang was voor de christelijke visie op het menselijk lot.32 

                                                                            
30 De Catechizandis Rudibus 7.11. 
31 Confer: C. WALKER BYNUM, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 
200-1336, New York (Columbia University Press) 1995. Zie ook Enarratio in Psal-
mum 88.2.5. 
32 De Catechizandis Rudibus 7.11. 
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Dát Augustinus Deogratias voorhoudt de lichamelijke opstanding te 
behandelen, getuigt van zijn streven de diaken in zijn catechese voor de ru-
des óók protreptisch te werk te laten gaan. Zij die het christelijke wereld- en 
toekomstbeeld nog niet hebben omarmd – hoewel ze hiertoe om welke re-
den dan ook toe genegen waren –, worden meteen ‘in het diepe gegooid’ en 
aangespoord zich direct te verdiepen in een van de moeilijkst te aanvaar-
den, maar tegelijk cruciale aannames in de christelijke geloofsbelijdenis: de 
verrijzenis van het lichaam. Zonder hem hiervan expliciet bewust te doen 
worden, maakt Augustinus zijn diaken het protreptisch genre toegedaan, 
omdat hij hem aanraadt in de exhortatio van de narratio zijn gehoor te door-
dringen van een essentieel aspect van het christelijk wereld- en toekomst-
beeld: beelden die de hunne nog niet zijn. In de richtlijnen aan de diaken is 
de scheidslijn tussen protreptiek en catechese aan rudes dus flinterdun, áls 
deze er al is. 

Zeker in licht van Augustinus’ latere geschriften over de verrijzenis van 
het lichaam is onmiskenbaar dat de door hem aan Deogratias voorgestelde 
catechese aan beginnelingen hieromtrent aan protreptiek grenst. Hij raadt 
hem namelijk aan in bevestigende taal te spreken over het toekomstige 
Oordeel en over de verrijzenis van het lichaam, ‘dwars tegen de zinloze spot 
van ongelovigen’ in. Negatief theologisch spreken zou bij de beginnelingen 
de indruk kunnen wekken dat de catecheet het eigenlijk ook niet weet. In 
het beginstadium van het geloofsonderricht acht Augustinus dit onge-
wenst, omdat de catecheet dan de indruk zou kunnen wekken dat hij zelf 
niet weet wat de geloofsbelijdenis nu precies behelst. Augustinus wil de di-
aken allerminst op het spoor zetten van een spreken over de lichamelijk op-
standing dat gekenmerkt is door een aan onzekerheid grenzende terug-
houdendheid in het omschrijven van de aard en wijze van deze opstanding. 
Dat zou namelijk de neiging tot de zinloze spot alleen maar versterken. De-
ze terughoudendheid betracht Augustinus pas bij christenen die reeds zeer 
goed ingevoerd zijn in de christelijke geloofsleer. 
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Als een doorgewinterde christin Paulina hem bijvoorbeeld in 413 vraagt 
hoe zij nu precies de lichamelijke opstanding moet opvatten, betoont Au-
gustinus zich uitermate beducht voor elke vorm van antropomorfisme.33 Hij 
benadrukt dat het ongeoorloofd (nefas) is om het aanschouwen van de Va-
der en Zoon op te vatten als het zien van twee lichamen.34 Maar hij bekent 
haar evenmin te weten of het aardse lichaam tot geest wordt en hoe een 
mens in het verrezen lichaam God in onzichtbare vorm ziet.35 Waar hij ten 
opzichte van Deogratias een zekere stelligheid suggereert bij de uiteenzet-
ting voor de beginnelingen over de lichamelijke verrijzenis, blijkt hij de ge-
vorderden te willen meenemen in een negatieve antropologie en eschatolo-
gie.36 De ontkenning te weten wie en hoe God is, gaat dan samen met de 
ontkenning te weten wie en hoe de mens is na de opstanding. Protreptiek 
en negatieve theologie lijken elkaar in Augustinus’ ontwerp van een mysta-
gogische weg uit te sluiten. Slechts de gevorderden is een bewustzijn van 
God gegund dat zich kenmerkt door een besef dat God in taal en denken 
niet gevat kan worden. Dit is in de fase dat Augustinus geen leraar meer is, 
maar veeleer mystagoog. 
 
De rechter en de leraar 
Dan wil ik nu aantonen dat een essentieel aspect van Augustinus’ visie op 
het leraarschap achterhaald kan worden in een tekst waarin hij juist niet 

                                                                            
33 Ep. 147.1. 
34 Ep. 147.41, 49, 50. 
35 Ep. 51, 53. cf. Ep. 147.54 en Ep. 148. Augustinus zegt niet te weten of het aardse li-
chaam in een beter lichaam verandert of het in een geestelijk lichaam opgaat, of 
dat er toch een lichamelijke substantie in het geestelijk lichaam zal zijn die door de 
vitale geest wordt aangestuurd. 
36 Ep. 148.17. Confer ook: Ep. 92, 148, 161, 169; De Civitate Dei 22.29. Confer ook E. NAAB, 
Augustinus: Über Schau und Gegenwart des unsichtbaren Gottes, Stuttgart (Fromman 
Holzboog) 1998, 35-36. Zie voor een verdere bespreking van Augustinus negatieve 
antropologie en eschatologie: P. VAN GEEST, The Incomprehensibility of God, passim. 
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over de leraar, maar over de rechter spreekt.37 Het rechterschap en leraar-
schap blijken bij de kerkvader niet los van elkaar te staan. Dit zien we in de 
verschillende fasen die Augustinus heeft gekend in de donatistenstrijd. De 
mediator (1), die uitnodigt tot dialoog, wordt een rechter (2), die zijn ge-
sprekspartner aan een scherpe ondervraging onderhevig laat zijn. Maar 
uiteindelijk groeit hij uit tot een docent (3), die als zodanig vecht voor de 
eenheid van de kerk door de noodzaak en heilzaamheid hiervan uit te leg-
gen, en zelfs tot mystagoog (4), die zijn eigen principe trouw is dat dwang 
om zich weer in de Catholica te voegen, slechts zinvol is als vorming volgt. 

Kort na zijn priesterwijding in 391 raakt Augustinus ervan overtuigd dat 
de donatistische kerk te regionaal georiënteerd was om de eenheid van en 
in de universele, katholieke kerk te waarborgen. Daarom dienden de dona-
tisten zich in te voegen in de Catholica.38 Al vóór 395 ging Augustinus met de 
donatisten in discussie over het heikele punt van de wederdoop39 en over de 
oorsprong van het donatistisch schisma.40 Maar het is opvallend dat hij tot 
dit jaar eerst en vooral met de donatisten de dialoog zocht. Eerst werd hij 
door de donatistische elite in Hippo geweigerd. Maar dit belette hem niet 
een twaalftal regels voor te stellen die de gesprekspartners bij hun dialoog 
in acht moesten nemen. In zijn brief aan Maximinus, de donatistische bis-
schop van Sinitum, geschreven tussen 391 en 395, suggereert hij bijvoor-
beeld dat de dialoog niet belast zou moeten worden met het oprakelen van 

                                                                            
37 Deze paragraaf is gebaseerd op P. VAN GEEST, ‘Quid dicam de vindicando vel non 
vindicando?’ (ep. 95.3): Augustine’s Legitimation of Coercion in the Light of his Role 
of Mediator, Judge, Teacher and Mystagogue’, in: A. GELJON / R. ROUKEMA (eds), Vio-
lence in Ancient Christianity: Victims and Perpetrators (Supplements to Vigiliae Christi-
anae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language 125), Leiden (Brill) 
2014, 151-184. 
38 Confer bijvoorbeeld: En. Ps XCIV, 8, Ep. 33.5; Ep. 44.3, Ep. 87.1-2; 4 en vooral Ep. 
93.22-46. 
39 Confer: Ep. 23.2-5; Ep. 43; Ep. 76.3. 
40 Ep. 43; Ep. 76.4. 
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herinneringen aan het geweld dat zowel katholieken als donatisten in het 
verleden hadden gepleegd, maar dat de dialoog in alle openheid gevoerd en 
transparantie betracht moet worden: van de brieven van de respectievelijke 
bisschoppen moet iedereen in kennis gesteld worden.41 De dialoog dient in 
zijn idee vervolgens ook op basis van gelijkwaardigheid te geschieden. 

Hoewel Augustinus tot 397 dus ondubbelzinnig streeft naar een dialoog 
zonder staatsinterventie klinkt in een brief aan Honoratus wel enige teleur-
stelling door over het uitblijven van concrete resultaten met betrekking tot 
de eenheid van de kerk. Vanaf 399 veranderen in de brieven aan de donatis-
ten evenwel Augustinus’ toon en mogelijke strategie. Zelf rechtsprekend als 
bisschop, onderwerpt Augustinus de donatistische bisschop van Calama, 
Crispinus, in een brief uit 399 aan een dergelijk inquisitoir. Het lange en 
scherpe inquisitoir in de brief dient vervolgens om Crispinus van diens 
dubbelheid te doordringen. Crispinus’ verwijt dat katholieken de steun van 
de keizer zoeken om donatisten te vervolgen, acht Augustinus misplaatst, 
omdat de donatisten zelf in hun strijd tegen de afsplitsing van de Maximia-
nisten in eigen gelederen beroep deden op de keizer en zijn rechters.42 

De toon wordt harder, ook wegens het geweld van de militante tak van 
de donatisten, de circumcelliones. In elk geval wordt (pas) in 405 echt evident 
dat Augustinus een actief staatsingrijpen nuttig en noodzakelijk acht. Het 
dient opgemerkt: in de fase waarin hij voornamelijk scherp ondervraagt en 
verwijzingen naar de mogelijkheid tot staatsingrijpen niet schuwt, treedt 
hij een van zijn eigen regels voor een dialoog uit de eerdere periode met 
voeten door terug te komen op het geweld dat de circumcelliones hadden 
aangericht. Hij concludeert dat katholieken steun moesten zoeken en er 
voor donatisten geen reden tot klagen is over geweld. De periode van ver-
                                                                            

41 Ep. 23.6. 
42 Ep. 51.3. cf. 51.2; 51.5. De donatisten wreven de katholieken ook aan, eenheid door 
oorlog te wensen en derhalve ontkenners van de zaligsprekingen te zijn, waarin 
immers de vredestichters worden geprezen (c. litt. Pet. 2.68.153; confer: Mt 5:9 en c. 
litt. Pet. 2.92.202). 
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harding zal evenwel niet lang duren. Weliswaar wordt in Epistula 87, ge-
schreven tussen 405-411, de donatistische bisschop Emeritus van Maureta-
nia of Caesarea onderworpen aan een scherp inquisitoir. Hierin verwijt Au-
gustinus hem isolationisme en legitimeert hij de keizerlijke macht om de 
donatisten te onderdrukken. Toch is de toon anders. Aan het einde van deze 
brief haast Augustinus zich namelijk aan het geschrevene toe te voegen dat 
het hem mishaagt dat de uitoefening van het gelegitimeerde geweld niet 
altijd met de christenen idealiter typerende moderatio gebeurt. Hij schrijft 
dan precies zoals hij deed toen hij zich nog in de fase bevond waarin hij de 
regels voor de dialoog opstelde.43 

Er is in deze brief nog een andere betekenisvolle verandering waar te 
nemen. Toen Augustinus eenmaal kon vertrouwen op de uitvoering van 
Honorius’ decreta, zag hij de mogelijkheid uit te groeien van rechter tot uit-
nodigende docent, die niet zozeer ondervraagt dan wel uitlegt waarom de 
eenheid in de kerk niet verbroken mag worden. Hoewel hij vasthoudt aan 
de gedachte dat het donatistische schisma tot ketterij geworden is door het 
volharden erin, noemt hij de donatisten meestal toch weer, verzachtend, 
schismatiek.44 Hij moet dit bewust hebben gedaan. In Epistula 87 aan Eme-
ritus staat hem namelijk voor ogen de donatisten ervan te doordringen dat 
er geen reden is de eenheid in de kerk te verbreken. Hun karakterisering als 
ketters zou hun bereidheid zijn exposé hierover te lezen niet bevorderd 
hebben. Juist omdat het inquisitoir is ingebed in dit exposé – het is niet 
omgekeerd –, lijkt hij in deze brief eerder de docent die vormt, dan de rech-
ter die ordent, te willen zijn. Temeer omdat Augustinus Emeritus aan het 
einde beminnelijke en geliefde broeder noemt en hem uitnodigt tot dialoog over 
de oorsprong van het schisma, lijkt hij terug te willen naar de tijd dat hij 
eerder mediator dan rechter was.45 Maar hij profileert zich nu als docent, 

                                                                            
43 Ep. 87.6 (isolationisme); Ep. 87.7; Ep. 87.8. 
44 Ep. 87.1-2; 87.4; 87. 6; 87.7 87.8. 
45 Ep. 87.10. 
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omdat hij, nu hij er op kan vertrouwen dat, indien nodig, de richtlijnen in 
Honorius’ decreta worden toegepast, niet meer de dwang wil legitimeren, 
maar de vorming ter hand wil nemen. Hij reist dan ook tussen 405-411 naar 
een donatistische gemeenschap in Cirta: niet om te disputeren, of met ge-
weld te dreigen, maar om de leden te onderrichten – de groep had aangege-
ven weer katholiek te willen worden.46 

In Epistula 105, geschreven rond 406 aan de donatisten in het algemeen, 
schrijft hij aan het begin bijvoorbeeld ook dat hij iedere mens voor de liefde 
van Christus wil winnen. Hij eindigt met de woorden dat deze liefde uitslui-
tend in Christus’ lichaam, de Kerk, werkzaam is, en de Waarheid hier ge-
zamenlijk gevonden kan worden.47 Geheel conform zijn overtuiging dat 
vorming noodzakelijk op dwang moet volgen, somt hij binnen deze inclusie 
in een inquisitoir eerst de historische feiten op betreffende het geweld van 
beide zijden. Hij ontkracht bijvoorbeeld het verwijt van de donatisten aan 
de katholieken dat zij ongodsdienstig zijn met hun beroep op de staat door 
hen voor te houden dat zij eveneens ten tijde van Constantijn en Julianus de 
Afvallige de keizer vroegen om een staatsingrijpen.48 Ironisch merkt hij op 
dat hij de donatistische gedachte dat de katholieke kerk alleen in Africa in 
de sekte van Donatus overleefde, niet bevestigd vindt in het Oude of Nieu-
we Testament. Hij legitimeert de keizerlijke dwang door te stellen dat het 
donatistische geweld verhinderde dat door katholieken de waarheid werd 
gepreekt.49 Hij legitimeert deze dwang ook door erop te wijzen dat de kei-
zers ten dienste van de eenheid hun orders uitvaardigen en het Oude Tes-
tament al leert dat zij instrument van God zijn.50 Maar nadat Augustinus 
het donatistische geweld als destructief en de katholieke dwang als preven-
tief, defensief en als opmaat tot verdere vorming en tot herstel van de een-
                                                                            

46 Confer: Ep.144. 
47 Confer: Ep. 105.17. 
48 Ep. 105.2.8. 
49 Ep. 105.2, confer ook: Ep. 105.3-4. 
50 Ep. 105.6 (eenheid); Ep. 105.7 (instrument); confer: Ep. 105.5; 9-10. 
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heid van de kerk heeft voorgesteld – met andere woorden: na een scherpe 
confrontatie –, krijgt het inquisitoir een andere wending. Ook hier blijkt 
Augustinus van mening dat de wetgeving tegen ketters, die op de donatis-
ten van toepassing wordt geacht, met grote gematigdheid dient te worden 
gepraktiseerd, door eraan te herinneren dat de boete die Crispinus te beta-
len had, niet is opgelegd.51 Bovendien mondt de ondervraging merkwaardi-
gerwijs haast uit in een smeekbede.52 Hij nodigt de donatisten gepassio-
neerd uit de vrede en eenheid lief te hebben en plaatst de mogelijk keizerlij-
ke dwangmaatregelen ook in deze toonzetting in het teken van de een-
heid.53 Uiteindelijk volgt een exposé over de onjuistheid van de wederdoop. 
Dit exposé getuigt nog het meest van Augustinus’ streven naar vorming. Hij 
onderbouwt zijn verwerping van deze donatistische praktijk door erop te 
wijzen dat de geldigheid van de doop niet gelegen is in de waardigheid van 
de bedienaar, maar in Christus’ handelen.54 Ook deze verhandeling mondt 
weer uit in een smeekbede: Wees met ons verzoend, broeders, we houden van jul-
lie; wij willen voor jullie wat wij voor onszelf willen.55 

Het is frappant dat Augustinus aan het einde van deze brief dezelfde 
opmerkingen maakt als hij deed in 391, namelijk dat beide partijen zich 
moeten herinneren dat in beide kerken kaf en koren nog steeds vermengd 
zijn: goede mensen zich tussen de slechte ophouden en omgekeerd.56 Op-

                                                                            
51 Possidius, Vita, xii; Augustinus, Ep.105.4. 
52 Ep. 105.2.6. 
53 Ep.105.11: Sed iam tollamus ista omnia de medio; amemus pacem, quam omnis doctus et 
indoctus intellegit praeponendam esse discordiae, diligamus et teneamus unitatem. Hoc 
iubent imperatores, quod iubet et Christus; quia cum bonum iubent, per illos non iubet nisi 
Christus. Confer: Ep. 105.000.12; 5.17. 
54 Ep. 105.12; confer ook: Ep. 106.1. 
55 Ep. 105.13. 
56 Ep. 106.16-17; confer: Ep. 23.6. 



 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUSTINUS 

 

[ 146 ] 

vallend is ook hier Augustinus’ inclusieve taalgebruik: laat ons niet teloor-
gaan... verheug je met ons in de waarheid.57 

Zeker het einde van de brief toont aan dat Augustinus, zoals in de brie-
ven in de eerste periode van de donatistenstrijd, wil uitnodigen tot een 
open dialoog, waarin geen enkele partij zich op morele gronden als beter 
kan beschouwen dan de ander. Dat laatste lijkt essentieel voor Augustinus’ 
visie op het leraarschap. 
 
Conclusie 
Zijn omschrijvingen van het wezen en de werkzaamheid van God in het 
openingsgebed van de Soliloquia wijzen uit dat Augustinus bij de vervaardi-
ging van dit traktaat een didactisch en tegelijk een protreptisch doel voor 
ogen heeft gehad. Hij kent in zijn inroepingen namelijk consequent aan 
God die eigenschappen toe die tegengesteld waren aan de kwaliteiten die 
de manicheeërs aan hun god toeschreven. Dat Augustinus ook nog eens 
voor de vorm van een gebed kiest om zijn godsbeeld te verwoorden, is een 
bijkomend bewijs voor zijn intentie auteur van een protreptisch geschrift te 
willen zijn. Een polemiek zou immers slechts tot de aanname van een 
nieuwe overtuiging in plaats van tot het begin van een omvorming hebben 
geleid. Tien jaar voor de vervaardiging van de Confessiones blijkt uit de wijze 
waarop Augustinus te werk gaat, dat hij het genre van de protreptiek weet 
te benutten. 

Dat Augustinus rond 403 zich ook in teksten het protreptisch genre 
toegedaan betoont, valt op te maken uit De Catechizandis Rudibus. Hierin 
raadt hij Deogratias aan in de exhortatio het toekomstige Laatste Oordeel en 
de lichamelijke opstanding te bespreken. Beide leerstellingen vormden voor 
heidenen, en dus ook voor rudes, lastige kwesties. De keuze voor deze leer-
stellingen getuigt van Augustinus’ streven de diaken in zijn eerste catechese 
als leraar óók protreptisch te werk te laten gaan. Echt vertrouwd met deze 

                                                                            
57 Ep. 105.17. 
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essentiële aspecten van het christelijk wereld- en toekomstbeeld konden zij 
immers nog niet zijn. De scheidslijn tussen protreptiek en catechese blijkt 
hier flinterdun. 

In De Catechizandis Rudibus 7.11 suggereert Augustinus ten slotte een ze-
kere stelligheid bij de uiteenzetting over de lichamelijke verrijzenis voor de 
beginnelingen, de meer gevorderden lijkt hij in bijvoorbeeld Epistula 147 
mee te willen nemen in een zeer terughoudend spreken over de exacte aard 
en wijze van deze opstanding. Protreptiek en negatieve theologie lijken el-
kaar in zijn mystagogie uit te sluiten. Twijfel over het diepste wezen van 
God en mens acht Augustinus slechts heilzaam voor gevorderden. 

Zonder de suggestie te willen wekken dat Augustinus tot 399 uitsluitend 
mediator is, of tot 405 jurist en vanaf 405 docent en mystagoog, neemt Au-
gustinus evenwel in deze perioden deze rollen wel overwegend aan. Met 
een aantoonbare afwijzing van om het even welke vorm van geweld of 
dwang neemt Augustinus in een eerste periode tot 399 de rol van een media-
tor aan, die regels voor een vruchtbare dialoog ontwikkelt. In deze is hij 
meer gericht op regels ten behoeve van de zorgvuldigheid en transparantie 
van de dialoog, dan in de periode erna. Maar vanaf 403 laat hij doorscheme-
ren het gebruik van geweld om de donatisten tot dialoog te dwingen, niet 
langer af te keuren. Nadat hij moet hebben ingezien dat zijn aanvankelijke 
aanpak om de eenheid van het lichaam van Christus, de Kerk, te herstellen, 
niet werkte, neemt hij een andere rol aan: die van rechter. Als hij tot 405 in 
zijn scherpe ondervragingen de keizerlijke dwangmaatregelen en geweld 
legitimeert en de keizerlijke commissarissen zelf haast lijkt te willen over-
tuigen van de noodzaak ervan, leunt hij veel meer op zijn ervaring als Ro-
meinse, ondervragende rechter dan in de periode ervoor en erna. Maar 
wanneer hij er na 405 op kan vertrouwen dat de keizerlijke maatregelen ook 
worden uitgevoerd, indien nodig, verandert hij wederom van rol. Als hij de 
dwang niet meer hoeft te legitimeren en kan vertrouwen op de keizerlijke 
sterke arm, neemt hij de rol aan van de docent, die niet zozeer angst wil 
aanjagen dan wel historische en ecclesiologische informatie wil overdragen 
waardoor de donatisten gaan inzien dat de eenheid van de kerk mogelijk, 
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heilzaam en daarom wenselijk is. Dit is conform de richtlijn die hij in 
Epistula 93.1.3 uiteindelijk zelf heeft geëxpliciteerd: dat dwang samen moet 
gaan met en gevolgd moet worden door onderricht en vorming. Anders is 
er sprake van een kwalijk soort machtsmisbruik. En behalve docent betoont hij 
zich na 405 ook mystagoog, aan wie de (om-)vorming van mensen ter harte 
gaat. Ook reflecteert hij vanaf 411 op de praktijken en doelstellingen van de 
omvorming. Uitgerekend in zijn Epistula 185, die voornamelijk bestudeerd 
is omdat hierin een synthese van zijn visie op het gebruik van dwang en 
geweld is weergegeven, profileert hij zich daarom tevens als mystagoog en 
als theoreticus van de mystagogie.58 

 

                                                                            
58 R. Markus dacht in een vruchtbare richting, toen hij vaststelde dat Augustinus 
uitoefening van de vrije wil compatibel achtte met een zekere mate van dwang en 
Augustinus hier dus niet zo inconsistent was als veelal wordt gedacht. Hij herleid-
de dwang ook tot een ‘pastoral strategy’. Confer: R. MARKUS, Saeculum: History and So-
ciety in the Theology of St. Augustine, Cambridge (Cambridge University Press) 1970, 
in het bijzonder 149-153. 
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9.  Jobs beste leerling 

Een verkenning van het leraarschap van Gregorius de Grote 
 

ARNOLD SMEETS 
 
Gregorius de Grote (ca. 540-604) koos niet voor de retorica en het leraar-
schap. Als ware zoon van Rome ging zijn voorkeur uit naar de publieke 
zaak. Maar altijd was er een diep verlangen naar het monastieke, contem-
platieve leven: een leven in afzondering van de wereld, gewijd aan Schrift-
lezing en gebed. Hij worstelde er heel zijn leven mee. 

Dat Gregorius de Grote een plaats verdient in deze bundel over leraar-
schap heeft alles met die worsteling van doen. Zijn verlangen naar de mo-
nastieke contemplatio leek onmogelijk door zijn betrokkenheid op de wereld-
se actio. Uiteindelijk ontdekt hij een uitweg door beide op elkaar te betrek-
ken. Gregorius slaagde erin om de spanningsvolle oppositie tussen rust en 
actie om te vormen tot een dynamische balans van complementariteit en 
wederkerigheid.1 De bron van de contemplatio gaf zo zijn dadendrang diep-
gang en urgentie. Het was het fundament van zijn spiritualiteit. Het uit-
werken en vooral het uitdragen ervan maakte Gregorius de Grote tot een 

                                                                            
1 Deze typering ontleen ik aan: C. STRAW, Gregory the Great: Perfection in Imperfection, 
Berkeley (University of California Press) 1988, 18-9. 
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geestelijk leidsman. En een met grote impact, zeker toen hij eenmaal de ze-
tel van Petrus bekleedde als paus en bisschop van Rome.2 

In deze bijdrage wil ik het model van leraarschap van Gregorius de Gro-
te nader verkennen. Ik ga daarvoor te rade bij de Amerikaanse Gregorius-
kenner George Demacopoulos, directeur van het Orthodox Christian Studies 
Program van Fordham University. Van Demacopoulos verscheen onlangs 
een biografie van Gregorius de Grote.3 In het kader van deze bijdrage betrek 
ik ook zijn onderzoek naar modellen van geestelijke leiding in de vroege 
kerk.4 Demacopoulos’ biografie heeft als doel om aan te tonen dat de asceti-
sche en pastorale theologie van Gregorius zijn handelen als paus bepaalde 
en van invloed was op hoe hij de kerk van Rome bestuurde. In dit Gregori-
us-onderzoek wordt Gregorius de Grote aan het einde van een ontwikkeling 
gepositioneerd die Demacopoulos laat beginnen met Athanasius van 
Alexandrië. De zesde eeuw manifesteert de fase waarin klerikale modellen 
van zielzorg en monastieke modellen van geestelijke leiding meer en meer 
met elkaar verweven werden. De unieke bijdrage van Gregorius de Grote 
aan deze ontwikkeling is, in de optiek van Demacopoulos, een ascetisering 
van de zielzorger. Wijs geworden door zijn eigen worsteling met ambitie en 
roeping, blijkt alleen de ascetische levenshouding, zoals die in het klooster 
ingeoefend wordt, anker en baken voor een heilzaam handelen in de we-
reld, inclusief het weiden van de kudde. En, Gregorius kon niet zonder het 
werken in de wereld. Hij was te veel Romein om zich in een woestijn of ach-
ter veilige kloostermuren afzijdig te houden, maar vooral ook te veel chris-

                                                                            
2 Over leven en werken van Gregorius de Grote zie ook: R.A. MARKUS, Gregory the 
Great and His World, Cambridge (Cambridge University Press) 1997. Wat ouder 
(oorspronkelijke uit 1977) maar nog altijd relevant is: C. DAGENS, Saint Grégoire le 
Grand: Culture et expérience chrétiennes, Paris (Les Editions du Cerf) 2014. 
3 G.E. DEMACOPOULOS, Gregory the Great: Ascetic, Pastor, and First Man of Rome, Notre 
Dame (Indiana University of Notre Dame Press) 2015. 
4 G.E. DEMACOPOULOS, Five Models of Spiritual Direction in the Early Church, Notre 
Dame (Indiana University of Notre Dame Press) 2007. 
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ten om zich doof te houden voor het heilsmysterie van Christus en het dub-
belgebod van het evangelie. 

In vier paragrafen wil ik het betoog van Demacopoulos volgen en het 
gregoriaanse model van leraarschap in kaart brengen. Ik begin met een 
korte levensschets, waar Gregorius’ bekeringservaring centraal staat. In 
zijn geval betekende ‘bekering’ het besluit zich terug te trekken uit de we-
reld en monnik te worden. In de tweede paragraaf ga ik in op het belang 
van de monastieke context voor de ontwikkeling van de spiritualiteit van 
Gregorius de Grote en zijn visie op pastorale zorg en geestelijke leiding. Pa-
ragraaf 3 geeft een typering van het model van leraarschap. De laatste para-
graaf voegt een belangrijke annex toe aan het model van leraarschap (en zal 
tevens een verklaring voor de titel van mijn bijdrage geven), dat Gregorius 
de Grote leerling is van de oudtestamentische profeet Job. Dat heeft er alles 
mee van doen dat het commentaar van Gregorius op het Bijbelboek Job als 
zijn magnus opus geldt. 
 
Gregorius de Grote: een korte levensschets 
In de traditionele iconografie wordt Gregorius de Grote afgebeeld met een 
duif op zijn schouder. Het is de heilige Geest die hem woorden influistert, 
die vervolgens door hemzelf of een van de pauselijke klerken genoteerd 
worden. Het verbeeldt het gezag dat aan zijn woorden altijd is toegekend. 
Voor wie het wil zien, lijkt de iconografie tevens de bron van de spirituali-
teit van Gregorius de Grote te verbeelden. In ieder geval was zijn spirituali-
teit diep doorleefd en authentiek. Van jongs af aan, zo suggereren de gege-
vens die historisch van hem vast staan.5 

                                                                            
5 Zo was zijn vader als defensor in dienst van de paus en had hij drie religieuze tan-
tes. Tot zijn voorvaderen mocht hij paus Felix III (483-92) rekenen en wellicht ook 
paus Agapetus I (535-536). Voor deze en ander biografische gegevens zie: MARKUS, 
Gregory the Great, 8-14; B. MÜLLER, Führung im Denken und Handeln Gregor des Grossen, 
Tübingen (Mohr Siebeck) 2009, 11-26. 
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Zijn wieg stond in Rome. Zijn familie was christelijk, invloedrijk en welva-
rend met onroerend goed in de stad en verschillende landgoederen op Sici-
lië, die Gregorius liet opnemen in het patrimonium Petri. Na een gedegen op-
voeding en opleiding bekleedde hij belangrijke ambtelijke functies in de 
Eeuwige Stad. Hij was achtereenvolgens quaestor, praetor en tenslotte, in de 
jaren 573-574, praefectus Urbis.6 Als prefect van de stad was hij verantwoorde-
lijk voor de Senaat en voor zowel de water- en voedselvoorziening als de 
verdediging van de stad. De functie maakte hem tot een machtig man; een 
publieke figuur - en dat in woelige tijden waarin een groot beroep gedaan 
werd op leiderschapskwaliteiten. Na zijn termijn als prefect vluchtte hij, in 
zijn eigen woorden, naakt voor de schipbreuk van dit leven naar de veilige ha-
ven van het klooster. Het is een slotakkoord van een lange periode van twij-
fel en worstelen. 

Een jaar of twintig na de gebeurtenissen schreef hij in een uitzonderlijk 
persoonlijke brief over wat hem mijn zijn jonge jaren ontevreden maakte: 
 

Namelijk dat ik lang en langdurig de genade van de bekering heb uitgesteld en 
zelfs nadat ik door een hemels verlangen was geïnspireerd, meende ik dat het be-
ter was me te bekleden met het kleed van de wereld. Het was me al vanuit de 
liefde tot de eeuwigheid onthuld, wát ik moest zoeken, maar de vastgegroeide 
gewoonte had me zo vastgebonden dat ik mijn uiterlijke levenswijze niet kon 
veranderen. En toen de ziel me nog dwong de huidige wereld ijverig te dienen 
alsof slechts in schijn, begonnen vele dingen vanuit de zorg van dezelfde wereld 
me boven het hoofd te groeien, zodat ik in de wereld niet meer in schijn, maar 
wat erger is, in de geest werd vastgehouden. Tenslotte, weloverwogen vluchtend 
voor dit alles, ging ik naar de haven van het klooster en dat verlatend wat van de 

                                                                            
6 Een quaestor was verantwoordelijk voor de financiën en belastingen, een praetor 
overzag de rechtspraak en de praefectus urbis was de hoogste functionaris in het 
stadsbestuur. 
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wereld is, zoals ik toen tevergeefs geloofde, ontsnapte ik naakt aan de schipbreuk 
van dit leven.7 

 
De vergissing waarover Gregorius het heeft, refereert aan het harde feit dat 
uiteindelijk zijn monastieke rust verstoord werd toen hij geroepen werd het 
dienstwerk van de kerk te verrichten. Hij zou er ongetwijfeld ‘wreed ver-
stoord’ van maken. 

Het citaat uit de beroemde aanbiedingsbrief schetst een bekeringsge-
schiedenis. Gregorius verlangt naar de genade van de bekering, maar blijft 
leven en vooral ook werken in de wereld (‘het kleed van de wereld’). Hij 
vindt een zekere balans, maar uiteindelijk is het een falende optie: de zor-
gen groeien hem boven het hoofd en zijn ziel heeft geen verweer. Dan volgt, 
zo rond zijn vijfendertigste levensjaar, het radicale besluit van de vlucht 
naar het klooster. Hij zocht en vond daar de rust en stilte van een leven ge-
wijd aan gebed en de studie van de Bijbel. 

De tijd van monastieke afzondering – later zou hij het herhaaldelijk de 
gelukkigste periode van zijn leven noemen – bleek relatief en van korte 
duur. Het was onvermijdelijk dat de breuk van de bekering een schakel zou 
blijken te zijn in de continuïteit van zijn loopbaan aan het roer van Rome. 
Bovendien, hoezeer hij in preken, brieven of prologen ook weeklaagt over 

                                                                            
7 Mor. Epist. 1,1 (Q)uoniam diu longeque conversationis gratiam distuli et postquam caeles-
ti sum desiderio afflatus, saeculari habitu contegi melius putavi. Aperiebatur enim mihi iam 
de aeternitatis amore quid quaererem, sed inolita me consuetudo devinxerat, ne exteriorem 
cultum mutarem. Cumque adhuc me cogerent animus praesenti mundo quasi specie tenus 
deservire, coeperunt multa contre me ex eiusdem mundi cura succrescere, ut in eo iam non 
specie, sed, quod est gravius, mente retinerer. Quae tandem cunta sollicite fugiens portum 
monasterii petii et relictis quae mundi sunt, ut frustra tunc credidi, ex huius vitae naufragio 
nudus evasi. (Sources Chrétiennes 32 bis, 114). De brief is bekend als de aanbie-
dingsbrief bij de Moralia in Iob, zijn hoofdwerk, en is gericht aan Leander van Sevil-
la. 
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het verlies van de contemplatieve rust en afzondering, het is gewoon zo dat 
de monnik Gregorius zijn blik nooit van de wereld afwendde.  

Dezelfde wereld zou hem niet uit het oog verliezen. In 579 werd Grego-
rius tot een van de zeven diakens van de stad Rome gewijd. Het college van 
diakens maakte deel uit van het centrum van het kerkelijk bestuursapparaat 
en leverde vaak een nieuwe paus. Gregorius werd na zijn wijding door paus 
Pelagius II als zijn apocrisiarius op diplomatieke missie naar Constantinopel 
uitgezonden. Met de monastieke rust is het dan wel gedaan. Als hij in 584/5 
van Constantinopel weer naar Rome gaat, leeft Gregorius nog enkele jaren 
als kloosterling, maar zijn uitverkiezing tot paus in september 590, hij is 
dan ongeveer vijftig jaar, werpt hem onherroepelijk midden in de wereld.8 

De bekeringservaring is de sleutel voor het verstaan van Gregorius de 
Grote. Het klooster bleek de vruchtbare bedding voor de verdere ontwikke-
ling ervan tot een authentieke en wervelende spiritualiteit. Op haar beurt 
zou precies deze spiritualiteit Gregorius inspireren en leiden in zijn leraar-
schap. 
 
De monnik Gregorius: het klooster als inspirerende voedingsbodem 
Al in de klassiek filosofische scholen was het de ervaren leraar die de leer-
ling hielp op de weg van reflectie naar het versterken van het ‘ik’. Dit model 
kreeg een nieuw leven in de christelijke monastieke tradities, waar de le-
raar, vader of abt de verantwoordelijkheid voor de zielzorg voor de monni-
ken van de gemeenschap had. De weg van reflectie werd vervangen door de 
weg van de ascese en de focus op de ‘ik’ werd verlegd naar de ziel. De urgen-
tie van de geestelijke leiding lag in het spirituele gevecht omwille van het 
zielenheil, tegen wereldse verlokkingen en verleidingen en vooral, tegen de 
schier onuitputtelijke listen van de aloude vijand, de duivel.9 

                                                                            
8 MÜLLER, Führung im Denken, 23-26.66-68. 
9 DEMACOPOULOS, Five Models, 9. 
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In de monastieke tradities werd dit model geïnstitutionaliseerd. Niet 
een wijding, zoals in de traditie van de klerikale kerk, maar de diep door-
leefde ascetische levenshouding gaf de leermeester de competenties tot het 
geestelijk leidinggeven. Op die basis kreeg de leermeester het gezag en ver-
trouwen en werden diens inzichten in iemands persoonlijkheid, aanspo-
ringen voor het zielenleven of de door hem aangereikte oefeningen in ont-
hechting aangenomen als wijze raad ter navolging. Als geen ander zag, 
doorzag en inspireerde de leermeester de leerling om zijn eigen spirituele 
strijd te strijden. 

Een belangrijke competentie van de goede geestelijk leidsman was de 
discretio, het onderscheidingsvermogen: de gave van scherp inzicht in ie-
mands karakter en persoonlijkheid. Zo kon raad op precieze maat gegeven 
worden, soms direct en, als dat prudenter was, indirect en omfloerst.10 On-
misbaar was vervolgens de competentie van de regulering, de condescensio: 
op basis van zijn inzichten kon de geestelijk leidsman in concrete gevallen 
afwijken van de voorgeschreven vermaningen en straffen.11 
Het monastieke model van geestelijk leiderschap was weliswaar verweven 
met de verinnerlijking van het spirituele gevecht, het lichaam werd naast 
doelwit ook beschouwd als schild en wapen. De geestelijke leiding van de 
leermeester omtrent het inoefenen van de ascese – regels omtrent eten, sla-
pen, bidden en werken – en de nederigheid, de humilitas, stichtte het li-

                                                                            
10 DEMACOPOULOS, Five Models, 9-12, met onder meer 11: For some ascetic authors such as 
Antony, discernment [discretio, onderscheidingsvermogen] was a tool sought by a monk 
for his own enlightenment. In the context of spiritual direction, however, it was the key su-
pernatural gift that enabled effective guidance.  Discernment empowered the elder to recog-
nize demons and angels and to understand the spiritual challenges of his disciples. It was be-
lieved that individual monks had specific needs. According to Basil, the discerning elder 
would offer the precise admonition and/or instruction that could lead his disciples to salva-
tion. 
11 DEMACOPOULOS, Five Models, 12. 
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chaam en sterkte aldus de ziel in het weerstaan van de verlokkingen en ver-
leidingen. 
 
In 574/5 stapt Gregorius de Grote als monnik deze traditie binnen. Sterker, 
hij stichtte de monastieke gemeenschap zelf en wel in het huis waar hij op-
groeide op de heuvel Coelius in Rome, prettig gelegen met uitzicht op de 
Palatijn en de vlakte van het Circus Maximus. In het klooster waar hij in-
trad, werd hij – de stichter en financier – geen abt, maar monnik. Hij wijdde 
zich aan de studie van Gods Woord en onderwierp zich aan een strenge as-
cese; een praxis waarmee hij zijn gezondheid ondermijnde. Hier ervoer hij 
de waarde van het monastieke leermodel van de ervaren geestelijk begelei-
der en de zoekende leerling.12 

De nieuwe monastieke gemeenschap stelde zich onder het patronaat 
van de apostel Andreas. Het was een welbewuste en programmatische keu-
ze. Niet alleen omwille van de centrale betekenis van een actieve naasten-
liefde in de cultus rond Andreas, maar ook omdat Andreas stond voor beke-
ring en voor de verkondiging van de Waarheid. Andreas immers was de ou-
dere broer van de eerste onder de apostelen. Hij was het die met Petrus de 
waarheid verkondigde. Het klooster, ongeveer halverwege de weg tussen de 
heuvel Vaticaan en het complex van Lateranen, groeide uit tot een hotspot 
van religieuze bevlogenheid en een denktank van veelal jonge en getalen-
teerde monniken.13 

Onder de hoede van de apostel Andreas won het denken van Gregorius 
de Grote aan spirituele diepgang en urgentie. In de veilige haven van het 
klooster kreeg Gregorius de bouwstenen aangereikt voor de uitweg uit zijn 
ervaring dat de vastgegroeide gewoonte hem zo vastgebonden had dat ik [= Gre-

                                                                            
12 DEMACOPOULOS, First Man, 58. 
13 MÜLLER, Führung im Denken, 31-40. 
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gorius] mijn uiterlijke levenswijze niet kon veranderen en dat hij in de geest werd 
vastgehouden.14 

In Gregorius’ spiritualiteit werd conversio, naast een ultieme vormende 
ervaring, een strijdkreet en aanduiding voor de basisstructuur van het 
christelijk leven. Bekering maakte een levensstijl mogelijk in de wereld te 
leven, zonder geketend te zijn aan het wereldlijke. Behulpzaam was het 
contemplatieve ‘zien met andere ogen’: kijk niet louter met de ogen van je 
lichaam naar de werkelijkheid, maar zie met de ogen van je geest de waar-
heid van Gods betrokkenheid op de geschiedenis van de wereld en het leven 
van mensen. Dit schouwen, met uiteindelijk de genade van de contempla-
tieve visio Dei, zet de werkelijkheid in perspectief en toont een specifieke 
spiritueel geladen ruimtelijkheid voor het menselijk handelen.15 De inzet 
van Gregorius de Grote was het die ruimtelijkheid te benutten – of: te doen 
benutten, voor zover het persuasieve pastorale aansporingen tot de aan 
hem toevertrouwde kudde betrof. In zekere zin is er sprake van een vormen 
of omvormen van de menselijke vrijheid tot een handelen als een faciliteren 
van de heilsgeschiedenis.16 

                                                                            
14 Mor. Epist. 1,1 (zie noot 7). 
15 De structuur van de bekering zet een dynamiek in gang waarin de keer naar bin-
nen (intus, contemplatio) in eerste instantie een afzondering van de wereld en het 
wereldse manifesteert en vervolgens aanleiding geeft tot een reiken naar buiten 
(foris, actio). De vrucht van de contemplatio is een spiritueel weten van de heilshisto-
rische waarheid en Gods intenties. Wát gezien wordt (visio Dei) gedurende het con-
templatieve schouwen raakt de ziel en zet die in beweging. Het is de aanzet tot een 
(geïnspireerd) handelen in de wereld, nu zonder geketend te zijn aan de wereld en 
het wereldse. 
16 Het aspect van omvormen betreft de paraenesis. Zie ook de bijdrage van Paul van 
Geest in deze bundel. Het voorstel van het handelen als een faciliteren beoogt de 
menselijke inzet te relativeren. Het is immers aan God om de heilsgeschiedenis te 
realiseren. Het faciliteren is dan enerzijds een oproep tot een daadwerkelijke men-
selijke inzet (in de spiritualiteit van Gregorius is dat een combinatie van de genade 
en de vrije wil) en anderzijds een oproep tot geduld en bescheidenheid (wat aan-
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De Franse bisschop en Gregorius-kenner Claude Dagens heeft het over ja-
ren van stille voorbereiding.17 Dagens betrekt daar overigens de periode bij 
van het verblijf in Constantinopel. Ver weg van de leerschool van het kloos-
ter op de heuvel Coelius begon Gregorius daar te werken aan zijn commen-
taar op het Bijbelboek Job – het duistere boek Job, klaagt hij dan, maar schrijft 
wel uiteindelijk vijfendertig boeken met commentaar vol.18 De conferenties 
die hij voor enkele medebroeders en geïnteresseerden leden van hofhou-
ding en keizerlijke familie verzorgde, waren, naast een inhoudelijke uitda-
ging, een welkom contemplatief tegenwicht voor de drukte die het diplo-
matieke gedoe en gekonkel met zich meebracht.19 
 
De monastieke jaren, met een uitloop naar de beginperiode van zijn ponti-
ficaat, waren vruchtbare jaren. Gregorius leerde niet alleen, hij positioneer-
de zich met het delen van zijn overwegingen ook meer en meer als geeste-
lijk leidsman en leraar. In zijn Bijbellezing, en dan met name in de Moralia 
in Iob, ontwikkelde Gregorius de gedachtes en argumentaties die hij later 
als paus zou aanscherpen en omzetten in daden. Job was geen toevallige 
keuze. De Oudtestamentische profeet werd beschouwd als zowel een typus 
van Christus als van Kerk. Het boek Job krijgt in de lezing van Gregorius 
zowel een persoonlijke als kerkpolitieke urgentie en relevantie. In zijn in-
tensieve allegorische lezing van het Bijbeldboek leert Gregorius van Job en 

                                                                            
sluit bij de monastieke deugd van de nederigheid). Zie hiervoor: A. SMEETS, Conver-
sio: Bekering en missionering bij Gregorius de Grote: Een semiotiek van het verleden, Nij-
megen (Valkhof Pers) 2007, 212-25. 
17 C. DAGENS, Grégoire le Grand avant son pontificat: Expérience politique et expé-
rience spirituelle, in: De Tertullien aux Mozarabes, Tome 1: Antiquité tardive et Chris-
tianisme ancien, Paris (Institut d’Études Augustiniennes) 1992, 143-50. 
18 Mor. Epist. 1, 2 Mox vero ut in obscuro hoc opere (…). (Sources Chrétiennes 32bis, 118). 
19 MÜLLER, Führung im Denken, 99-106; K. GRESCHAT, Die Moralia in Iob Gregor des 
Grossen: Ein christologisch- ekklesiologischer Kommentar, Tübingen (Mohr Siebeck) 
2005, 28-30. 
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leert hij in zijn uitleg vervolgens aan zijn toehoorders en lezers, wat precies 
van kerkleiders verwacht wordt.20 De continuïteit en samenhang van zijn 
spirituele gedachtengoed wordt duidelijk in brieven die hij in de maanden 
na zijn verheffing tot paus schrijft, en blijkt bijvoorbeeld ook uit de be-
schouwingen in de Liber regulae pastoralis.21 
 
Paus Gregorius: Rector van de kerk van Rome 
Het is alleen maar logisch dat Gregorius de Grote geen didactisch traktaat 
(zoals bijvoorbeeld wel Augustinus), maar een pastoraal handboek schreef. 
De Liber regulae pastoralis dateert uit het beginjaar van zijn pontificaat. 

In de Regula pastoralis werkt Gregorius zijn spiritualiteit van de beke-
ring uit tot een pastorale pedagogiek. De leraar is in zijn model de zielen-
herder (pastor) die verantwoordelijk is voor een geloofsgemeenschap. In zijn 
handboek schets Gregorius het profiel van de ideale geestelijk leidsman en 
formuleert de noodzakelijke competenties, die hem in staat zullen stellen 
behulpzaam te zijn in het bevorderen van de spirituele groei van de zielen 
die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Het moderne onderscheid tussen pas-
torale zorg en geestelijke leiding is hem daarbij vreemd. Beide horen bij el-
kaar en versterken elkaar.22 Volgens Gregorius de Grote is de zielzorg (cura 
pastoralis) een kunst, de kunst der kunsten, zegt hij Gregorius van Nazianze 

                                                                            
20 GRESCHAT, Die Moralia in Iob, 243-255. In de samenvatting van haar onderzoek 
wijst zij ondermeer op het feit dat Gregorius zijn commentaar begint aan het kei-
zerlijke hof, het politieke centrum van het rijk, in een periode na de Justiniaanse 
heroveringsoorlogen. 
21 Of het beeld helemaal klopt is iets anders, maar nu ik dit schrijf is het lente en zo-
als in mijn tuin de natuur op uitbarsten staat, zo stond Gregorius in de jaren 585-
590 meer dan in de startblokken om de zetel van Petrus te gaan bekleden. Confer: 
DEMACOPOULOS, First Man, 54; DAGENS, Grégoire le Grand avant son pontificat. De Regu-
la kan beschouwd worden als een samenvatting van de Moralia. Zie GRESCHAT, Die 
Moralia in Iob, 252. 
22 DEMACOPOULOS, First Man, 53-54. 
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na (ars est atrium regimen animarum). Zoals niemand zal overwegen bij ziekte 
een arts zonder kennis te raadplegen, zo acht hij het onvoorstelbaar dat ie-
mand zich zonder enige bagage aan de verantwoordelijkheid van het her-
dersambt zou wagen: wie realiseert zich niet dat de wonden van de geest verbor-
gener zijn dan de wonden van het lichaam.23 

Voor wat de profielschets van ideale zielenherder betreft, in feite ie-
mand als Gregorius zelf, past hij in de Regula pastoralis het monastieke mo-
del van geestelijke leiding inzake de spirituele groei toe op het pastoraat 
voor de geloofsgemeenschap buiten de kloostermuren. Hij onderscheidt 
dan drie groepen van gelovigen: de gehuwde leken (boni coniugati), de asce-
ten (contigentes) en aan de top van de piramide de geestelijk leiders (praedica-
tores of rectores).24 Het gaat hem om de toplaag. 

De ideale herder (pastor) is iemand die vanuit een diep doorleefde con-
templatieve en ascetische levenshouding de spirituele en pastorale last van 
de verantwoordelijkheid in en voor de wereld op zich neemt. Wat heeft het 
immers voor zin om de inspiratie van de contemplatie voor zichzelf te hou-
den?, aldus Gregorius. Hij had aan den lijve ondervonden hoe dit een uit-
weg was om zijn engagement met de wereld religieus te gronden en tevens 
zijn dadendrang een spirituele stabiliteit te verlenen. Met zijn handelen 
immers treedt de herder in de wereld – een woelige zee met gevaarlijk hoge 
golven. De ascetische levenshouding functioneert dan als een anker. Maar 
tevens als een schild tégen de verlokkingen en verleidingen van macht, aan-
zien en gezag. Bovendien, de ascetische levenshouding borgt de authentici-

                                                                            
23 RP 1.1 Quis autem cogitationum vulnera occultiora esse nesciat vulneribus viscerum? 
(Sources Chrétiennes 381, 128). 
24 Demacopoulos gebruikt voor de gegeven driedeling de term taxonomie, een onbe-
doelde maar toch aardige verwijzing naar de onderwijskundige taxonomie van 
Benjamin Bloom; zie: DEMACOPOULOS, First Man, 58-59. In de Regula pastoralis is rec-
tor de meest voorkomende term. In de Moralia in Iob heeft Gregorius het vooral over 
de praedicatores. 
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teit en betrouwbaarheid van de herder, die niet alleen de Waarheid predikt, 
maar ook leeft, want zonder dat zet je het heil van de kudde op het spel. 
Er zijn er die de spirituele voorschriften met grote voortvarendheid onder-
zoeken, maar in het leven, zoals ze het leven, met voeten treden wat ze door 
begrip doorzien hebben. Ze haasten zich om te onderwijzen wat ze hebben 
geleerd, niet door de praktijk, maar door studie. Ze ondermijnen met hun 
gedrag wat ze leren met hun woorden. Zo is het dat, als de herder steile 
hoogtes beklimt, hij de kudde die hem volgt, naar een afgrond leidt.25 

De verantwoordelijkheid van de rector betreft de onder zijn hoede ge-
stelde kudde. Gregorius onderstreept dat iedere geloofsgemeenschap een 
grote gevarieerdheid kende – op zich al een grote uitdaging. Ieder individu 
heeft zo zijn of haar eigen unieke spirituele gaven, mogelijkheden en uitda-
gingen, is gevoelig voor specifieke ondeugden en bezit unieke talenten voor 
bepaalde deugden. Ter illustratie: in het derde boek van de Regula pastoralis 
formuleert Gregorius de Grote maar liefst 72 typen persoonlijkheidsken-
merken, in zowel hun positieve als negatieve bepaling, met telkens een op 
maat geschreven pastorale handreiking.26 Een fraai voorbeeld van differen-
tiatie en een professionele uitdaging voor iedere leraar. 

Voor de rector waren met name twee competenties van belang. In hun 
onderlinge samenhang stippelden ze de pedagogische route van de geeste-
lijke leiding uit. Op basis van de competentie van het onderscheidingsver-
mogen (discretio) kon het verschil bepaald worden tussen ware en geveinsde 
deugd; of beter nog: tussen een deugd en een ondeugd welke zich als een 

                                                                            
25 RP 1.2 Et sunt nonnulli qui sollerti cura spiritalia praecepta perscrutantur, sed quae intel-
legendo penetrant, vivenvo conculcant; repente docent quae non opere, sed meditatione didi-
cerint; et quod verbis praedicant, moribus impugnant. Unde fit ut cum pastor per abrupta 
graditur, ad praecipitium grex sequatur. (Sources Chrétiennes 381, 134), geciteerd in 
DEMACOPOULOS, First Man, 132. 
26 DEMACOPOULOS, Five Models, 130; DEMACOPOULOS, First Man, 24. 
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wolf in schaapskleren voordeed als deugd.27 Een scherp geestelijk inzicht 
gaf de mogelijkheid een op de persoon en de situatie toegesneden pastorale 
handreiking te formuleren – met eventueel het derde boek van de Regula als 
naslagwerk of hulpmiddel voor beginnelingen. 

De geïnspireerde boodschap bracht de pastorant ongetwijfeld een diep 
zelfinzicht, maar had evenzeer de intentie hem of haar in de ziel te raken en 
tot beweging aan te zetten. Anders geformuleerd: de geïnspireerde bood-
schap van de rector of leraar had als oogmerk de pastorant, de (spirituele) 
leerling, te begeleiden op de weg van het heil. 

Niet alleen het inwijden, ook het begeleiden vroeg om een op de per-
soon toegesneden benadering. Hier noemt Gregorius de voor de leraar rele-
vante competentie van de condescensio.28 Het was niet alleen van belang te 
weten welke regels van toepassing waren, maar vooral hoe de reguliere be-
palingen en richtlijnen op deze specifieke situatie het best konden worden 
ingezet en toegepast – of juist niet. 

In de praktijk van de geestelijke leiding gaan beide competenties hand 
in hand. De een roept de ander op en vice versa. In de ogen van Gregorius de 
Grote is de geestelijke leiding een zaak van de lange duur en van een lang-
durig engagement. Gregorius maakt de vergelijking tussen de spirituele 
groei en de ontwikkeling van een boom die jaarring na jaarring groeit en tot 
wasdom komt.29 

Zijn handreikingen voor de geestelijke leiding krijgen een pastorale, 
maar zeker ook heilshistorische urgentie door het eschatologische perspec-
tief waarmee Gregorius zijn spiritualiteit verbindt. Het einde nadert. Zie de 
tekenen in natuur en geschiedenis. Het besef dat de tijd dringt, maakt 
                                                                            

27 Over discretio zie: DEMACOPOULOS, Five Models, 135; DEMACOPOULOS, First Man, 72-
73. In STRAW, Perfection in imperfection, 50, wordt het onderscheidingsvermogen om-
schreven als het doorzien van de geheimen van de ziel. 
28 Over condescensio (in het Grieks: οἰκονοµια) zie: DEMACOPOULOS, Five Models, 12, 
135-136; DEMACOPOULOS, First Man, 73-74. 
29 DEMACOPOULOS, First Man, 58 met een verwijzing naar Moralia 22.7.16. 
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somber, maar gepast somber: het is ook een middel tot het doel, namelijk de 
oproep tot bekering kracht bij te zetten. Typerend – en pastoraal behulp-
zaam – is dat Gregorius het pessimistische mensbeeld van Augustinus niet 
deelt. De vrije wil biedt ruimte en gelegenheid voor menselijk initiatief in 
het ontvouwen van Gods genadegaven. Mocht zijn discretio er aanleiding toe 
geven, was Gregorius gaarne bereid het belang van de goede werken zoda-
nig te onderstrepen dat zijn pastorant niet anders kon dan moed vatten en 
voor zijn gevoel zelf en los van de genade het zielenheil te bewerken – waar-
bij het eeuwige, hemelse heil natuurlijk wél een genade was. Zo wist Grego-
rius in eenieder het talent van de deugd tot bloei te brengen.30 
 
De figuur van de contemplatieve preker zoals Gregorius die inbrengt, is 
uniek voor zijn verstaan van de traditie. De rector is een hybride figuur, die 
wat zowel de structuur als de taakstelling betreft, geënt is op de structuur 
van de bekering.31 Vanuit de houding van de contemplatie, treedt de asceet 
vrijwillig de wereld in om zich te engageren met de spirituele groei van de 
gelovigen. In zijn leeropdracht is er sprake van zowel een ‘naar binnen lei-
den’ als een ‘naar buiten doen reiken’ van de ziel die aan zijn zorg is toever-
trouwd. Voor de ziel betekent het dat de spirituele groei bevorderd wordt 
door een ‘ingewijd worden in’ en vervolgens ‘geestelijk geleid worden door’ 
de spirituele ruimte van Gods heilshandelen zoals die zich voor de ogen van 
de geest toont. 

Het ideaaltype van de rector is natuurlijk een weerspiegeling van de 
taakopvatting en gedrevenheid van Gregorius zelf. In zijn preken en per-
soonlijke brieven blijkt hij trouw en bemoedigend en telkens in staat om de 
juiste toon te treffen, soms streng, soms lovend, om de gelovige op het 
spoor van de weg naar het eeuwige heil te houden. Daarnaast toont hij zich 
een bekwame manager, die de middelen beschikbaar weet te maken om 

                                                                            
30 DEMACOPOULOS, First Man, 32-35. 
31 DEMACOPOULOS, First Man, 59. 
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armen te voeden en weduwen te ondersteunen, en een krachtig bestuurder 
die missionarissen naar het verre Kent stuurt om het geloof te verkondigen 
of die doortastend ketters en misstanden aanpakt. Het zal niet verbazen dat 
zijn beleid om met name mannen met een monastieke training en levens-
stijl op sleutelposities in de kerk te benoemen hier en daar tot weerstand 
leidde.32 
 
‘Hoe de prediker zou moeten terugkeren naar zichzelf’ 
De titel van deze laatste paragraaf is een verkorte versie van de titel van 
boek vier van de Regula pastoralis: Hoe de prediker, als hij alles gedaan heeft wat 
noodzakelijk is, zou moeten terugkeren naar zichzelf om te voorkomen dat zijn leven 
of zijn prediking hem hoogmoedig zou maken.33 De rector is ook maar een mens 
en ook voor hem geldt de basisstructuur van de bekering: de complementa-
riteit van de keer naar binnen en het reiken naar buiten impliceert dat na 
het actieve handelen wederom gestreefd moet worden naar de beschou-
wing van de contemplatie. Gregorius is zich welbewust van de gevaren als 
dat achterwege blijft: hij had ze aan den lijve ondervonden. Dit ervarings-
gegeven maakt zijn model van leraarschap zo relevant. 

Het vierde boek begint met het gevoel van euforie dat een rector in zijn 
greep kan houden. Het zal herkenbaar zijn voor iedereen die ooit met een 
meeslepend betoog een zaal overdonderde en nog uren op louter adrenaline 
voort kon. Hoeveel voldoening geeft het de leraar niet zijn of haar leerling 
te zien (of horen, afhankelijk van het geleerde) slagen voor een examen? 
Maar, waarschuwt Gregorius, weet dat er vele voorbeelden zijn waarin de 

                                                                            
32 DEMACOPOULOS, First Man, 115.121-123; P. LLEWLLYN, The Roman Church in the 
Seventh Century: The Legacy of Gregory I, Journal of Ecclesiastical History 25 (1974) 
245-75. 
33 RP 4 Peractis rite omnibus qualiter praedicator ad semetipsum redeat, ne hunc vel vita vel 
praedicatio extollat. (Sources Chrétiennes 3812, 534). 
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grootheid van iemands deugden de oorzaak van zijn ondergang betekende.34 Het is 
dus noodzakelijk en heilzaam dat, als de overvloed van deugden ons vleit, het 
oog van de ziel de blik richt op haar onvolkomenheden en zich, voor het eigen heil, ter 
aarde werpt.35 

De ziel van de rector heeft de verantwoordelijkheid, niet in de valstrik 
van de hoogmoed te stappen. Met andere woorden, niet op een onover-
brugbare afstand van de leerling te komen staan. Dat maakt de ´terugkeer 
naar zichzelf’ van wezenlijk belang. Alleen door een hernieuwde contempla-
tieve inkeer – en door zo dus zelf opnieuw leerling te worden – is de rector in 
staat om telkens weer zijn competenties scherp te stellen ná de spirituele 
groeispurt waartoe hij de ziel onder zijn hoede in eerste instantie had aan-
gezet. 
 
Voor Gregorius zelf was zijn verblijf in Constantinopel zo’n tijd van spiritu-
ele groei. Hij kon niet weigeren zijn klooster te verlaten om als apocrisiarius 
de belangen van de kerk van Rome aan het keizerlijk hof te behartigen. 
Zonder gemopper en geklaag ging het niet. Eenmaal daar, kruiste het Bij-
belboek Job zijn pad. De uitnodiging om Job van commentaar te voorzien, 
deed Gregorius, zo helder als Gods Woord maar kon, inzien hoe belangrijk 
en betekenisvol het was om de geestelijke inzichten van de contemplatie in 
te zetten voor de dienst aan de naasten.36 In het kielzog van zijn commenta-
ren en beschouwingen werd Job op een steeds dieper niveau van verstaan 
een figuur van inspiratie en identificatie. Job toonde hoe het lijden te dra-
gen en armoede te duiden. Hij werd een type van Christus in zijn gehoor-
zaamheid aan God, en als heiden in zijn geloof een model voor iedere gelo-
vige – en argument voor een inspanning tot bekering van alle volkeren. On-
                                                                            

34 RP 4 Nam quibusdam saepe magnitudo virtutis occasio perditionis fuit (…). (Sources 
Chrétiennes 382, 534). 
35 RP 4 Unde necesse est ut cum virtutum nobis copia blanditur, ad infirma sua mentis oculos 
redeat, seseque salubriter deorsum premat. (Sources Chrétiennes 382, 538). 
36 DEMACOPOULOS, First Man, 59. 
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getwijfeld ongemakkelijk voor zijn toehoorders (immers deels leden van de 
keizerlijke familie en hoge functionarissen) leerde Gregorius van Job een 
argumentatiestructuur tegen rijkdom en snobisme en voor het belang van 
de nederigheid (humilitas) als centrum van de ascetische levenshouding ten 
dienste van de wereld. De rode draad van zijn commentaar is de prikkelen-
de en inspirerende combinatie van een contemplatieve grondhouding met 
een pastoraal engagement.37 Job werd het paradigma van zijn denken, Gre-
gorius zijn leerling. Naar mijn mening, zijn beste leerling. 

Zowel in de Moralia in Iob als de Regula pastoralis rondt hij zijn beschou-
wingen af met een ‘terugkeer naar zichzelf’. De slotwoorden van zijn hand-
boek voor geestelijke leiders vormen een gebed. En met recht: iedere leraar 
is, zeker als het gaat om de ziel en het mysterie van het heil, altijd ook zelf 
leerling. 

 
Zie, mijn goede vriend, daartoe aangezet door je indringende verzoek, heb ik ge-
tracht een beeld te schetsen hoe een herder dient te zijn. Ik, armzalige schilder 
die ik ben, heb het portret geschilderd van een ideaal. En, ik heb anderen geleid 
naar de kust van de perfectie; ik, die zelf nog altijd dein op de golven van de zon-
de. Ik smeek je, sta mij bij in de schipbreuk van mijn leven met de loopplank van 
je gebeden, opdat, als mijn gewicht me naar beneden drukt, jij me moge verhef-
fen met je verdienstelijke hand.38 
 

                                                                            
37 GRESCHAT, Die Moralia in Iob, 252. 
38 RP 4 Ecce, bone vir, reprehensionis mea necessitate compulsus, dum monstrare qualis esse 
debat pastor invigilo, pulchrum depinxi hominem pictor foedus aliosque ad perfectionis litus 
dirigo, qui adhuc in delictorum fluctibus versor. Sed in huius quaeso vitae naufragio 
orationis tuae me tabula sustine, ut quia pondus proprium deprimit, tui meriti manu me 
levet. (Sources Chrétiennes 382, 540). 
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10.  Franciscus van Assisi 

Leraar op de wijze van de leerling 
 

WILLEM MARIE SPEELMAN 
 
Als Franciscus tot de vogels preekt, leert hij hen niet veel meer dan dat zij de 
Heer moeten prijzen en liefhebben, omdat hij hen als vogels geschapen 
heeft.1 Op het eerste gehoor is dit wel een zeer minimale leer, maar onder-
tussen getuigt Franciscus hier van een nieuwe en, naar later blijkt, zeer in-
vloedrijke visie op de natuur.2 In zekere zin was Franciscus dus een leraar, 
maar dan wel in een bijzondere, nederige zin. Franciscus volgde namelijk 
vóór alles de voetstappen van Jezus Christus, zijn Heer en Leraar. Willen we 
dus onderzoeken in welke zin Franciscus leraar was, dan zullen we moeten 
beginnen met een beschrijving van het leraarschap van Jezus. In verhou-
ding tot Jezus zal Franciscus het model van de leerling zijn die, omdat hij 
zijn Heer en Leraar kende, ook zijn werken kende, inclusief de Schrift. Ten 
slotte wil ik kort bespreken wat dit kan betekenen voor recente onderwijs-

                                                                            
1 Thomas van Celano, Het Leven van St. Franciscus, 58, in Thomas van Celano, De oud-
ste verhalen over Franciscus van Assisi, vertaling R. HOFMAN, inl. en toel. G.P. FREEMAN, 
Nijmegen (Valkhof) 2006, 81-82 (verder 1Cel 58). Vgl. De Fioretti: Verhalen over Sint-
Franciscus, vertaling L. PENNINGS, inl. en toel. G.P. FREEMAN, Haarlem (Gottmer) 2006, 
78-80 (verder Fioretti XVI). 
2 Zie: W.M. SPEELMAN / G.P. FREEMAN / J. VAN DEN EIJNDEN, Om de hele wereld: Inleiding 
in de franciscaanse spiritualiteit, Heeswijk (Berne Media) 20152, 141-153. 
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kwesties, waarin de rol van de leraar, van ontmoeting en van contemplatief 
leren onderzocht worden. 
 
1. Jezus, ‘Heer en Leraar’, als model voor de religieuze leraar 
Als we het leraarschap van Jezus beschrijven, komen we er niet met een be-
schrijving van zijn leer en hoe hij deze aan zijn leerlingen overbracht. Want 
Jezus deed veel meer dan dat: in een kort tijdsbestek van zo’n drie jaar ver-
anderde Hij het leven van zijn leerlingen totaal en voorgoed, en zond Hij 
hen uit om zijn eigen missie voort te zetten. Je zou zijn onderwijzing in te-
genstelling tot ‘opleiding’ letterlijk een e-ducatie (e-ducere = uitleiden) kun-
nen noemen:3 Jezus leidde zijn leerlingen – en via zijn leerlingen al zijn vol-
gelingen – uit de oude wereld naar een nieuwe werkelijkheid.4 Het leraar-
schap van Jezus staat in het teken van deze roeping en zending, waaruit ook 
de typische kenmerken van zijn leraarschap voortvloeien. 
 

Roeping en zending 
Jezus was geroepen om als Zoon van God het Koninkrijk van God in woord 
en daad te verkondigen. Zijn roeping wordt voorbereid door Johannes de 
Doper (Mc 1:2-8); op het moment dat Jezus door hem gedoopt is, hoort hij 
zijn roeping als Zoon van God (Mc 1:10-11). Zijn verkondiging is volgens Mt 
3:2; 4:17 woordelijk gelijk aan die van Johannes: Kom tot inkeer, want het ko-
ninkrijk van God is nabij. 

Op het moment dat Jezus begint te prediken, roept Hij zijn leerlingen. 
Dit lijkt zonder veel overleg te gebeuren. Mc 1:16-20 beschrijft dat Jezus 
langs de zee liep, een paar vissers aan het werk zag, en zei: Kom, volg Mij. Ik 

                                                                            
3 Vgl. B. ROEBBEN, Living and learning in the presence of the other: Defining reli-
gious education inclusively, International Journal of Inclusive Education (2011) 1-13, p. 
5. DOI: 10.1080/13603116.2011.552648. 
4 Overigens staat Jezus daarmee, zoals we nog bevestigd zullen zien, volop in de 
joodse traditie, die immers doortrokken is van een exodus-ervaring. 
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zal jullie vissers van mensen maken. Ook de andere leerlingen komt Jezus on-
derweg tegen. Maar zo schijnbaar willekeurig als de leerlingen gekozen 
worden, zo belangrijk is het dat Jezus de twaalf om zich heen verzamelt. Zij 
moeten Hem in alle opzichten volgen om met heel hun wezen deelgenoot te 
worden van zijn wezen en zijn missie. Alleen zo zouden zij de mensen deel-
genoot kunnen maken van de komst van Gods rijk.5 De roeping en zending 
van zijn leerlingen waren dus integraal onderdeel van Jezus’ eigen zending. 
 

Leren als toe-eigening 
Er wordt in de Evangeliën weinig aandacht besteed aan het lange leerpro-
ces dat Jezus zelf onderging. Marcus en Johannes beginnen hun evangelie 
als Jezus al dertig jaar is, alleen Matteüs en Lucas geven hem nog de gele-
genheid kind te zijn en op te groeien. Lucas schrijft dat zijn ouders hem na 
drie dagen zoeken in de tempel troffen, waar hij tussen de leraren zat, naar 
hen luisterde en hun vragen stelde (2:46). Ook in het verhaal waarin hij zijn 
leerlingen vraagt: Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dat ik 
ben?, kunnen wij een spoor van zijn opleiding vinden. Dat spoor wijst erop 
dat Jezus de joodse geschriften volledig tot zich nam, dat hij zich er per-
soonlijk door aangesproken wist en deze omvormde in het perspectief van 
zijn zending. Aldus vormden de joodse geschriften zijn identiteit, alsof zij 
zijn ‘moeder’ waren zoals hij God zijn Vader noemde (2:49). Zo is de vor-
ming van Jezus’ identiteit een spoor van zijn persoonlijke toe-eigening van 
de traditie. 

Om dit te verhelderen wil ik verwijzen naar de beschrijving van het na-
tuurlijk leerproces van het kind door Maurice Merleau-Ponty.6 Deze feno-

                                                                            
5 K. FERDINANDO, Jesus, the Theological Educator, Themelios 38 (2013) 367. 
6 M. MERLEAU-PONTY, The Child’s Relations with Others, in: The Primacy of Perception: 
And Other Essays on Phenomenological Psychology, the Philosophy of Art, History and Poli-
tics (Studies in Phenomenology & Existential Philosophy), s.l. (Northwestern Uni-
versity Press) 1964, 96-155. 
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menoloog beschrijft nauwkeurig hoe een kind op lijfelijke wijze de relaties 
met anderen ontwikkelt,7 via hen met zichzelf, en hoe belangrijk het gelaat 
hierbij is. Het begint in een ongedifferentieerde eenheid tussen moeder en 
kind, waarbij het kind zelfs nog niet eens zijn voetjes tot zijn eigen persoon 
rekent. Ondertussen volgt het kind vanzelf, door lijfelijke imitatie, zijn 
moeder, en maakt het dus (ook) zelf bewegingen. Geleidelijk aan leert het 
dat het zelf de maker van die bewegingen is. Na enige maanden vindt er een 
overgang plaats waarin het lijfelijke zelf zich in het gelaat van een ander 
kind spiegelt en in die spiegel de ruimte van het ‘ik’ ontdekt als de ‘dubbel-
ganger’ van zijn lijfelijke zelf. Het kind leert inzien dat de ander een ‘ik’ is, 
en dat op grond van de wederzijdse relatie, hetzelf ook een ‘ik’ is (mijn ‘ik’ komt 
dus later dan jouw ‘ik’). Het proces eindigt, als het goed is, in een andere 
eenheid, waarin de verschillen opgeheven zijn: in liefde. 

Merleau-Ponty gaat niet expliciet in op de vraag in hoeverre het ‘ik’ van 
de ander een rol blijft spelen in mijn zien van de werkelijkheid, mijn per-
spectief daarop. Zonder dat ik daar onderzoek over ken, zou ik verwachten 
dat de wederzijdse relatie hier een rol blijft spelen. Dan valt te verwachten 
dat beide polen van die relatie elkaars visie kunnen overnemen. Ik kan de 
wereld en mijzelf als het ware door jouw ogen zien. Zo kan ik als navolger 
zelf model worden, ook voor mijzelf. En in de woorden van Paulus kan ik 
zelfs zeggen dat niet ik leef, maar dat jij in mij leeft (Gal 2:20). Als Jezus de 
vraag naar zijn identiteit stelt in Mt 16:13-16 (vgl. Mc 8:27-30; Lc 9:18-20) en 
de antwoorden verwijzen naar de joodse geschriften, dan heeft Jezus zijn 
identiteit lijfelijk gevormd in relatie tot God, het ‘Ik’ van de geschriften. Dit 
in schril contrast met de miskenning van hem door zijn dorpsgenoten in 
Mc 6:1-4. 

                                                                            
7 Ik gebruik het woord lijf, en niet lichaam, om aan te geven dat het niet zozeer om 
de fysieke gestalte gaat als wel om doen en ervaren, het nabij zijn en herkennen, 
kortom het leven van het lichaam. Zie: W.M. SPEELMAN, God aan den lijve ondervinden, 
Leeuwarden (Discoverybooks) 2012. 
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De consequentie hiervan is dat we Jezus noch tegenover Mozes, Elia en 
Johannes de Doper noch tegenover zijn leerlingen mogen zetten: Hij is een 
voortzetting in de meest oorspronkelijke manier van de zending van zijn 
voorgangers, en zijn leerlingen zijn, ieder op authentieke wijze, een voort-
zetting van Jezus’ missie. Ferdinando merkt op dat Jezus na zijn herken-
ning door Petrus vertelt wat hem als Messias in het vooruitzicht gesteld 
wordt (Mt 16:21). Dit vooruitzicht is echter ook een voorspelling die de leer-
lingen raakt: Hem volgen houdt in dat zij hun eigen kruis moeten opnemen 
(Mt 16:24; Fil 3:10). Deze totale, persoonlijke navolging kenmerkt het leraar-
schap van Jezus, die zijn leerlingen tot ‘vissers van mensen’ maakt. Mensen 
zullen zich alleen laten ‘opvissen’ tot volgelingen van Jezus als degenen die 
zich aan deze taak kwijten, ook iets van de realiteit belichamen waarvan zij 
spreken, zoals Jezus deed.8 
 

Een alles doordrenkende vorm van onderwijs 
Zoals Jezus zich zijn traditie toegeëigend heeft, zo zullen zijn leerlingen 
zich Jezus moeten toe-eigenen. Het natuurlijke leermodel, zoals Merleau-
Ponty dat beschreven heeft, is zo intiem, dat dit wel moet leiden tot een se-
lect gezelschap. Jezus vormt een kerngroep van twaalf mannen die op de 
roep Volg Mij zijn ingegaan. En zoals zij zich aan Jezus geven, zo geeft Jezus 
zich aan hen. Drie jaar lang maken zij alles mee wat hij meemaakt: hoe hij 
eet, slaapt, bidt, preekt, geneest. En door hem tot in het detail en lijfelijk na 
te volgen – zoals een zuigeling zijn moeder – worden de leerlingen omge-
vormd tot wie zij zijn in de ogen van de Heer. Tegelijkertijd worden de indi-
viduele leerlingen omgevormd tot een gemeenschap die de hechtheid van 
familiebanden heeft, een broederschap. Zo leerden de leerlingen niet alleen 

                                                                            
8 FERDINANDO, Jesus, 363.365. 
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van Jezus, maar ook van elkaar, in de context van hun onderlinge relaties en 
interacties (vgl. Mt 23:8).9 

Ferdinando noemt twee typische kenmerken van Jezus’ onderwijs,10 die 
ik met een derde zou willen samenvatten onder een lijfelijk leermodel. Ten 
eerste leerde Jezus bij gelegenheid. Wandelend door zijn omgeving ont-
moette hij mensen met noden en vragen waarop Hij inging. Zijn onderwijs 
was geworteld in de lijfelijke realiteit van alledag. Hij wees daarbij steeds op 
de komst van het rijk Gods in deze situatie. Zo opende Hij de geest van zijn 
toehoorders iedere keer wanneer de gelegenheid zich voordeed. Ten tweede 
leerde Jezus met verhalen. Hij nodigde zijn toehoorders uit om zich te be-
geven in de beweging van het verhaal, dat door zijn raadselachtig karakter 
een diepere zin ontsloot. Zo dwong Hij de toehoorder om zijn of haar eigen 
positie te bepalen: ‘wat zou ik doen in zo’n situatie?’ Ten derde leerde Jezus 
in gebaren. Door uitgestotenen binnen te halen, zieken te genezen, bezeten 
te bevrijden en doden op te wekken, leerde hij dat Gods koninkrijk een ge-
nadegave is voor iedereen die zich ervoor openstelt. Het waren gebaren, 
voorbeelden van gedrag die een diepere zin in deze werkelijkheid ontsloten 
en al doende nabij brachten. Maar omdat de zin van het gebaar een com-
municatieve is, was zijn handelen er niet op gericht alle uitstotingsmecha-
nismen, ziekten, bezetenheid en dood onmiddellijk te vernietigen. Zo leer-
den zijn leerlingen, door middel van lijfelijke imitatie van hun Heer en Le-
raar, om nieuwe mensen te worden en zijn zending voort te zetten. 

                                                                            
9 W. WEREN, Matteüs, ’s-Hertogenbosch (KBS), 1994, 98-99, benadrukt hierin de ho-
rizontale verhoudingen tegenover de verticale verantwoordelijkheid. De broeder-
schap van de leerlingen is gegrond in hun gedeelde verhouding tot de ene Heer. In-
teressant is in dit verband dat het woord fraternitas in de laatantieke tijd niet alleen 
door wederzijdse relaties gekenmerkt werd, maar ook door een gemeenschappelijk 
doel. Zie: TH. DEBONNETS, From Intuition to Institution: The Franciscans, Chicago 
(Franciscan Herald Press) 1988, 60. 
10 FERDINANDO, Jesus, 322.366-67. 
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Zending van de leerlingen 
Aan het begin riep Jezus zijn leerlingen met de woorden Volg Mij. Een leer-
traject dat begint met een roeping tot navolging, zal onvermijdelijk uit-
monden in een zending van de geroepenen om zelf op weg te gaan. Al in 
een vrij vroeg stadium zendt Jezus zijn leerlingen twee aan twee uit om zijn 
missie voort te zetten (Mc 6:7-13). De voor mensen onmogelijke opdracht 
demonen uit te drijven en doden te doen opstaan, is volgens Lc 9:1 een 
spoor van de volmacht die Jezus aan zijn leerlingen geeft. Als zij dit doen, 
overstijgen ze hun eigen menselijkheid en werkt hij in hen door. Daarmee 
stelt Jezus zich present in zijn leerlingen, een gebaar dat aan het slot van 
Matteüs in 28:19-20 en in de zending van zijn Geest in Hand 2:1-13 wordt 
bevestigd. Jezus wordt wat Henk Schoot noemt een innerlijk leraar,11 die hun 
spreken en waarnemen, denken en doen vanaf nu zal leiden. De uitzending 
is echter nu nog onderdeel van het leertraject: na een tijdje keren de aposte-
len terug om Jezus te vertellen wat ze gedaan hadden (Mc 6:30). Daarna 
gaat het verhaal van Jezus verder, want hij zal alles wat over Hem geschre-
ven is, lijfelijk moeten doen en ondergaan. 
 

Hoe zag Jezus zichzelf als leraar? 
Jezus noemt zichzelf in evangelieteksten als Mt 23:8-11 en Joh 13:13-15 een 
leraar die dienaar is. Toch is Hij volgens de huidige omschrijving niet zo-
zeer een servant leader als wel een spiritual leader.12 Het gaat hem niet zozeer 
om de interne organisatie van zijn ‘leerkring’, ‘school’ of ‘kerk’, als wel om 
de zending van die kerk. In die zending is er maar één die zendt: God; alle 
                                                                            

11 H. SCHOOT, Lerend leiderschap: Augustinus en Thomas over de leraar, in: K. 
PANSTERS (ed.), De volgeling die voorgaat: Leiderschap in het licht van Franciscus van As-
sisi, Nijmegen (Valkhof) 2014, 128. 
12 F. CONTRERAS, Servant and Spiritual Leadership Theories: Are They Two Different 
Notions?, Journal of Human Values 22 (2016) 202–208. De servant leader is er vooral op 
gericht de mensen binnen zijn organisatie ten dienste te staan, terwijl de spirituele 
leider vooral gericht is op de missie van de organisatie zelf. 
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anderen zijn gezonden. Zo is er ook maar één Heer en Leraar, alle anderen 
zijn leerlingen, broeders en zusters onder elkaar. Dit betekent dat alle 
meesters, alle vaders, alle leraren geleid worden door één Heer, die hen leert 
en die zij dienen. De paradoxale positie van Jezus, als leraar en dienaar, 
wijst op een leraarschap dat enerzijds het centrum van het leerproces 
vormt, en anderzijds juist niet het centrum, maar een toegangspoort is tot 
het ware centrum, die God genoemd wordt. 
 
2. Franciscus van Assisi: volgeling die model werd 
Zoals gezegd wordt het leven van Franciscus bovenal gekenmerkt door het 
volgen van de voetstappen van Jezus (1 Pe 2:21). Met deze niet-intellectuele, 
lijfelijke navolging neemt hij de positie in van Jezus’ leerlingen. Hij voelde 
zich bijvoorbeeld persoonlijk aangesproken, toen hij tijdens een mis Jezus’ 
uitzendingsrede hoorde lezen, en ging onmiddellijk doen wat hij gehoord 
had.13 In deze paragraaf zullen we zien dat Franciscus’ leraarschap in veel 
opzichten op dat van Jezus lijkt, maar dan als model van de leerling. Fran-
ciscus was – naar Jezus’ woorden in Mt 23:8 – broeder met zijn broeders, en 
liet zich behalve door de Heer ook door zijn broeders en zusters bewegen.14 
 

Een leven van bekering 
Dat Franciscus eerder een leerling dan een leraar was, komt voort uit zijn 
begin. Hij zegt in zijn Testament dat hij in zonden leefde (Test 1).15 Het is 
weliswaar niet zo dat hij een nare of slechte jongen was, maar hij voelde 
zich niet thuis in zijn wereld, was er niet mee in harmonie. Omdat hij geen 
                                                                            

13 1Cel 22. 
14 Franciscus staat hiermee dicht bij wat onderwijsfilosofen als Martin Buber, Si-
mone Weill en Martin Heidegger een aporetische ervaring noemen; zie: N. TUBBS, 
The spiritual teacher, Journal of Philosophy of Education, 39 (2005) 288. 
15 Testament, 1, in: Franciscus van Assisi, De geschriften, vert., ingel. en toegel. door 
G.P. FREEMAN / H. BISSCHOPS / B. CORVELEYN / J. HOEBERICHTS / A. JANSEN, Haarlem 
(Gottmer) 2004, 102 (verder Test 1). 
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uitweg zag, zelfs geen religieuze, besloot hij de wereld te verlaten, wachtend 
tot God hem zou wijzen wat hij moest doen. Deze vraag wat God wilde dat 
hij zou doen, begeleidde Franciscus heel zijn verdere leven.16 

Deze levenslange zoektocht naar wat hij moest doen, kenmerkt ook zijn 
roepingservaring. Toen hij voelde dat hij niet goed overeenstemde met zijn 
wereld, ging Franciscus eerst zijn droom achterna: ridder te worden. Maar 
een innerlijke stem gaf hem te verstaan dat hij terug moest keren naar de 
streek waar hij thuishoorde: Daar zal je gezegd worden wat je moet doen.17 Ver-
der wordt verteld dat hij, eenmaal terug in zijn geboortestreek, rijdend te 
paard, een melaatse tegenkwam. Hij hoorde een innerlijke stem die hem 
van zijn paard deed afstappen om de melaatse te ontmoeten.18 Het is een 
ontmoeting die hij in zijn Testament beschrijft als zijn belangrijkste roe-
pingservaring.19 Weer later, als hij de wereld verlaten heeft, maar nog niet 
weet wat hij moet doen, hoort hij de stem van de Heer tot hem spreken van-
af het kruisbeeld van San Damiano: Franciscus, zie je niet dat mijn huis in ver-
val is? Vooruit, ga het voor mij herstellen.20 En Franciscus begon het kerkje van 
San Damiano te herstellen. Zijn metgezellen schrijven dat Franciscus nog 
niet doorhad dat de opdracht van de Heer om zijn huis te herstellen om-
vangrijker was dan het herstellen van dat kerkje. Daardoor krijgt de reactie 
van Franciscus iets naïefs. Maar in deze ‘naïviteit’ werd zijn handelen een 
betekenisvol gebaar: geraakt en gericht door het spreken van de Heer, 
kwam hij onmiddellijk in beweging, en de lijfelijke verandering die deze 

                                                                            
16 Franciscus stelt deze vraag op verschillende manieren: in een droom (3Gez 6, zie 
volgende voetnoot), door een Bijbels orakel (3Gez 28-29), door het gebed van zijn 
broeders en zusters (Fioretti XVI), en zelfs door tegen een zeurende melaatse te 
zeggen: ‘Ik zal doen wat jij wilt’. (Fioretti XXV). 
17 Franciscus van Assisi: Verhaal van de Drie Gezellen, 5-6, Haarlem (Gottmer) 1977 
(verder 3Gez 5-6). 
18 3Gez 11. 
19 Test 1-3. 
20 3Gez 13-14. 
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beweging tot gevolg had, voedde zijn zelfbewustzijn. Zo ontving hij de op-
dracht van de Heer als zijn levenstaak; hij zou er al doende wel achter ko-
men tot hoever deze levenstaak zou reiken. 

We hebben drie momenten van Franciscus’ bekering of roeping ge-
volgd: terugkeren naar de plaats waar je thuishoort om daar te horen wat je 
moet doen, afstappen van je paard om de uitgestotene te ontmoeten, en als 
je hoort wat je moet doen, daar zonder dralen mee te beginnen. De laatste 
fase in zijn roeping werd ingezet toen hij tijdens een mis het evangelie 
hoorde waarin Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt om het evange-
lie te verkondigen. Zijn reactie was opmerkelijk. Hij riep meteen: Dat wil ik 
ook, daar ben ik naar op zoek! Alsof hij innerlijk wel wist wat hij moest doen, 
maar een bevestiging van het evangelie nodig had. Later, toen zich de eerste 
broeders bij hem aansloten, sloeg hij het evangelieboek open, vond deze 
zelfde tekst, en ging met zijn broeders inderdaad twee aan twee op weg, 
zonder iets mee te nemen, om de vrede te brengen in ieder huis waar zij 
ontvangen zouden worden. En toen zij terugkeerden van hun uitzending, 
trokken zij zich, net als de leerlingen van Jezus, even terug om tot rust te 
komen en zich opnieuw te bezinnen op hun roeping. Voor Franciscus en 
zijn broeders waren deze retraites onmisbaar. Franciscus verlangde zelfs 
naar een kluizenaarsbestaan, en schreef daarvoor ook een Regel.21 
 

Hoe het leren leidde tot een levensvorm 
Jezus koos zijn leerlingen zonder daarbij te letten op criteria als intelligen-
tie, afkomst en status. Hij kwam ze onderweg tegen en vroeg hun hem te 
volgen. In die navolging werden de twaalf omgevormd tot een gemeen-
schap. Franciscus koos zijn broeders niet uit; ze kwamen naar hem toe, of 
in zijn eigen woorden, ze werden hem gegeven (Test 14). Ook hier echter 

                                                                            
21 Regel voor kluizenarijen, in: Franciscus, Geschriften, 88-91. In de inleiding op deze 
Regel wordt vermeld dat kluizenarijen de eerste vorm van vestiging van broeders 
waren en als voorbeeld golden voor de latere kloosters. 
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werden er, behalve het katholieke geloof, geen criteria gebruikt in de toela-
ting van de broeders.22 Uitdrukkelijker dan Jezus was het Franciscus om de 
broederschap te doen. En meer dan Jezus van zijn leerlingen, leerde Fran-
ciscus van zijn broeders. De gemeenschap werd als het ware zijn lichaam, 
zijn lijfelijke identiteit.23 Toen aan het eind van zijn leven spanning ont-
stond binnen de broederschap, heeft Franciscus daar dan ook persoonlijk 
onder geleden.24 In feite echter waren dit groeistuipen van een aanvankelij-
ke communitas, een bonte liefdesgemeenschap zonder regels en zonder te-
genstellingen, die echter uitgroeide tot een reguliere orde.25 De verlossing 
uit dit persoonlijke probleem kwam van de Heer zelf, die Franciscus eraan 
herinnerde van wie de broederschap eigenlijk was, en waartoe hij in de we-
reld geroepen was.26 We komen hierop terug. 

Een gemeenschap ontwikkelt vanzelf een levensvorm, iets wat vandaag 
de dag onnauwkeurig wordt aangeduid als een ‘lifestyle’.27 Uit de evangeliën 

                                                                            
22 1Cel 31. Deze openheid was overigens niet voorbehouden aan Franciscus, maar 
ontstond al in de 11e eeuw; zie: M. BREITENSTEIN, Das Noviziat im hohen Mittelalter: 
Zur Organisation des Eintritts bei den Cluniazensern, Cisterziensern und Franziskanern, 
Münster (LIT) 2008, 420-429. 
23 Zie: SPEELMAN, Om de hele wereld, 44-56. 
24 SPEELMAN, Om de hele wereld, 225-226. 
25 V. TURNER, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Ithaca (Cornell Universi-
ty Press) 1969, 141 noemt Franciscus en zijn broederschap als voorbeeld van commu-
nitas in relatie tot de gestructureerde Kerk. 
26 Thomas van Celano, Gedenkschrift van Franciscus’ daden en deugden, 158, in: Thomas 
van Celano, De oudste verhalen over Franciscus van Assisi, Nijmegen (Valkhof) 2006, 
250-251 (verder 2Cel 158). Naar aanleiding van de uitleg van het begrip fraternitas 
door Debonnets, valt hier op te merken dat in een communitas deze bron- en doel-
gerichtheid gemakkelijk vergeten kunnen worden; dan is het doel enkel gelegen in 
het eenvoudig samenzijn. 
27 Lifestyle is naar mijn smaak een image hoe je gezien wilt worden, terwijl de le-
vensvorm lijfelijker is, gericht op de vorming van het innerlijk van de broeder-
schap. 
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wordt niet veel duidelijk over de levensvorm van Jezus en zijn leerlingen, 
dan dat ze in een lijfelijk leerproces worden omgevormd tot de nieuwe 
adam die Jezus is. Tegelijkertijd worden de leerlingen een nieuwe eenheid 
en de unieke mensen die zij zijn. 

Op nagenoeg dezelfde wijze vormt Franciscus zijn broeders om tot 
nieuwe mensen, door lijfelijke navolging,28 waarbij het hem echter meer 
dan Jezus te doen is om de vorming van de broederschap en zijn levens-
vorm. Franciscus en zijn broeders legden hun levensvorm al doende en in 
overleg vast in een Regel. Dit gebeurde op een manier die iets zegt over 
Franciscus’ leraarschap, namelijk dat hij net zoals de leerlingen van Jezus 
eenvoudig en zwak was, en dat hij zich liet corrigeren. Nadat de broeders 
twee aan twee uitgezonden waren, kwamen ze op gezette tijden terug om te 
vertellen wat zij hadden gedaan en wat zij hadden meegemaakt. In de be-
gintijd gebeurde dat ieder jaar een of twee keer, met Pinksteren en met de 
heilige Michael (29 september) op een kapittel in Portiuncula.29 Zoals nieu-
we gedachten uit een levende conversatie, kwamen er nadere bepalingen 
voort uit deze kapittels en groeiden de ervaringen van de broeders uit tot 
een levensvorm van de broederschap. Daarom bestaan er verschillende re-
dacties van de Regel van de Minderbroeders, en wordt deze Regel nog 
steeds gezien als stadium in de oneindige groei en aanpassing van de fran-
ciscaanse levensvorm.30 

                                                                            
28 In 2Cel 188 gaat Franciscus ver, door zichzelf als voorbeeld te stellen tegenover de 
ordestichters Augustinus, Bernardus en Benedictus. 
29 Aldus Jacob de Vitry in zijn brieven, in: G.P. FREEMAN / H. LOEFFEN (ed.), Het was 
een min mannetje om te zien: Franciscus en zijn broeders in verspreide geschriften uit de der-
tiende eeuw, vertaald door M. SIER, Haarlem (Gottmer) 1989, 23.26. Zie ook D. FLOOD, 
Frère François et le mouvement franciscain, Paris (Ouvrières) 1983, 96-100. 
30 Zie hiervoor: DEBONNETS, From Intuition to Institution; D. FLOOD / TH. MATURA, 
The Birth of a Movement: A Study of the First Rule of St. Francis, Chicago (Francis-
can Herald) 1975; S. VERHEIJ, Naar het land van de levenden: Regel van Franciscus 
van Assisi voor de minderbroeders, Nijmegen (Valkhof) 2007. 
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Franciscus leerde dus door te luisteren en te doen en opnieuw te luiste-
ren. Maar daarbij hield hij of zocht hij steeds het contact met zijn Heer en 
Leraar; hij trok zich regelmatig terug in een grot of kluizenarij om zich te 
verbinden met zijn roeping. Je zou kunnen zeggen dat ontmoeting en con-
templatie twee belangrijke pijlers waren van zijn leerproces. En dat leerpro-
ces leefde hij zijn broeders voor. Studie van de heilige Schriften zat daar 
evenwel niet bij. Franciscus had de Schrift en de traditie op zeer persoonlij-
ke wijze tot zich genomen, zich persoonlijk aangesproken geweten en zich 
geroepen gevoeld om de woorden tot spreken te brengen. Volgens Hubert 
Bisschops leerde hij God kennen op de wijze waarop God zich kenbaar 
maakt (vgl. Rom 1:19).31 Het is een soort van contemplatief leren, waarover 
we nog zullen spreken, in het vertrouwen dat, wanneer je de Auteur kent, 
hem ook zal herkennen in zijn werken.32 Zijn werken openbaren zich echter 
eerder in het dienstbaar doen en laten van de broeders zelf dan in de verha-
len van de grootse daden van anderen.33 Zo kon Franciscus’ praktijk om 
enige afstand te nemen van de boeken, van de broeders en van de wereld 
wel degelijk een vorm van educatie zijn, omdat die gepaste afwezigheid de 
broeders ertoe aanzette zich in de verlatenheid te richten tot de ware Leraar 
die in hun midden woont.34 
 

                                                                            
31 H. BISSCHOPS, Lofzang van de schepselen: Compositie van een virtueel heilige, 
Franciscaans Leven 100 (2017) 2-9. 
32 In dat licht moet mijns inziens ook zijn Brief aan broeder Antonius gelezen worden, 
waarin hij diens theologisch onderwijs weliswaar goedkeurt, mits Antonius daarbij 
de geest van gebed en toewijding aan God niet uitblust, in: Franciscus, Geschriften, 168. 
33 Herinneringen aan broeder Franciscus, Haarlem (Gottmer) 1985, 111-114 (verder 
Herinn 103-105). In Herinn 105 zegt Franciscus: Zoveel kennis heeft een mens als 
hij in praktijk brengt; een religieus is alleen dan een goed predikant in zoverre hij 
doet wat hij verkondigt. 
34 Vgl. N. TUBBS, The spiritual teacher, Journal of Philosophy of Education, 39 (2005) 
310. 
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Een lijfelijke vorm van leren 
Zoals Jezus niet rondtrok om een leer te verkondigen, maar de komst van 
het Koninkrijk Gods, zo trok ook Franciscus niet rond met een nieuwe leer, 
maar met een nieuwe manier van leven. De inhoud van zijn preken is onbe-
kend en volgens bronnen niet zozeer gericht op weloverwogen woorden als 
wel op de zeggingskracht van zijn daden.35 Franciscus begaf zich onder de 
mensen en deed wat in zijn ogen ieder schepsel behoorde te doen: door 
boetvaardigheid proberen niet meer dan een schepsel te zijn en de Heer lief 
te hebben en te loven als schepsel.36 En net als bij Jezus lag bij Franciscus de 
nadruk op het heil, de ware vreugde en het leven. 

Ook in de vorm van zijn verkondiging waren de kenmerken van Jezus’ 
verkondiging herkenbaar. Dat de minderbroeders verhalen vertelden, is 
overduidelijk. Het meeste wat er van Franciscus en zijn broeders bekend is, 
is overgeleverd in verhalen. En ook hun preken waren gelardeerd door 
exempla, voor onze oren misschien wat sentimentele verhalen die de toe-
hoorders moesten bewegen tot een ander gedrag. Een voorbeeld van een 
exemplum is te vinden in Franciscus’ brief aan de gelovigen, waar in geuren 
en kleuren uit de doeken wordt gedaan hoe een gierigaard sterft en naar de 
hel gaat.37 Theologische kwesties kwamen niet aan de orde, wel het leven 
van de mensen en hoe zij het goede leven zouden kunnen vinden. Er zijn 

                                                                            
35 J. HOEBERICHTS, Franciscus’ visie op ‘leven volgens het model van het evangelie’, 
Franciscaans Leven, 88 (2005) 98-112; G.P. FREEMAN, Minderbroeders, boetepredikers: 
een antwoord aan Jan Hoeberichts, Franciscaans Leven, 88 (2005) 113-115. M.W. 
BLASTIC, Preaching in the early Franciscan movement, in: T.J. JOHNSON (ed.), Fran-
ciscans and Preaching. Every Miracle from the Beginning of the World Came about through 
Words, Leiden (Brill) 2012, 33 laat zien dat het preken van de minderbroeders, die 
overigens zeer populair waren, dicht bij het leven stonden. 
36 Zie zijn preekvoorbeeld in Regel van de minderbroeders, voorlopige redactie, 17:3 
en 21:1-9, in: Franciscus, Geschriften. 37-73, p. 59 en 63 (verder 1RegMB 17:3, 21:1-9). 
37 Brief aan de gelovigen, tweede redactie, 63-85, in: Franciscus, Geschriften, 132-142, 
pp. 139-141 (verder 1BrGel 63-85). 
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ook veel voorbeelden van gebaren, zoals de ‘preek’ die Franciscus bij de zus-
ters in San Damiano hield en die bestond uit het zich bestrooien met as en 
het reciteren van de psalm Miserere mei.38 Een ander voorbeeld is het wegge-
ven van het evangelieboek van de broederschap aan een arme vrouw.39 Ver-
der greep Franciscus iedere gelegenheid aan om samen met zijn broeders 
dieper door te dringen in de levensvorm. Een voorbeeld daarvan is het ver-
haal van de broeder die niet kon slapen van de honger, omdat hij zo fana-
tiek aan het vasten was dat hij zijn lichaam niet gaf waar het nood aan 
had.40 

Wie de gelegenheid aangrijpt in zijn leerproces, zal ook open staan voor 
invloeden van buitenaf, de context waarin hij zijn leven vorm probeert te 
geven. En omdat de wereld in de dertiende eeuw – de opkomende geldeco-
nomie en burgerij, de vrije steden, de organisatie van de kerk, de nieuwe 
armoede – drastisch veranderde,41 moesten Franciscus en zijn broeders hun 
levensvorm aanpassen aan de nieuwe tijd. Het werd voor de broederschap 
en voor Franciscus een crisis, waarin zij probeerden het oorspronkelijk cha-
risma te handhaven in de structuur van een reguliere orde binnen de ver-
stedelijkte wereld waarin de orde van de minderbroeders een belangrijke 
pastorale taak te vervullen kreeg.42 Bij de ‘spirituele lekenbroeders’ leefde 

                                                                            
38 2Cel 157. 
39 2Cel 91. 
40 Herinn 50. 
41 G. TODESCHINI, Franciscan Wealth. From Voluntary Poverty to Market Society, St. 
Bonaventure (Franciscan Institute Publications) 2009, 12. Daarbij komt nog de cle-
ricalisatie van de orde onder invloed van een kerk die nog geen theologie had die 
de rol van leken in de kerk kon plaatsen; zie: L. LANDINI, The Causes of the Clericaliza-
tion of the Order of Friars Minor, 1209-1260, in the Light of early Franciscan Sources, Chi-
cago 1969, 143. 
42 Niet alleen bestreden de Franciscanen ketterijen (BREITENSTEIN, Noviziat, 420), 
maar zij waren ook zeer geliefd als biechtvaders in een wereld die sterk verlangde 
naar een heilig leven; zie: S. PIRON, Présentation, in: Pierre de Jean, Traité des Con-
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het gevoel dat een nieuwe generatie broeders, de clerici, zich teveel aanpas-
te aan de eisen van de wereld, en zo de broederschap in feite weer terug-
leidde uit de werkelijkheid die Franciscus voor ogen had. Ik kan deze strijd 
hier niet beschrijven, maar wil wel opmerken dat Franciscus en zijn naaste 
broeders zich met hun lijf en leven verzet hebben tegen de in hun ogen te-
loorgang van de oorspronkelijke wereldverlaten gemeenschap.43 
 

Het Testament van Franciscus:  
een poging de lijfelijke vorm van navolging te bewaren 

Als model van de leerling van Jezus werd Franciscus zelf model van navol-
ging. Hoewel hij zich al in 1220 teruggetrokken had als generale minister 
van de orde, gebruikte Franciscus zijn charismatische gezag om de oor-
spronkelijke geest van gebed en toewijding voor de orde te bewaren. Hij had 
een kring van naaste volgelingen die hem daarin steunden en die vaak aan-
geduid worden als ‘spirituelen’ of ‘lekenbroeders’. In een van de verhalen-
verzamelingen noemen ze zich uitdrukkelijk nos qui cum eo fuimus, wij die 
met hem zijn omgegaan.44 Dit is natuurlijk een statement, namelijk dat zij (en 
niet de anderen) als de leerlingen van Jezus waren, die al die tijd met hem 
opgetrokken waren. De neiging bestaat, ook nu, om partij te kiezen voor 
deze lekenbroeders, ‘armen van geest’, die de oorspronkelijke spiritualiteit 
van Franciscus bewaarden. Als deze geest gevolgd zou worden zou er geen 
verdeeldheid in de orde zijn.45 Maar hoewel Franciscus zichzelf als arme van 

                                                                            
trats, présentation, éd. critique, traduction et commentaires par S. PIRON, Paris (Les 
Belles Lettres) 2012, 40. 
43 En ik ben, ondanks de roerige tijden die de broederschap in de eeuw na Francis-
cus meemaakte, niet negatief over de mate waarin de broeders daarin geslaagd 
zijn: W.M. SPEELMAN, The Franciscan usus pauper as the gateway towards an aesthe-
tic economy, Franciscan Studies 74 (2016) 187-88. 
44 Deze verhalen staan in de Legenda Perusina, in het Nederlands vertaald in Herinn. 
45 Vgl. de Angeluspreek van paus Franciscus, 29 januari 2017: Als er meer armen 
van geest waren zou er minder verdeeldheid zijn [geraadpleegd 26 maart 2017]:  
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geest beschouwde, voelde hij heel goed dat de verdeeldheid in zijn orde juist 
wijst op de afwezigheid van de Geest. Hij mocht daarom geen partij kiezen 
voor de ene of tegen de andere fractie, en ongewild juist aan de verdeeld-
heid vasthouden. Hij moest de pijn van de verscheurdheid in zijn eigen lijf 
verdragen en in het uithouden van deze spanning de tegenstelling zien om 
te vormen tot verhouding.46 Franciscus kiest ervoor het oorspronkelijk cha-
risma van de broederschap te bewaren door zich met zijn orde aan te pas-
sen aan de nieuwe omstandigheden. In zijn Testament valt te ontrafelen hoe 
hij beide fracties in zijn broederschap aanspreekt op dit oorspronkelijk cha-
risma en op de eisen die de nieuwe tijd aan de orde stelt.47 
In zijn Testament benadrukt Franciscus aan de nieuwe generatie priester-
broeders dat alles hem door de Heer gegeven is: zijn boetvaardig leven, zijn 
eerbied voor de kerken in deze wereld als vindplaats van Christus, zijn ver-
mogen in priesters en theologen de Zoon van God te onderscheiden, de 
broederschap en het evangelie als levensmodel, de vrede van de Heer, en 
ten slotte de Regel en dit Testament. In hetzelfde document benadrukt Fran-
ciscus aan de spirituele lekenbroeders dat zij binnen de gehoorzaamheid 
van de reguliere en kerkelijke orde moeten blijven.48 En wat geldt voor de 
broeders, geldt ook voor Franciscus zelf: hij zal het proberen uit te houden 
in het spanningsveld van de wereldverlaten communitas en de kerkelijke or-
de in de wereld. 
 

                                                                            
rkdocumenten.nl/ rkdocs/index.php?mi=600&doc=5617  
46 Zie hiervoor W.M. SPEELMAN, Zie dat ik ben: Christelijke spiritualiteit als weg tot 
menswording, Heeswijk (Berne Media) 2016, 153-155. 
47 Herinn 106. M. WAEVER, The Testament and the Fractured Fraternity of Francis, 
Greyfriars Review 10 (1996) 269-282. 
48 Resp. Test 2-3, 4-5, 6-13, 14, 23, 39 en Test 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38. 
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Zag Franciscus zichzelf als leraar? 
Franciscus zag zichzelf en zijn broeders ontegenzeggelijk als voorbeeld,49 en 
was beslist een spiritueel leraar, maar hij was dat op de wijze van een leer-
ling. Franciscus volgde Christus, zijn Heer en Leraar, die hij in zijn innerlijk 
hoorde spreken.50 Net als Jezus zag Franciscus zichzelf als dienaar, zoals hij 
in zijn Wijsheidsspreuken laat zien, maar dan als dienaar van de Heer.51 En 
in het perspectief van zijn zojuist geschetste omgang met de verscheurd-
heid van zijn broederschap kunnen we stellen dat Franciscus Jezus inder-
daad navolgde als lijdende dienaar. Door de verscheurdheid lijfelijk te ver-
dragen bewaarde hij de Geest van eenheid en verbondenheid, waarin hij 
volgens zijn naaste broeders door de Heer bevestigd werd.52 
 
3. De hedendaagse vraag naar religieus leren 
Als we de vraag stellen naar franciscaans leraarschap in onze tijd, dan moe-
ten we rekening houden met de huidige religieuze context. Die context is 
allereerst dat in onze geseculariseerde cultuur een gevarieerd religieus 
landschap bestaat. De variatie wordt niet alleen gevormd door verschillende 
religies binnen bijvoorbeeld een schoolklas, maar ook door verschillende 
verhoudingen ten opzichte van die religies. Aan de ene kant zijn er veel 
mensen die bij gebrek aan religieuze vorming ‘van huis uit’ en dus aan een 
gemeenschappelijke taal, zelf uitdrukkingsvormen moeten ontwikkelen om 
zich te verhouden tot de religieuze sfeer. Aan de andere kant zijn ook veel 
mensen die zich juist nu thuis voelen in traditionele religieuze instituten en 
de traditionele taal gebruiken met betrekking tot dezelfde vragen. In zo’n 
                                                                            

49 1RegMB 4:6. Test 21. 
50 1Cel 25.  
51 In zijn Wijsheidsspreuken werkt hij uit hoe de ware dienaar van de Heer leeft: 
Wijsheid van Franciscus, in: Franciscus, Geschriften, 108-122. Zie voor een analyse E. 
VAN DEN GOORBERGH / TH. ZWEERMAN, Was getekend: Franciscus van Assisi: Aspecten van 
zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit, Assen (Van Gorcum) 2002, 37-61. 
52 Herinn 112. 
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pluriforme context zijn vooral jonge mensen in staat zich aan elkaar te 
spiegelen, waardoor er zoiets als ‘spontaan’ interreligieus leren ontstaat. 
Het lijkt er echter op dat jongeren niet zozeer op zoek zijn naar de juiste re-
ligie als wel naar een respectvol, authentiek en eigen leven.53 

In deze context dwingt de vraag naar de waarde van franciscaans le-
raarschap ons te reflecteren op de werkelijke missie van religieuze educatie. 
Zou een franciscaanse leraar niet vooral gericht moeten zijn op het ontwik-
keling van het zelf van de leerling in de gemeenschap, die in zijn ogen de 
werkelijkheid ten diepste is? 

Als we deze vraag bevestigend beantwoorden, dan kunnen we een aan-
tal recente educatieve kwesties belichten in franciscaans perspectief. Dan 
zullen we een innerlijke leermeester zien oplichten, die gestalte krijgt in 
ontmoetingen, zich kenbaar maakt in alledaagse gelegenheden, verteld 
wordt in verhalen en gedaan in gebaren. 
 

Leren door ontmoeting 
We hoeven bij een innerlijke leermeester natuurlijk niet te denken aan een 
soort homunculus dat vanuit het hart tot de leerling spreekt. Het kan name-
lijk heel goed zijn dat het de leraar is die zijn leerlingen een zending heeft 
meegegeven. Door die zending kunnen de leerlingen zo innig met hem of 
haar verbonden zijn dat zij als het ware door zijn of haar ogen kunnen zien, 
en door zijn of haar gebaren kunnen handelen. Dan krijgt het luisteren naar 
de stem van die innerlijke leermeester gestalte in ontmoetingen. Het kan 
ook zijn, en dit is een variatie op het vorige, dat ontmoetingen tussen leer-
lingen een relatie van leraar-leerling instellen, en dat die ander mij in het 
hart raakt. 

In de context van leerlingen van verschillende vermogens en verschillende 
religies beschrijft Bert Roebben het leren door ontmoeting, dat hij naar Ma-

                                                                            
53 M. VAN DIJK-GROENEBOER (ed.), Handboek Jongeren en Religie: Katholieke, pro-
testantse en islamitisch jongeren in Nederland, Almere (Parthenon) 2010, 210-221. 
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ry Boys ook learning in the presence of the (religious) other noemt.54 Leerlingen 
kunnen juist wegens hun verschillen van elkaar leren, mits zij elkaars aan-
wezigheid ervaren en elkaar durven ontmoeten in hun gedeelde kwets-
baarheid. Franciscus zou hieraan kunnen toevoegen dat ook de leraar in dit 
horizontale proces leerling kan zijn. Dat dit niet altijd een conflictloos pro-
ces is, is natuurlijk evident; de laatste tijd horen we vaker van leraren die, 
geconfronteerd met de kwetsbaarheid van hun leerlingen, lastige kwesties 
uit de weg gaan.55 Maar het leren door ontmoeting is een manier om die 
confrontaties te overwinnen, door ze om te vormen tot ontmoetingen. 
Ontmoetingen vormden de motor van Franciscus’ spirituele leven, inclusief 
de lastige ontmoetingen zoals die met de sultan.56 Maar ook hier, ook in de 
ontmoeting van Franciscus met de sultan, is het geloof in het geloof van de 
ander de veronderstelling van de conversatie. Hij of zij moet zijn of haar 
kwetsbaarheid durven tonen en zijn of haar gerichtheid op het goede, het 
gedeelde goede. Volgens Roebben speelt hierbij de leraar een centrale rol, 
die de gelegenheid tot ontmoeting biedt maar ook het doel ervan stelt.57 

‘Leren in de aanwezigheid van de ander’ roept zo drie instanties op: de 
ene leerling, de andere leerling en de leraar. De leraar verbindt de leerlin-
gen aan elkaar en aan een gemeenschappelijk doel. Daartoe is het nodig dat 
hij of zij zich afstemt op de innerlijke leermeester van de leerlingen, er een 
belichaming van wordt. En nu kom ik terug op het eerder genoemde para-
doxale gegeven dat de leraar enerzijds wel en anderzijds niet het centrum 
van het leerproces is: er is een ander centrum, dat misschien wel de relatie 

                                                                            
54 M.C. BOYS, Learning in the presence of the other, Religious Education 103 (2008) 
502-506. 
55 nos.nl/artikel/2155983-een-op-de-negen-leraren-vermijdt-gevoelige-onderwerpen.html  
[geraadpleegd 30 maart 2017]. 
56 Een goede beschrijving van deze ontmoeting, waarvan wij alleen de sporen ken-
nen is, te vinden in A. VAUCHEZ, Francis of Assisi: The life and afterlife of a medieval 
saint, New Haven (Yale University Press) 2014, 80-94. 
57 ROEBBEN, Living and learning, 4. 
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is, of liever: de Aanwezige, God.58 Met een verwijzing naar Franciscus is de 
leraar dan eigenlijk een model-leerling, die door zijn of haar voorbeeldige 
gehoorzaamheid aan de innerlijke leermeester de leerlingen laat zien waar 
de bron is, en hoe ook zij daaruit kunnen putten. 
 

Contemplatief leren, actief leren 
Ontmoetingen brengen veranderingen teweeg in de leerlingen. Antonio 
Damasio beschrijft hoe het zelf ontwaakt en gevormd door de veranderin-
gen die een persoon in zijn of haar lijf ervaart. De leerling heeft tijd en rust 
nodig om die veranderingen te verwerken, het zelf te laten ontwaken en 
vormen in een persoonlijk verhaal.59 Daarom is een moment van terugtrek-
king in contemplatie een belangrijk element in het leerproces. Fran Grace 
onderscheidt het ‘derde persoonsleren’, waarin de inhoud centraal staat, 
het ‘tweede persoonsleren’, waarin de onderlinge communicatie centraal 
staat, en het ‘eerste persoonsleren’, waarin de persoonlijke verwerking cen-
traal staat.60 Voor dat laatste is een veilige, stille, afgescheiden – dat wil 
zeggen: heilige – ruimte nodig, waarin de leraar en de leerlingen nederig en 
kwetsbaar kunnen zijn. Dit zien wij terug bij zowel Jezus als Franciscus: zij 
en hun leerlingen trokken zich regelmatig terug om zich te kunnen richten 

                                                                            
58 In plaats van het problematische woord ‘God’ kunnen we hier ook een zoge-
naamd passivum theologicum hanteren. Het gaat er uiteindelijk om dat we gevoelig 
worden voor een ander zelf, in ons, die tot ons spreekt. Zie: S. VAN ERP, Implicit 
Faith: Philosophical Theology after Schillebeeckx, in: L. BOEVE / F. DEPOORTERE / S. 
VAN ERP (eds.), Edward Schillebeeckx and Contemporary Theology, London (T&T Clark) 
2010, 223. 
59 A. DAMASIO, The Feeling of What Happens: Body, emotion and the making of conscious-
ness, London (Vintage) 2000, 16-17 onderscheidt een kernbewustzijn (sense of self, he-
re and now) dat steeds opnieuw ontwaakt, en een uitgebreid bewustzijn (autobio-
grafisch zelf) dat een identiteit heeft en een persoonlijke geschiedenis. 
60 F. GRACE, Pedagogy of Reverence: A Narrative Account, Religion & Education 36 
(2009) 102-123. DOI: 10.1080/15507394.2009.10012446. 
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op hun (gedeelde) innerlijke leermeester. Die innerlijke leermeester kreeg 
gestalte in de stilte, in het gebed, in de onderlinge nabijheid. 

Zowel Jezus als Franciscus laten ons naast zoiets als contemplatief leren 
ook een meer actieve vorm van leren zien: ze leerden door gebaren. We 
hebben bij Merleau-Ponty gezien, dat het oorspronkelijke leren een volop 
lijfelijke aangelegenheid is. Ook het leren van de taal is vooral een nadoen 
van bewegingen, ritmes, klankopeenvolgingen, en pas in tweede instantie – 
ook door de lijfelijke ervaring heen – betekenissen. Het doet me daarom 
goed te zien dat leerlingen praktische opdrachten krijgen, die hen actief la-
ten ervaren wat het betekent om anderen te helpen, te volgen en om samen 
te werken. Leren denken en leren zien is in wezen hetzelfde motorische 
proces als leren lopen. 
 

De zending als perspectief van het leren 
Niet zelfkennis is het uiteindelijke doel van het leren, maar het vermogen 
ontmoetingen aan te gaan met de wereld, met anderen en met God.61 De 
inhoud van het onderwijs, ook de minimale eindtermen, is dan ook niets 
anders dan een spoor van ontmoetingen. Dit spoor is getrokken om tot 
nieuwe ontmoetingen te leiden. Het einddoel is echter dat leerlingen uitge-
zonden worden om in de wereld de condities te scheppen voor de komst 
van een goede samenleving. De zending zelf, het gevoel een gezondene te 
zijn, is een spoor van de innerlijke leermeester, die zich in de gestalte van 
een leraar of een andere leerling of zelfs een voorval in het hart van de leer-
ling genesteld heeft, en als andere stem zijn of haar doen en laten richt. Het 
ontwaken en vormen van het zelf van de leerling en het vermogen die ande-
re stem te ontvangen, worden geoefend in een lijfelijk leerproces dat in ver-
halen en gebaren, in de stilte en de ontmoeting, de deur opent voor een 
nieuwe werkelijkheid waarin het leven goed is. 

                                                                            
61 K.M. FISCHER, Look Before You Leap: Reconsidering Contemplative Pedagogy, 
Teaching Theology & Religion, 20 (2017) 4-21. 
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11.  MAGISTRAAL 

Thomas van Aquino en het leraarschap 
 

HENK SCHOOT 
 
In de tijd dat in Europa de eerste universiteiten werden opgericht, zag ook 
de orde der dominicanen het licht (1216). De ontwikkeling van de universi-
teit en die van de evangelische beweging van de bedelbroeders, waartoe de 
dominicanen samen met de franciscanen behoorden, ging hand in hand. 
Zo vormden de vier dominicaanse studia generalia in feite de theologische 
faculteiten van de universiteiten van Parijs, Bologna, Padua en Montpellier. 
De broeders kregen dus een belangrijke rol in de ontwikkeling van het 
nieuwe leren, en Thomas van Aquino (1226-1274) was daarin een pionier: én 
als student én als magister én als (mede-)oprichter van nieuwe studia in 
Keulen (onder leiding van Albertus de Grote † 1280), Rome en Napels.1 De 
bijna 50 jaar van zijn leven stonden in het teken van onderwijs: vanaf zijn 
oblatuur in de benedictijner abdij van Monte Cassino, via zijn studententijd 
aan de jonge universiteiten van Napels, Parijs en het nieuw op te zetten stu-
dium van de dominicanen in Keulen, naar zijn hoogleraarschap in Parijs, 
                                                                            

1 D. ROHLING, Omne scibile est discibile: Eine Untersuchung zur Struktur und Genese des 
Lehrens und Lernens bei Thomas von Aquin, Münster (Aschendorf Verlag) 2012, p. III. 
Rohling bespreekt de belangrijkste literatuur ter zake op p. 9-16. Voor reflecties 
over onderwijs in de dominicaanse traditie, zie: M.M. CUMMINGS / E.A ALLEN, Behold 
the Heritage: Foundations of Education in the Dominican Tradition, Tacoma (Angelico 
Press) 2012, ook met een bijdrage van Vivian Boland over Thomas en het onderwijs. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

THOMAS VAN AQUINO 

 

[ 190 ] 

zijn onderwijsopdrachten in Italië en zijn terugkeer als hoogleraar in Parijs, 
om uiteindelijk in Napels te eindigen. 

Het leraarschap van Thomas kreeg vooral vorm door de colleges die hij 
gaf, de disputen die hij hield, de preken die hij verzorgde, en de boeken die 
hij schreef. Deze onderwijspraktijk vergt natuurlijk ook dat Thomas na-
denkt over het geven en volgen van onderwijs als zodanig. Hij is van alle 
middeleeuwse theologen de enige die een quaestio disputata over dit onder-
werp, De Magistro, heeft geschreven.2 We hebben dus zowel te maken met 
een wijsgerige en theologische reflectie op het leraarschap als met boeken 
en dictaten waarin die reflectie wordt toegepast. 

Dit beslaat derhalve een enorm onderzoeksterrein, met vele mogelijke 
onderwerpen en vraagstellingen. In mijn bijdrage zal ik enkele lijnen pro-
beren aan te wijzen en uit te werken: Thomas’ zorg voor helder gestructu-
reerde en samenvattende teksten (1), de wijze waarop hij dit doorvoert in 
teksten over het geven van onderwijs (2), waarin hij het leerproces van de 
leerling centraal stelt (3) en waarvoor het leraarschap van Christus de lei-
draad is (4). 
 
1. Kort en helder 
In de proloog op de Summa theologiae gebruikt Thomas van Aquino de 
woorden ordo disciplinae. Die woorden duiden op wat we het ‘leerproces’ van 
de leerling kunnen noemen. Onderwijs kun je geven en kun je volgen; als je 
het geeft, ben je een docent of leraar, en als je het volgt, ben je een student 
of een leerling. De docent benoemt Thomas hier met catholicae veritatis doc-
tor, leraar van de katholieke waarheid, terwijl de leerlingen aangeduid worden 
met beginneling (incipiens), nieuwkomer (novitius) en gevorderde (provectus). 
Thomas stelt dus dat een leraar niet alleen te maken heeft met gevorderden, 
maar ook met beginnelingen. Juist die beginnelingen heeft hij op het oog 
bij het schrijven van zijn Summa theologiae, zo zegt hij. In dit boek wil hij wat 

                                                                            
2 ROHLING, Omne scibile est discibile, 17. 
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tot de christelijke godsdienst behoort, uiteenzetten op een wijze die de 
vorming van beginnelingen past. Thomas geeft drie redenen waarom hier-
voor een apart soort boek nodig is. Op de eerste plaats worden beginnelin-
gen gehinderd door een veelheid aan nutteloze kwesties, artikelen en ar-
gumenten in de bestaande verschillende geschriften. We mogen dus ver-
wachten dat dergelijke elementen in dit geschrift zullen ontbreken. Op de 
tweede plaats wordt van leerlingen verwacht dat zij het nodige leren door de 
uitleg van een geschrift of door een dispuut, maar de methode die daarbij 
past, verschilt van de methode die geëigend is voor het leerproces van de leer-
ling. Niet het (te becommentariëren) boek, dat immers niet voor het onder-
wijs is geschreven, of het dispuut moet het uitgangspunt zijn, maar de ordo 
disciplinae, het leerproces van de leerling.3 En op de derde plaats vindt er te 
veel herhaling plaats, wat verveling en verwarring tot gevolg heeft. Ook 
hiervan mogen we dus verwachten dat het niet aan de orde is in de Summa 

                                                                            
3 Behalve ‘wetenschap’ betekent disciplina ook het leren van de leerling. Een aanwij-
zing hiervoor is een uitspraak van Aristoteles in het eerste boek van de Posteriora 
Analytica, die Thomas citeert in zijn kwestie over onderwijs en kennisverwerving: 
Omnis doctrina et omnis disciplina ex praeexistenti fit cognitione, STh I, q. 117, a. 1. Confer: 
QD De Veritate q. 11, a. 1 ad 3. In zijn commentaar hierop zegt Thomas expliciet dat 
doctrina staat voor het onderricht van de leraar, en disciplina voor de verwerving van 
kennis door de leerling: Nomen autem doctrinae et disciplinae ad cognitionis acquisitio-
nem pertinet. Nam doctrina est actio eius, qui aliquid cognoscere facit; disciplina autem est 
receptio cognitionis ab alio (Expositio in I Post. An. 1, 9). Zie ook STh II-II, q. 16, a. 2. De 
meeste vertalingen van ordo disciplinae voldoen dus niet: ‘wetenschappelijke volgor-
de’ (dominicanen, 1927), ‘the order of the subject matter’ (Fathers of the English 
Dominican Province, 1920), ‘planvoller Ordnung’ (Deutsche Thomas-Ausgabe, 
1934), ‘l’ordre de la discipline’ (Les Editions du Cerf, 1984); maar zie: ‘sound educa-
tional method’ (Blackfriars, 1964), ‘the order of learning’ (A.J. FREDDOSO, New En-
glish Translation, http://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/TOC.htm). Zie ook 
QD De Veritate q. 11, a. 1 en STh III q. 9, a. 4 ad 1 over inventio en disciplina. 
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theologiae. Het motto is letterlijk ‘breviter ac dilucide’, kort en helder. Thomas wil 
hierin het voorbeeld van Aristoteles en Pseudo-Dionysius volgen.4 

Aldus toont Thomas zich als theoloog van een zeer praktische kant. Als 
magister is het zijn taak om te lezen (legere), dat wil zeggen belangrijke boe-
ken uit de traditie al lezend uit te leggen en te becommentariëren, om te 
debatteren (disputare), dat wil zeggen in dispuut te gaan over wijsgerige en 
theologische vragen, argumenten voor en tegen af te wegen, en zijn ant-
woord te formuleren, en om te preken (praedicare), dat wil zeggen voor de 
universitaire en voor de religieuze gemeenschap te preken tijdens eucharis-
tievieringen, vespers en op bijzondere gelegenheden.5 Maar Thomas rekent 
het dus niet alleen tot zijn taak om te lezen, te debatteren en te preken, 
maar ook om de belangrijkste kwesties van het geloof samen te vatten en 
uit te leggen aan beginners. 

Thomas kwijt zich energiek van dit deel van de taak van leraar (catholi-
cae veritatis doctor) zoals hij die opvat. Het lijkt erop dat zijn ervaringen als 
docent in het dominicaner klooster van Orvieto (1261-1265), waar hij onder-
wijs gaf aan die broeders die geen scholing hadden ontvangen op de hogere 
dominicaner scholen (Studium generale of Studium provinciale), aan de basis 
liggen van deze onderwijsvernieuwing. Dergelijke broeders moesten vooral 
leren te preken en biecht te horen, maar het theologische overzicht en het 
theologische fundament ontbraken. In de literatuur wordt gesuggereerd 
dat, toen Thomas de opdracht kreeg om vanaf 1265 een school voor domini-

                                                                            
4 Op twee andere plaatsen in zijn werk spreekt Thomas immers eveneens over dit 
‘leerproces’. In zijn commentaar op Aristoteles’ De sensu et sensato (tr. 1, l. 9, n. 2) 
verklaart hij de volgorde van behandeling, namelijk eerst smaak en dan pas geur, 
vanuit het leerproces van de hoorder of lezer. Immers, de mens kent smaak eerder 
dan geur. En ook Pseudo-Dionysius gaat zo te werk, dat hij begint bij de dingen die 
duidelijker zijn, om vanuit de kennis van die dingen te gaan naar andere dingen 
waarvan de kennis nog verworven moet worden (DDN 2,2). 
5 J.-P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d’Aquin: Sa personne et son oeuvre, Paris (Les 
Éditions du Cerf) 2015 (nieuwe uitgave), hoofdstuk V. 
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canen in de Santa Sabina te Rome op te zetten, hij daar niet alleen begon 
met het schrijven van de Summa theologiae, maar deze ook gebruikte in zijn 
onderwijs.6 Bovendien past deze opvatting van zijn taak als leraar bij wat hij 
al eerder ondernam. Er zijn immers veel meer geschriften van zijn hand die 
inleidend en samenvattend van karakter zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
Summa contra gentiles en aan het Compendium theologiae. We mogen dus wel 
vaststellen dat we hier te maken hebben met een taak die Thomas zeer ter 
harte ging. En juist hier staat het leerproces van de student centraal, dus we 
mogen evenzeer vaststellen dat juist dit leerproces Thomas zeer ter harte 
ging.7 
 
2. Kort en helder over onderwijs 
Het verschil tussen een korte, op de leerling gerichte verhandeling en een 
tekst waarin een dispuut wordt weergegeven, een tekst dus die een kwestie 
van alle kanten belicht, komt goed aan het licht, wanneer we de Summa theo-
logiae (STh) leggen naast de Quaestiones Disputatae De Veritate. Laten we de 

                                                                            
6 L. Boyle noemt het Romeinse studium een studium personale, vertelt TORRELL, Initi-
ation, 191, zie ook 193. Torrell is van mening dat het juist de zorg voor het onderwijs 
van de broeders is die er voor gezorgd heeft dat Thomas zijn belangrijkste werk 
heeft geschreven: C’est finalement à son souci d’éducateur que l’on doit la Somme de théo-
logie qui devait immortaliser sa renommée. (231). Het zou de reden kunnen zijn waar-
om hij ophield met zijn tweede commentaar op de Sententiën van Petrus Lombar-
dus, suggereert A. OLIVA, La Somme de théologie de Thomas d’Aquin: Introduction 
historique et littéraire, Chôra: Revue d’études anciennes et médiévales 7-8 (2009) 226. 
7 Het is onduidelijk of de Epistola de modo studendi (Brief over de wijze van studeren) 
echt van Thomas’ hand is. Maar de eerste regels passen in ieder geval heel goed bij 
wat we gezien hebben als Thomas’ visie op het leerproces van studenten. De auteur 
zegt immers tegen Johannes, de geadresseerde student, dat hij ‘niet onmiddellijk 
in de zee moet springen, maar smalle stromen moet verkiezen, omdat je juist door 
gemakkelijkere dingen de moeilijkere kunt bereiken’. We herkennen de ordo disci-
plinae van Thomas. De brief is te vinden in S. Thomae Aquinatis, Opuscula Theologi-
ca, Vol. I, Taurini, Romae (Marietti), 1954, 451. 
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tekst nemen die gaat over de vraag of de ene mens de ander kan onderwij-
zen. STh I, q. 117, a. 1 omvat 1125 woorden; De Veritate q. 11 (getiteld De Magi-
stro) a. 1 omvat 3502 woorden. In de Summa behandelt Thomas vier objecties 
en geeft hij één sed contra-argument, in De Veritate behandelt hij wel achttien 
objecties, en geeft hij zeven sed contra-argumenten.8 In de Summa heeft 
Thomas dus veel bomen gekapt, waardoor hij het bos weer zichtbaar heeft 
gemaakt. 

Uit beide teksten wordt echter onmiddellijk duidelijk dat er aan deze 
verhandelingen niet alleen een vraag om begrip van de mogelijkheidsvoor-
waarden van onderwijs ten grondslag ligt. In beide teksten wordt een pro-
minente rol toebedeeld aan de uitspraak van Jezus in Mt 23:8.10, waarin hij 
de leerlingen verbiedt om ernaar te streven ‘rabbi’ te worden genoemd: ‘Jul-
lie hebben slechts één meester (magister), en jullie zijn elkaars broeders en 
zusters. (...) Laat je ook niet leraar (magister) noemen, want jullie hebben 
maar één leraar (magister): Christus.’9 Het commentaar van Thomas op het 
Matteüsevangelie is ons overgeleverd in twee onderscheiden collegedicta-
ten, die niet zijn nagezien door Thomas, en waarvan bovendien het tweede 
duidelijk van mindere kwaliteit is dan het eerste; het is bijvoorbeeld veel 
korter. Gaan we hier woorden tellen, dan moeten we dat met een slag om de 
arm interpreteren. De vier verzen waarom het hier gaat, krijgen een com-

                                                                            
8 De Summa theologiae is opgebouwd uit quaestiones, meestal bestaande uit meerdere 
artikelen (articulus) die de structuur kennen van een middeleeuws dispuut, maar er 
geen weergave van zijn: eerst wordt een vraag geformuleerd waarop een bevesti-
gend of ontkennend antwoord mogelijk is; vervolgens worden argumenten (obiec-
tio) opgesomd voor ofwel de bevestiging ofwel de ontkenning; daarna volgen te-
gengestelde argumenten (sed contra), die bijna altijd gezagsargumenten zijn en dus 
ontleend aan de Schrift of de Kerkvaders of de filosofen. Hierop geeft Thomas zijn 
antwoord (responsio of corpus articuli, of solutio), en hij sluit af met antwoorden op de 
argumenten of overwegingen waarmee hij begonnen is. 
9 Twee verschillende Griekse woorden, achtereenvolgens διδάσκαλος (vs. 8) en 
καθηγητής (vs. 10), worden door de Vulgaat met één woord vertaald: magister. 
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mentaar van 736 woorden. In de Summa worden daarentegen 119 woorden 
aan dit Schriftwoord besteed, en in De Veritate 152. Als men verdisconteert 
dat enerzijds Leodegarius van Besançon, die de auteur is van dit deel van 
het college-dictaat, nogal samenvattend te werk is gegaan, en anderzijds 
dat er meer aan de orde is in deze vier verzen dan alleen het leraarschap, 
dan nog is de grote lijn duidelijk: ook ten opzichte van het genre van Bijbel-
commentaar, waarbij de magister de tekst ‘leest’, is de Summa duidelijk be-
knopt. 

Het feit dat de behandeling in de Summa dus kort, overzichtelijk en be-
knopt is, betekent wel dat de lezer van die tekst op zijn hoede moet zijn. En 
dat is hier zeer van toepassing. Wie immers Thomas’ antwoord op de eerste 
objectie in de Summa leest, kan gemakkelijk, zeker als hij gehinderd wordt 
door vooroordelen, tot de slotsom komen dat Thomas zich er gemakkelijk 
vanaf maakt en slechts lippendienst bewijst aan de traditionele, Augustijnse 
opvatting dat voor kennisoverdracht goddelijke verlichting (illuminatio) no-
dig is. Het vooroordeel is dat Thomas zozeer in de voetstappen van Aristo-
teles treedt, dat dit voor hem een onvoldoende realistische opvatting zou 
zijn. We zullen echter nu eerst van dichterbij beschouwen wat Thomas feite-
lijk in de Summa zegt, en aan de hand van een vergelijking met de teksten uit 
De Veritate en het Matteüscommentaar tot de conclusie kunnen komen dat 
hier juist de reden ligt voor het respecteren van het eigen leerproces van iede-
re mens: het gaat om een inwendig intellectueel licht van de mens die alleen 
zelf kennis kan verwerven, en het is God die de schepper van dat licht is. 

Zoals te verwachten is, verknoopt Thomas een Bijbelse met een patristi-
sche en een wijsgerige lijn. De Bijbelse lijn is het zo op het oog negatieve 
spreken van Jezus over leraren: niemand moet zich boven een ander plaat-
sen, wij zijn allemaal broers en zusters, en alleen de Christus is leraar; en 
juist wie de grootste is, zal de dienaar zijn. De patristische lijn is de lijn van 
Augustinus, die worstelt met de vraag hoe hij kan verklaren dat iemand 
kennis verwerft, bijvoorbeeld een taal; aan de ene kant hebben mensen te-
kens nodig, om welke realiteit dan ook te kunnen onderwijzen aan anderen, 
maar aan de andere kant hebben mensen kennis van die realiteit nodig, om 
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de betekenis van tekens te kunnen begrijpen. Augustinus spreekt soms met 
vertrouwen over dit proces, maar soms is hij ook sceptisch over wat mensen 
aan mensen kunnen onderwijzen, en doet dan een beroep op Christus als 
inwendige leraar.10 De derde lijn raakt aan die van Augustinus, maar is 
meer wijsgerig van aard, omdat het aansluit bij een probleemstelling van 
Averroës (Ibn Rushd, 1126-1198) en van hen die Thomas de ‘Platonici’ noemt. 
Averroës lost het probleem van de kennisoverdracht op, door een aan alle 
mensen gezamenlijk verstand, het intellectus possibilis, te poneren; onderwijs 
bestaat er dan uit dat de één de ander leert, om zijn zintuiglijke waarne-
mingen zo te ordenen, dat de kennis die hij in aanleg al heeft, als het ware 
naar boven komt. Voor Platonici is kennis een vorm van deelhebben aan 
eeuwig bestaande ideeën en bestaat kennisoverdracht er uit dat de leraar de 
leerling leert wat die leerling zelf uit herinnering al zou moeten kunnen we-
ten, ware het niet dat zijn lichamelijkheid hem daarbij in de weg zit. Tho-
mas wijst beide opvattingen met kracht van argumenten af en kiest voor de 
benadering die hij bij Aristoteles herkent. Belangrijk daarbij is een vergelij-
king die hij vervolgens maakt tussen de leraar en de dokter. De dokter be-
handelt een zieke en maakt hem weer gezond. Maar in feite is het de zieke 
zelf die gezond wordt, en de dokter helpt daarbij alleen maar, door te doen 
wat de menselijke natuur van de zieke zelf ook al doet, om de oorzaak van 
de ziekte te verwijderen. En zo geldt ook voor de leraar dat zij geen directe 
oorzaak, maar slechts een hulp van buiten is. ‘Zoals de inwendige natuur de 
hoofdoorzaak van de genezing is, zo is ook het inwendige intellectuele licht 
de hoofdoorzaak van kennis’, vat Thomas samen.11 En daarin ligt dan ook 

                                                                            
10 Zie mijn Lerend leiderschap: Augustinus en Thomas over de leraar, in: K. 
PANSTERS (ed.), De volgeling die voorgaat: Leiderschap in het licht van Franciscus 
van Assisi: Theologische verkenningen bij het afscheid van Jan van den Eijnden 
o.f.m., Nijmegen (Valkhof Pers) 2014, 128-145. De meer vertrouwvolle of bemoedi-
gende lijn is terug te vinden in Augustinus’ De catechizandis rudibus, en de meer 
sceptische in De Magistro. 
11 STh I, q. 117, a. 1 ad 1. 
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precies het antwoord op de vraag of de mens wel onderwijs kán geven en 
zich dan eigenlijk niet iets aanmeet wat alleen God toekomt, reden waarom 
Christus gezegd zou kunnen hebben dat niemand zich rabbi of leraar moet 
laten noemen. Het antwoord van Thomas is dat een leraar zich de rol van 
God niet toe-eigent, net zo min als een dokter dat doet; beiden zijn slechts 
hulp van buitenaf; God echter is de bron zowel van de inwendige natuur 
(van een zieke) als van het inwendige intellectuele licht (van een leerling), 
en op grond daarvan mag hij zowel de genezer van alle ziekten heten (Ps 
103:3) als degene die de mens kennis verschaft (Ps 94:10). Alle dingen wor-
den ons getoond door het licht van zijn gelaat dat over ons schijnt (Ps 4:7). 

In het gehele artikel uit de Summa is dit antwoord op de eerste ojectie 
het enige onderdeel dat een duidelijk theologisch karakter draagt.12 Daarom 
zou men in de verleiding kunnen komen, om Thomas’ antwoord als een op-
pervlakkige verwijzing naar de al-oorzakelijkheid Gods te kunnen opvatten, 
die weinig van doen heeft met het probleem dat hier aanhangig is. Gaat zijn 
redenering niet op voor alles wat men tweede oorzaken zou kunnen noe-
men, omdat God telkens eerste oorzaak is? Ook al zijn het bouwers die een 
huis bouwen, het is vergeefs als het God niet is die het huis bouwt, om een 
ander Bijbels voorbeeld te noemen (Ps 127). Maar met een blik op de andere 
teksten uit het Matteüscommentaar en De Veritate moeten we stellen dat de 
zaken voor Thomas zo niet liggen. 
Voordat we dat doen, moeten we eerst nog even Thomas aan het woord la-
ten over wat een leraar dan feitelijk doet, wanneer hij kennis overdraagt.13 
Ook al is hij slechts een assistent, slechts een dienaar, slechts een hulp van 
buiten, hoe vindt die hulp plaats? Elke mens heeft de beschikking over een 
inwendig beginsel van kennis. Thomas noemt dat het licht van het actieve 

                                                                            
12 Behalve dan dat Paulus wordt aangevoerd als bewijs van de overtuiging dat de 
ene mens de andere kan onderwijzen, omdat hij dat zelf zegt in 1 Tim 2:7 (sed con-
tra). 
13 STh I, q. 117, a. 1. 
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verstand (intellectus agens). Door dit beginsel kent een mens op natuurlijke 
en onmiddellijke wijze de universele beginselen van alle soorten kennis. 
Wie zelf kennis verwerft, past die beginselen toe op afzonderlijke gevallen, 
waarvan de ervaring door de zintuigen verschaft wordt en opgeslagen ligt 
in de herinnering. Zo gaat wie zichzelf kennis verschaft, van het gekende 
naar het tevoren ongekende. Wie onderwijst, leidt niet zichzelf maar de 
leerling van wat hij weet, naar wat hij niet weet. Thomas citeert Aristoteles: 
‘al het onderricht (doctrina) en elk leren (disciplina) ontstaan uit eerder be-
staande kennis’. De leraar leidt de leerling van het gekende naar het onge-
kende op twee manieren. Op de eerste plaats door instrumenten of hulp-
middelen aan te reiken die de leerling kan gebruiken voor zijn kennisver-
werving. Bijvoorbeeld door minder universele proposities aan te reiken, 
minder universeel dan de eerste beginselen, waarover de leerling met be-
hulp van zijn aanwezige kennis een oordeel kan vormen. Bijvoorbeeld door 
concrete voorbeelden te geven, dingen die lijken of juist tegengesteld zijn, 
waardoor de leerling bij de hand genomen wordt (manuducitur) op weg naar 
de waarheid van iets wat hij nog niet kende. Op de tweede plaats onderwijst 
de leraar door het verstand van de leerling te versterken. Het verstand van 
de leerling wordt versterkt als hij beter zicht krijgt op de ordening van be-
ginselen en conclusies; hier gaat het dus om de versterking van logisch in-
zicht, dat toegepast wordt op een bepaald kennisterrein. Bij dit alles is zon-
neklaar dat in het leerproces de leerling voor Thomas centraal staat en niet 
zozeer de leraar. Het is de leerling die ofwel zelf kennis verwerft (inventio) 
ofwel zichzelf kennis verwerft met behulp van een leraar (disciplina). De le-
raar is de hulp, die logisch of inhoudelijk kan helpen. Maar het blijft telkens 
de leerling die kennis verwerft, die centraal staat. 
 
3. Het leerproces van de leerling centraal 
Zoals beloofd richten we nu onze blik op de beide andere teksten uit het 
commentaar op Matteüs en uit De Veritate. We doen dat om te ontdekken of 
er inderdaad een samenhang is tussen een Thomas die het leerproces van 
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de leerling centraal stelt, en een Thomas die kennisverwerving vooral aan 
de inwendige goddelijke leermeester toeschrijft. 

Het centrale woord dat Thomas boven zijn interpretatie van Mt 23 
plaatst is ‘gerechtigheid’. Jezus en de schriftgeleerden en farizeeën zijn in 
een woordenstrijd verwikkeld en die gaat er volgens Thomas over dat de 
laatstgenoemden zich geprovoceerd weten door de eer die Christus wordt 
bewezen, en de wijsheid die hij toont, en hier dan in het bijzonder de onge-
rechtigheid waarvan hij ze beschuldigt. Meer in het bijzonder gaat het om 
de zucht om posities van waardigheid te willen bekleden, bijvoorbeeld in de 
kerk, terwijl zij die onderrichten en zij die leiding geven, niet moeten heer-
sen, maar moeten dienen. En daarom gaat het hier concreet om de naam 
‘magister’ en om de naam ‘vader’, want het is aan de eerste om te instrue-
ren, zegt Thomas, en aan de tweede om te besturen. 

‘Laat jezelf geen rabbi noemen, want jullie hebben maar één meester’ 
(Mt 23:8). Die ene meester (magister) is God, zegt Thomas (#1848). Wat wil, 
volgens Thomas, Jezus hier nu zeggen? Dat de titel ‘meester’ in eigenlijke 
zin alleen toekomt aan degene die zijn onderricht van zichzelf heeft, en niet 
aan degene die doorgeeft aan anderen wat hij zelf heeft ontvangen. Alleen 
God is derhalve in eigenlijke zin leraar en alle andere leraren zijn dat alleen 
op grond van de dienst (ministerium) die zij daarbij verrichten. Het verschil 
tussen beide leraarschappen is het verschil tussen gezag en nederigheid. 
Zoek je gezag, dan plaats je je op de positie van God, en dat is precies wat 
Jezus hier verbiedt. 

Maar misschien zijn er wel leraren die denken dat ze hun onderricht 
wél van zichzelf hebben. Daar maakt Thomas echter korte metten mee 
(#1849). Als dat waar was, dan zou een dergelijk persoon zijn onderricht 
moeten kunnen geven aan wie hij wil. Maar het is evident dat hij dat niet 
kan, want, zo zegt Thomas, alleen God verlicht het hart van binnen. Ik denk 
niet dat het op grond van vroomheid is, dat Thomas dit zegt. Hij constateert 
simpelweg een feit, namelijk dat geen enkele leraar ervoor kan zorgen dat 
een leerling leert wat de leraar graag zou willen dat hij leert. De leraar mag 
dat willen, maar de feitelijke kennisverwerving gaat zijn macht te boven. 
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Hij moet maar afwachten. Hij is, en daar komt hetzelfde voorbeeld weer, als 
een dokter die een zieke wil genezen, maar moet afwachten of de menselij-
ke natuur van de zieke ook echt doet wat hij wil. De dokter staat slechts aan 
de zijlijn en dient van de buitenkant bepaalde hulpmiddelen toe. En zoals 
genezing aan de menselijke natuur van de zieke toekomt, zo komt kennis-
verwerving toe aan het natuurlijke verstand dat iedere mens eigen is. Alleen 
God komt het toe te werken in het verstand, dus alleen God is ‘meester’ in 
eigenlijke zin.14 

In het Bijbelcommentaar zet Thomas dus zijn onderwijsopvatting in 
om te verklaren waarom Jezus zegt dat er maar één leraar is en dat mensen 
zich niet (op die manier) leraar moeten laten noemen. In dit commentaar 
wordt duidelijk dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat Tho-
mas kennisverwerving als een autonoom menselijke aangelegenheid ziet. 
Integendeel, alle leren veronderstelt het inwendige werk van God. Onder-
wijzen is een goddelijke zaak, en daarom is het zo belangrijk dat leraren 
zich niet op de positie van God plaatsen. 

In De Veritate heeft Thomas, zoals we zagen, minder woorden nodig. 
Het tweede sed contra-argument zegt eenvoudigweg dat het feit dat God Va-
der van allen is, niet uitsluit dat een mens waarlijk vader genoemd kan 
worden, en dat dat ook geldt voor het benoemen van een mens als leraar. 
Het antwoord op de eerste objectie komt in feite op hetzelfde neer. Thomas 
haalt daar het commentaar aan dat stelt dat het verbod dat Jezus uitspreekt, 
niet als een absoluut verbod moet worden begrepen. Verboden wordt om 
een mens leraar te noemen op de wijze waarop God leraar is, namelijk de-
gene aan wie de hoofdzaak (principalitas) van het leraarschap toekomt. Voor 
                                                                            

14 In #1852 verklaart Thomas dan ook nog waarom Christus zichzelf noemt als de 
enige leraar van de leerlingen. Dat doet hij, zegt Thomas, omdat hij het Woord is, 
en daarom is het hem eigen om te onderwijzen, en omdat het zijn zending is om 
(als eniggeborene die mens is geworden) God (die geen mens heeft gezien) te doen 
kennen; dus Leraar heet Christus zowel naar zijn goddelijke als naar zijn menselij-
ke natuur. 
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de dingen die we van mensen horen, moeten we de goddelijke waarheid 
raadplegen, waarvan Thomas zegt dat die in ons spreekt door de indruk 
(impressio) van zijn gelijkenis waardoor wij over alle dingen kunnen oorde-
len. God heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen, en daardoor 
spreekt de goddelijke waarheid in ons en is de mens in staat om kennis te 
verwerven en te oordelen.15 Dat geldt dus voor de mens als mens. Hij hoeft 
niet een ander te worden, zou dat kunnen, nee, hij moet juist zichzelf zijn 
en zo tot kennis komen. 

Ik kom tot de conclusie, op grond van Thomas’ commentaar op Matteüs 
en op grond van De Veritate, dat Thomas’ tekst uit de Summa niet kan wor-
den beschouwd als een tekst van iemand die zich er gemakkelijk af maakt 
en het succes van het leerproces verklaart met een beroep op God als in-
wendige leermeester, maar eigenlijk meer geïnteresseerd is in een zuiver 
natuurlijke verklaring van kennisverwerving. Integendeel, Thomas be-
schouwt kennisverwerving primair als iets wat de leerling zelf doet, en 
waarbij de leraar maar een secundaire rol vervult; het respect voor het leer-
proces van de leerling vindt juist ook zijn reden in het feit dat de leerling op 
die manier beeld van God is en in zichzelf de goddelijke waarheid als het 
ware hoort spreken.16 Deze theorie over het onderwijsproces die Thomas 
ontvouwt, brengt hij zelf in de praktijk door in de Summa theologiae het leer-
proces van de leerling tot uitgangspunt te nemen en centraal te stellen. 
Theorie en praktijk bij Thomas komen met elkaar overeen. 
 

                                                                            
15 QD De Veritate q. 11, a. 1 ad 1; hier vlak voor, aan het slot van het respons, spreekt 
Thomas in vergelijkbare bewoordingen van het licht van de rede dat door God 
wordt ingegeven en als het ware een gelijkenis vormt van de ongeschapen waar-
heid, die in de mens weerspiegeld wordt. 
16 De Veritate q. 11, a. 1 ad 1: divinam veritatem consulentes, quae in nobis loquitur 
per suae similitudinis impressionem, qua de omnibus possumus iudicare. 
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4. Het leraarschap van Christus 
Keren we nog even terug naar de proloog op de Summa theologiae. Zoals we 
zagen, spreekt Thomas daar over zichzelf en andere leraren als catholicae 
veritatis doctor. Het Latijnse woord dat hier gebruikt wordt, is doctor, en dat 
woord wordt door Thomas ook beschouwd als één van de namen die Chris-
tus in het Nieuwe Testament krijgt.17 Christus is de leraar wiens taak het is 
om een nieuwe leer, een nieuwe doctrina, te verkondigen. De beide com-
mentaren die Thomas heeft geschreven op het evangelie van Matteüs en op 
het evangelie van Johannes maken zeer duidelijk dat Thomas het verkondi-
gen van deze nieuwe leer als het eerste en zeer wezenlijke onderdeel ziet 
van de verlossing, de genade die zijn komst betekent.18 Het is duidelijk dat 
Thomas de leraar in Christus herkent. Maar hij herkent dat leraarschap niet 
alleen, hij beschouwt het als voorbeeldig. Zijn eigen leraarschap ziet hij in 
het verlengde van dat van Jezus, zonder dat hij dat nu direct zo expliciet 
zegt of claimt.19 We kunnen dit illustreren aan de hand van de wijze waarop 
Thomas Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw (Joh 4) uitlegt.20 

                                                                            
17 Zie: H.J.M. SCHOOT, Christ the ‘name’ of God: Thomas Aquinas on naming Christ (Pub-
lications of the Thomas Instituut te Utrecht 1), Leuven (Peeters) 1993, 79. 
18 Relevante kwesties in de Summa hierover zijn III, q. 7 (de genade van Christus), q. 
9 (de kennis van Christus) en vooral q. 42 over de leer, de doctrina, van Christus. 
Voor de Bijbelcommentaren zie: P. KLIMCZAK, Christus Magister: Le Christ maître dans 
les commentaires évangéliques de saint Thomas d’Aquin, Fribourg (Academic Press) 
2014. 
19 Het ligt evenwel opgesloten in wat Thomas van Augustinus leert, namelijk dat al-
le handelen van Christus voor ons instructief is. TORRELL, Initiation, 368 herkent in 
het werk van Thomas een alomtegenwoordigheid van Christus als absoluut model 
voor christelijk leven. 
20 Voor de commentaren op het evangelie van Matteüs en op dat van Johannes, ge-
bruik ik de recente uitgaven van The Aquinas Institute uit Lander, Wyoming: Saint 
Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of Matthew, translated by J. HOLMES / B. 
MORTENSEN, Vol. 33 and 34, Biblical Commentaries, Latin/English Edition of the 
Works of St. Thomas Aquinas, Wyoming (Lander) 2013; Saint Thomas Aquinas, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

THOMAS VAN AQUINO 

 

[ 203 ] 

Johannes verhaalt in zijn vierde hoofdstuk hoe Jezus vanuit Judea terug-
keert naar Galilea en op die weg door Samaria komt. Bij de stad Sichar gaat 
de vermoeide Jezus bij de bron van Jakob zitten en vraagt een Samaritaanse 
vrouw hem wat te drinken te geven. Dan ontspint zich een gesprek tussen 
Jezus en de vrouw over ‘levend water’. De leerlingen komen terug van het 
kopen van eten in de stad en de vrouw gaat in de stad vertellen wie zij ge-
sproken heeft, en veel Samaritanen komen tot geloof. 

Vanaf het begin maakt Thomas duidelijk dat hij wat Christus hier doet, 
beschouwt als gezagvol onderricht. Het feit dat hij bij de bron gaat zitten, 
duidt op het gezag van degene die onderricht geeft, sprekend als iemand 
die macht bezit (#564). De leer of het onderricht dat hij geeft, is het onder-
richt over het geestelijke water (doctrina de aqua spirituale, #620). De evange-
list, zo zegt Thomas, vertelt Christus’ geestelijke leer (#575). Die geestelijke 
leer kan worden samengevat als: vraag het aan Jezus, en hij zal je levend wa-
ter schenken. Aan het slot van zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, 
openbaart Jezus zich aan haar als de Messias, als de Christus. ‘Dat ben ik, 
die met u spreekt’ (Joh 4:26). Daarmee sluit Thomas zijn tweede lectio (In Jo 
4, l. 2) af. Maar niet dan, nadat hij de ‘werkwijze’ van Jezus heeft verklaard. 
Jezus heeft zich niet direct aan het begin van het gesprek als de Christus 
geopenbaard, maar haar stapje voor stapje (paulatim) naar de kennis over 
hemzelf gebracht en zich aldus op het juiste moment geopenbaard. Thomas 
citeert dan Spr 25:11: ‘Wie het juiste woord op de juiste tijd spreekt, is als 
gouden appels op zilveren schalen’. Hij contrasteert de Samaritaanse met 
de farizeeën, die Jezus immers ook vragen stelden. De farizeeën echter de-
den dat om hem op de proef te stellen, maar de Samaritaanse om van hem 
te leren. Zij leert van hem de les van de verlossing, waarbij Jezus de weg ver-
volgt van het voor de vrouw bekende naar het voor de vrouw onbekende. Hij 

                                                                            
Commentary on the Gospel of John, translated by F.R. LARCHER, Vol. 35 and 36, Wyo-
ming (Lander) 2013 (afgekort als In Jo). De cijfers in de verwijzingen corresponde-
ren met paragraafnummers in het commentaar. 
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gaat van water dat je kunt drinken en proeven, naar het geestelijke water 
dat je alleen kunt kennen en verlangen te krijgen. Van bidden op de berg 
Gerizim naar bidden in geest en in waarheid. Van Jezus als profeet naar Je-
zus als Messias. We herkennen de werkwijze die Thomas zelf voorstaat in 
zijn Summa theologiae: een leerproces waarin het bekende het uitgangspunt 
vormt om zo het onbekende te leren kennen; en de persoon van Christus 
zelf vormt het hoogtepunt van dit proces. 

Voor het onderricht dat Jezus hier geeft, is essentieel dat het plaatsvindt 
in het kader van een gesprek, een dialoog. Jezus stelt vragen en geeft ant-
woorden, en de Samaritaanse stelt vragen en geeft antwoorden. Het initia-
tief gaat uit van Jezus. Hij schenkt, zegt Thomas, kennis van het goede (dat 
hij wil geven), van de vraag om dat goede en van de gever [#579]. En het is 
aan de vrouw om de stappen die de leraar zet, te volgen en te beantwoor-
den, want het is deze kennis die leidt tot het verlangen naar genade. En zo 
neemt ze de geestelijke leer van Jezus tot zich, vraagt ze om die genade en 
toont zich een uitstekende leerling die, zegt Thomas uitdrukkelijk, het ambt 
van apostel op zich neemt.21 

Christus de leraar is dus in zekere zin het voorbeeld voor Thomas. In 
zekere zin, uiteraard, omdat Thomas zich zeer bewust is van het feit dat er 
geen andere leraar zoals Christus bestaat, die de leraar der leraren is. Chris-
tus is niet alleen als mensgewordene gezonden om de God die niemand 
heeft gezien, te verkondigen, te onderrichten, maar is ook het Woord van 
God, en spreekt op die beide gronden over zichzelf als de enige echte leraar, 
zegt Thomas in het Matteüscommentaar (#1852). Maar ook de mensgewor-
den leraar die Christus is, is verheven boven het leraarschap van Thomas 
zelf. Thomas immers schrijft boeken, maar dat heeft Christus niet gedaan, 
juist omdat hij een zeer excellente leraar was. In het derde deel van de 
Summa formuleert Thomas namelijk deze fascinerende vraag: waarom 

                                                                            
21 In Jo 4, l. 3, 624: Officium apostolorum annuntiando assumentis. 
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heeft Jezus geen geschriften achtergelaten?22 Daar zou toch wel wat voor te 
zeggen zijn geweest. Na zijn dood had men zich door zijn geschriften zijn 
onderricht kunnen herinneren. En ook de oude wet, het Oude Testament, 
die toch een voorafschaduwing van Christus is, is opgeschreven. Nu blijft er 
toch in de ogen van sommigen heftige twijfel over de vraag of de leerlingen 
die over hem geschreven hebben, hem niet groter hebben gemaakt dan hij 
was, zoals Augustinus zegt. Had hij zelf maar geschreven, dan zouden 
sommigen dat gemakkelijker aanvaard hebben en zou Christus geen aan-
leiding tot dwalingen, maar een weg tot geloof geboden hebben. Dit zijn de 
overwegingen die Thomas in de objecties verwerkt, maar hij probeert zoals 
gewoonlijk toch gronden te vinden voor het ontbreken van die geschriften. 
Ik noem twee van de drie argumenten die Thomas naar voren brengt. Hij 
zegt dat Christus als meest verheven leraar ook de meest verheven wijze 
van leren toekomt, en dat is dat hij zijn toehoorders zijn onderricht op het 
hart drukt, dat hij tot de harten van zijn toehoorders spreekt. Net als Pyt-
hagoras en Socrates, had Jezus geen geschrift nodig om zijn hoorders te be-
reiken. Geschreven leer is van een lagere orde dan mondeling onderricht. 
Direct, mondeling onderwijs staat boven indirect, schriftelijk onderwijs. 
Bovendien, zo luidt het tweede argument, was het onderricht van Jezus zo 
verheven, dat het niet met letters te omvatten is; zou Christus wel zijn leer 
aan het schrift hebben toevertrouwd, dan zouden de mensen denken dat 
zijn leer niet hoger zou zijn dan wat het geschrift bevat. Beide argumenten 
zijn razend interessant. Het eerste impliceert immers dat ook al heb je van 
doen met een menselijke leraar, die dus secundair is voor het menselijk 
leerproces, het onderwijs wel degelijk tot de harten van de mensen kan 
spreken en een inwendige gestalte kan aannemen. Het onderscheid tussen 

                                                                            
22 STh III, q. 42, a. 4. Dit artikel gaat primair over het onderscheid tussen monde-
ling en schriftelijk onderwijs, wat anders is dan het onderscheid tussen primair en 
secundair leraarschap. De eerstgenoemde distinctie valt onder het secundair le-
raarschap, maar in geval van Christus overstijgt het dat ook weer. 
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primair en secundair leraarschap mogen we dus niet reduceren tot een ab-
solute tegenstelling tussen inwendig en uitwendig. De tweede grond mar-
keert een radicaal verschil tussen de heilige Schrift van fundamentalisten 
en niet-fundamentalisten. Niet-fundamentalisten menen dat het schrifte-
lijk getuigenis secundair is ten opzichte van het leven en werken van Jezus, 
en niet daarmee samenvalt. Wie de geschriften óver Jezus bestudeert, is dus 
ervan doordrongen dat het gezag waarmee Jezus zelf onderricht gaf, van 
een andere orde is dan het gezag van het getuigenis. 

Het inwendige leraarschap komt op een andere manier in de antwoor-
den op de objecties ook nog terug (ad 2). Zeker, de Oude Wet is geschreven 
en zintuiglijk waarneembaar, maar het onderricht van Christus, dat de wet 
van de geest van leven is (Rom 8:2), moest wel geschreven worden, maar 
niet met inkt, maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafe-
len, maar op de tafelen van de vleselijke harten, zoals Paulus zegt in 2 Kor 
3:3. Je zou kunnen denken dat Thomas waar hij spreekt over de verkondi-
ging van Jezus direct tot de harten van zijn toeschouwers, slechts de luiste-
rende leerlingen van toen bedoelt, maar dit laatste wat hij zegt, geldt de 
leerlingen van alle tijden. Uiteraard hebben we daarmee het terrein van de 
aardse Jezus verlaten. Jezus schrijft, maar niet op schrift, maar op de harten 
van de mensen, en zo is hij door de Geest de (inwendige) leraar bij uitstek. 
 

Slot 
Er is natuurlijk veel meer over het leraarschap van Thomas van Aquino te 
schrijven dan ik hier heb kunnen doen. Zo is de bestudering van de opzet 
van Thomas’ systematische werken van groot belang voor de interpretatie 
van zijn leraarschap, en dat geldt ook voor de bestudering van diens begrip 
van sacra doctrina, want het begrip ordo disciplinae heeft niet alleen van doen 
met het leerproces van de leerlingen, maar ook met de logische ordening 
van de zaken waarover onderwijs gegeven wordt. Meer recent hebben de 
preken van Thomas de nodige aandacht gekregen en zijn uiteenzettingen 
over de (intellectuele) deugden, en ook dat vormt een onderdeel van zijn le-
raarschap. De wijze waarop Christus leermeester is en een voorbeeld voor 
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Thomas, is een ander onderwerp dat recent veel aandacht heeft gekregen 
en onder invloed van de toegenomen belangstelling voor Thomas’ Bijbel-
commentaren nog meer aandacht zal krijgen. 

Maar voor nu is het belangrijk om te zien hoezeer Thomas als magister 
het voorbeeld wil volgen van Aristoteles en Pseudo-Dionysius en het leer-
proces van de leerling wil respecteren. Het gaat niet om de leraar, het gaat 
om de leerling en om wat die met en van God heeft. De leraar zal het leer-
proces van de leerling centraal stellen, omdat dat de enige manier is waarop 
hij de leerling vooruit kan helpen, en zo respecteert hij waartoe God de leer-
ling in staat stelt. Zo volgt de leraar Christus, de leraar bij uitstek, en toont 
Thomas zich doctor ecclesiae.23 Om te herhalen wat boven al gezegd werd: 
onderwijzen is een goddelijke zaak; en daarom is het zo belangrijk dat lera-
ren zich niet op de positie van God plaatsen. 

 

                                                                            
23 Paus Pius V riep Thomas in 1568 uit tot Doctor Ecclesiae. Zie ook de encycliek van 
Paus Pius XI uit 1923, 600 jaar na de heiligverklaring door Paus Johannes XXII van 
Thomas: Studiorum Ducem, waarin hij Thomas tot Doctor Communis of Universalis 
uitroept: ‘een mens kan gedurende een jaar aan zijn boeken meer voordeel ontle-
nen, dan aan het gedurende heel zijn leven overdenken van het onderwijs van an-
deren’ (10). 
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12.  Leren door dialoog 

Jo Willebrands als preconciliaire grondlegger van het oecumenisch leren 
 

KARIM SCHELKENS 
 
De persoon Jo (Johannes) Willebrands (1909-2006) behoeft, zou men spon-
taan denken, geen bijzondere inleiding in een Nederlandse bundel. Toch is 
dit niet helemaal het geval. Want wie zich de moeite getroost in de Lage 
Landen een kleine rondvraag te doen, stelt snel vast dat Willebrands dan 
wel bekendheid geniet, maar toch hoofdzakelijk als Warmondse seminarie-
docent en als de latere kardinaal-aartsbisschop van Utrecht, die voor de 
schier onmogelijke opdracht stond, in 1976 om het gepolariseerde postcon-
ciliaire katholicisme in Nederland weer tot verzoening te brengen, tot een-
heid. Deze bijdrage gaat echter niet over Willebrands’ moeilijke periode als 
aartsbisschop, maar over een veel vroegere periode. Dat paus Paulus VI pre-
cies deze prelaat aanstelde om verzoening te brengen in Nederland, had al-
les te maken met het indrukwekkende parcours dat deze Haarlemse pries-
ter sinds decennia had afgelegd. 

Willebrands was immers een van de bepalende figuren geworden – aan 
Roomse zijde – van de bereidheid tot oecumenische dialoog. Wanneer deze 
bijdrage aandacht wil geven aan modellen van leraarschap zal de focus lig-
gen op het oecumenisch leren als een integraal onderdeel van wat vandaag 
‘katholiek leraarschap’ hoort te zijn. Mijn verhaal hier zal niet een abstract 
betoog zijn over wat ‘oecumenisch leren’ inhouden kan of moet, maar ver-
trekt van een concrete historische casus, met name het verhaal van Wille-
brands die in het najaar van 1958 als eerste katholiek als gastprofessor op-
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trad aan het oecumenisch studiecentrum van de Wereldraad van Kerken te 
Bossey, in Céligny, een eind buiten Genève.1 Deze bijdrage reconstrueert, 
aan de hand van eerder ongepubliceerd archiefmateriaal,2 de achtergrond 
en rol van Willebrands’ optreden als ‘oecumenisch leraar’ in een tijd waarin 
de Rooms-katholieke kerk officieel nog niet aan oecumene deed. 
 
Willebrands en de Wereldraad van Kerken 
Toen het Tweede Vaticaans Concilie in 1964 het document Unitatis Redinte-
gratio promulgeerde, was dit niet alleen het begin van een krachtig enga-
gement tot dialoog van de zijde van de Rooms-katholieke kerk,3 het vormde 
ook in zekere zin het sluitstuk van een hele evolutie. De brede oecumeni-
sche beweging vindt haar officieel startpunt in de International Missionary 
Conference, gehouden in Edinburgh in 1910. Het uitgangspunt was de 
schandelijke verdeeldheid onder christenen, die op het missionaire terrein 
tastbaar werd in een houding van competitie en proselitisme.4 Edinburgh 
betekende het startschot voor een beweging die door het katholicisme eerst 
argwanend bekeken werd – in 1928 promulgeerde paus Pius XI in dit ver-
band een encycliek die bestaande katholieke initiatieven, zoals de Mechelse 
Gesprekken met de Anglicaanse Kerk, de rol van het klooster van Chevetog-
                                                                            

1 H.-R. WEBER, A Laboratory for Ecumenical Life: The Story of Bossey 1946-1996, 
Genève (WCC Publications) 1996. 
2 Ik maak in hoofdzaak gebruik van het private archief van kardinaal Willebrands, 
waarvan de inventaris gepubliceerd werd door L. DECLERCK, Inventaire des archives 
personnelles du Cardinal J. Willebrands: Secrétaire (1960-1969) et Président (1969-1989) du 
Secrétariat pour l’unité des chrétiens, Archevêque d’Utrecht (1975-1983) (Instrumenta The-
ologica 35), Leuven (Peeters) 2013. Voortaan: Archief Willebrands. 
3 Een van de eerste resultaten zou het oecumenisch directorium zijn, gepubliceerd 
in twee delen in 1967 en 1970, waarvan vooral het tweede luik sterk gericht was op 
het belang van oecumenische gerichtheid in het katholieke onderricht. 
4 J.A. RADANO (ed.), Celebrating a Century of Ecumenism: Exploring the Achievements of 
International Dialogue: In Commemoration of the Centenary of the 1910 Edinburgh World 
Missionary Conference, Grand Rapids (Eerdmans) 2012. 
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ne, de Amici Israel,5 – de toenadering tot dialoog met de religieuze ander, 
zowel de andere christelijke kerken en gemeenschappen als de joodse reli-
gie – kortwiekte en afwees als ‘vals irenisme’ en het katholieken onmogelijk 
maakte deel te nemen aan oecumenische gesprekken.6 Hoewel Rome tot 
aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) officieel de gedachte van ‘te-
rugkeer naar de ware kerk’ als de enige te bewandelen weg vooropstelde, 
kwam er toch ruimte aan het eind van de jaren ‘40. Het is ook op dat mo-
ment dat de Haarlemse priester Willebrands op het toneel verschijnt en al 
spoedig zal uitgroeien tot een centrale figuur in de ontwikkeling van een 
‘katholieke oecumene’. Het oecumenisch leren van Willebrands vangt dan 
ook in eerste instantie aan als een ‘luisterend leren’. De oorsprong ervan ligt 
niet in het actieve doceren, maar in het passieve of receptieve element van 
het leren. Om te begrijpen hoe Willebrands in 1958 in Bossey belandde, is 
het nuttig iets meer over Willebrands’ positie in het ontluikende katholieke 
oecumenisme te weten. 

Opgegroeid in een katholieke enclave in het West-Friese Bovenkarspel, 
kende Willebrands het niet-Roomse christendom nauwelijks op een posi-
tieve manier. Dit veranderde vooral op het moment dat hij in Rome een dis-
sertatie schreef over John Henry Newman7 en een fascinatie opdeed voor 
zowel het denken als de levensloop van deze bekeerling. Willebrands’ studie 
leidde ertoe dat hij in 1940 werd aangesteld als professor in de filosofie op 

                                                                            
5 Th. SALEMINK, Katholische Identität und das Bild der jüdischen Anderen: Die Be-
wegung Amici Israel und ihre Aufhebung durch das Heilige Offizium im Jahre 
1928, Theologie.Geschichte: Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte 1 (2006) 91-105. 
Zie ook: H.H. WOLF, Pro perfidis Iudaeis, Historische Zeitschrift 279 (2004) 611-659; L. 
DEFFAYET, Pie XI et la condamnation des Amis d‘Israël, in: J. PREVOTAT (ed.), Pie XI et 
la France, Rome (Ecole française de Rome) 2010, 87-102. 
6 PIUS XI, Mortalium animos (6 januari 1928), Acta Apostolicae Sedis 20 (1928) 5-16. 
7 Over Willebrands en Newman, zie K. SCHELKENS / H.P.J WITTE (ed.), Johannes Wil-
lebrands: De denkleer van kardinaal Newman en haar toepassing op de kennis van God door 
het geweten (Willebrands Studies 1), Bergambacht (2VM) 2013. 
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het Grootseminarie te Warmond,8 en in 1948 kreeg hij de leiding over de 
Apologetische Vereniging Petrus Canisius. Het jaar 1948 was van belang: 
niet alleen omdat in dat jaar Willebrands de Canisiusvereniging omzette 
naar de Sint-Willibrord-Vereniging,9 die voortaan oog zou hebben voor het 
gesprek met de religieuze ander en veel minder voor een klassieke apologe-
tiek, maar ook omdat in dat jaar in Amsterdam de Wereldraad van Kerken 
werd opgericht, onder leiding van een andere Westfries, Willem Adolf Vis-
ser ’t Hooft.10 

Op de assemblee in Amsterdam waren geen katholieke waarnemers – 
wel enkele katholieken waren er als ‘journalist’, maar Willebrands zelf was 
nooit aanwezig op de assemblee – aanwezig: het gebeuren viel onder het 
oordeel van Mortalium Animos, dat werd gevolgd door het Nederlandse ka-
tholieke episcopaat zowel ten aanzien van eigen katholieke priesters als 
buitenlandse kandidaten die zich aanboden als waarnemer.11 Toch moest de 

                                                                            
8 In dat jaar had Willebrands in Amsterdam al enige onrust veroorzaakt door als 
katholiek priester te verschijnen bij gelegenheid van de inaugurale rede van Gerrit 
Cornelis Berkouwer. Zie: D. VAN KEULEN, G.C. Berkouwer and the Council, Trajecta 
22 (2013), 19. 
9 Zie: J.H.Y.A. JACOBS, Nieuwe visies op een oud visioen: Een portret van de Sint-
Willibrord Vereniging, 1948-1998, Nijmegen (Valkhof Pers) 1998. 
10 Voor een bredere achtergrondstudie van het ontstaan van de Wereldraad, zie: 
W.A. VISSER ‘T HOOFT, Genesis and Formation of the World Council of Churches, in: 
R. ROUSE / C. NEILL (eds.), A History of the Ecumenical Movement 1517-1948, London 
(SPCK) 1967, 695-724. 
11 Zie bijvoorbeeld Yves Congar, die aartsbisschop De Jong had aangeschreven om 
toestemming te krijgen de assemblee bij te wonen. Het antwoord van de Utrechtse 
kardinaal bevindt zich in de Parijse archieven van het Centre Istina: Brief van kard. 
J. de Jong aan Y. Congar, 6 april 1948: Il faudrait que nous ayons, en effet, la certitude que 
les observateurs (en question) ne soient influencés par certaines théories œcuméniques qui 
n’auraient pas notre assentiment. Car cela pourrait veiller des espoirs qui en fait ne se réali-
seraient jamais. C’est pourquoi, nous tenons à nous réserver la désignation des personnes qui 
pourraient assister à la conférence. De kwestie van het waarnemerschap blijft spelen 
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katholieke kerk reageren, en dat deed ze onder de vorm van een instructie 
die in december 1949 werd uitgevaardigd door de Congregatie voor het Hei-
lig Officie. De instructie, getiteld Ecclesia Catholica,12 was een kort docu-
mentje dat het standpunt van paus Pius XI grotendeels hernam, maar tege-
lijkertijd aangaf dat de beweging tot het herstel van de eenheid van de 
christenen mede werd geïnspireerd door de heilige Geest.13 Op dit punt was 
het innovatief. Precies deze uitspraak bood op Europees vlak soelaas voor 
een aantal katholieke theologen die door de oecumenische gedachte gebe-
ten waren, denk aan figuren als Charles Boyer, Christophe Dumont, Yves 
Congar, Louis Bouyer, …maar net zo goed Nederlanders als Frans Thijssen 
en Jo Willebrands. 

Vanuit de aandacht die de Sint-Willibrord-Vereniging had voor het zo-
geheten ‘godsdienstgesprek’ waren het Willebrands en Thijssen die in 1951 

                                                                            
doorheen de jaren ‘50. Zie hierover de studie: Y. CONGAR, La question des observa-
teurs catholiques à la Conférence de Amsterdam, 1948, in: L. HEIN (ed.), Die Einheit 
der Kirche: Dimensionen ihrer Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität (FS P. MEINHOLD), 
Wiesbaden (F. Steiner) 1977. De vermeende aanwezigheid van Willebrands op de 
assemblee circuleert in meerdere publicaties. Voor een sluitend dossier dat dit ont-
kracht, zie: K. SCHELKENS, Pioneers at the Crossroads: The Preconciliar Itineraries 
of W.A. Visser ’t Hooft and J.G.M. Willebrands, Catholica: Vierteljahresschrift für 
Ökumenische Theologie 70 (2016) 23-39. 
12 PIUS XII, Ecclesia Catholica: Instructio ad locarum ordinarios: De motione 
oecumenica, Acta Apostolicae Sedis 42 (1950), 12-17. 
13 Ook in 1949 was er de veroordeling van de positie van de Amerikaanse jezuïet Jo-
seph Feeney, die de exclusivistische positie aanhield dat er buiten de kerk geen heil 
is (extra ecclesiam nulla salus). De openheid van Rome naar een (partiële) appreciatie 
van de oecumenische beweging toe in hetzelfde jaar was aldus geen geïsoleerd ge-
geven. Zie: A Letter from the Holy Office [Suprema haec sacra], American Ecclesiasti-
cal Review 127 (1952) 307-15; G.B. PEPPER, The Boston Heresy Case in View of the Seculari-
zation of Religion: A Case Study in the Sociology of Religion, Lewiston (Mellen) 1988; zie 
ook: M. CAROSIO, Extra ecclesiam nulla salus: Il caso Feeney, Cristianesimo nella 
Storia 25 (2004) 833-876. 
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het initiatief namen om de tot dan toe gefragmenteerde pogingen van ka-
tholieken om zich in de oecumene te engageren op internationaal niveau. 
In 1951 reisden zij Europa rond en vonden steun bij de dominicanen in Pa-
rijs (het Centre Istina), de Benedictijnen in Chevetogne, de Jezuïeten in Ro-
me (de Foyer Unitas onder leiding van Boyer). Uit dit initiatief ontstond de 
‘Katholieke Conferentie voor Oecumenische Vragen’,14 met Willebrands als 
secretaris – en als de eigenlijke spilfiguur, want een voorzitter was er niet. 
Dit organisme verzamelde katholieke theologen in de Europese ruimte en 
organiseerde symposia over thema’s die in diezelfde periode ook de We-
reldraad van Kerken bezig hielden. Het is ook in die context, in het midden 
van de jaren ‘50, dat Willebrands gaandeweg een vertrouwd contactfiguur 
werd voor Visser ’t Hooft,15 en daarmee in oecumenische kringen stilaan 
gekend zou worden als een ‘te vertrouwen’ katholiek.16 
                                                                            

14 Zie hierover het enigszins verouderde werk (wegens geen gebruik van de private 
archieven van Willebrands en van het eigenlijke archief van de Conferentie, dat 
door Willebrands in Chevetogne werd gedeponeerd): J.H.Y.A. JACOBS, De Katholieke 
Conferentie voor Oecumenische Vragen: Een leerschool en gids 1951-1965 (TFT redes 4), Til-
burg (Tilburg University Press) 1991. Zie ook: P. DE MEY, Précurseur du Secrétariat 
pour l’Unité: Le travail œcuménique de la ‘Conférence catholique pour les questions œcumé-
niques’ (1952- 1963), in: G. ROUTHIER / PH. ROY / K. SCHELKENS (eds.), La théologie catho-
lique entre intransigeance et renouveau: La réception des mouvements préconciliaires à Vati-
can II (Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique 95), Louvain-la-Neuve 
(Collège Érasme) 2011, 271-308. Het archief van de Katholieke Conferentie te Che-
vetogne werd recent in kaart gebracht; de inventaris is gepubliceerd door: L. 
DECLERCK, Mgr J. Willebrands et la Conférence catholique pour les Questions oecuméniques: 
Ses archives à Chevetogne (Instrumenta Theologica 39), Leuven (Peeters) 2015. Voor-
taan: Archief Katholieke Conferentie. 
15 Voor een overzicht van de katholieke houding ten overstaan van de oecumene in 
jaren 1950-1960, zie het werk van M. VELATI, Una difficile transizione: Il cattolicesimo tra 
unionismo ed ecumenismo (1952-1964) (Testi e Ricerche di Scienze Religiose 16), Bolo-
gna (Il Mulino) 1996. 
16 Voor een overzicht van de preconciliaire verhouding van Willebrands tot de We-
reldraad, zie het eerder vermelde artikel: SCHELKENS, Pioneers at the Crossroads. Voor 
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Dit oecumenisch engagement onder de radar werd naar het einde van 
het decennium toe steeds belangrijker voor Willebrands, in die mate dat hij 
aan zijn bisschop, Mgr. Johannes Huibers, verlof vroeg van zijn aanstelling 
aan het Grootseminarie. Meer nog, Willebrands werd per 1 augustus 1958 
door het Nederlandse episcopaat aangesteld als ‘bisschoppelijk afgevaar-
digde voor oecumenische zaken’.17 Het was, onder katholieken, een unicum 
in het Europa van voor de jaren ‘60 en het getuigde van de omslag die ook het 
Nederlands episcopaat deels maakte ten opzichte van de herderlijke brief die 
de bisschoppen, bestaande uit kardinaal Johannes de Jong (Utrecht), Mgr. Pe-
trus Hopmans (Breda), Mgr. Guillaume Lemmens (Roermond), Mgr. Huibers 
(Haarlem), Mgr. Wilhelmus Mutsaerts (’s-Hertogenbosch), exact tien jaar 
eerder, op zondag 22 augustus 1948, hadden doen voorlezen in alle Roomse 
kerken en kapellen van Nederland. In dat herderlijk schrijven hadden de bis-
schoppen destijds wel de christelijke verdeeldheid betreurd, maar niettemin 
geïnsisteerd dat deze maar op een manier kon worden beëindigd: door een te-
rugkeer naar haar [de Moederkerk]. 
 
Bossey: een nieuwe context 
Willebrands’ aanstelling als nationaal verantwoordelijke voor de Oecumene 
van augustus 1958 staat niet geheel los van zijn contacten met de Wereld-
raad in Genève. De contacten met Visser ’t Hooft waren in de recente jaren 

                                                                            
de latere contacten zie vooral: J. GROOTAERS, Rome et Genève à la croisée des chemins, 
1968-1972, Paris (Cerf) 2005; W. HENN, Cardinal Willebrands and the Relations be-
tween Rome and the World Council of Churches, in: A. DENAUX / P. DE MEY (eds.), 
The Ecumenical Legacy of Johannes Cardinal Willebrands (1909-2006), Leuven (Peeters) 
2006, 211-226. 
17 Dit impliceerde dat Willebrands meteen actief betrokken geraakte bij de ge-
sprekken tussen vertegenwoordigers van de Wereldraad en de Russisch-Orthodoxe 
Kerk in Utrecht, die doorgingen van 7 tot 9 augustus 1958. Zie: Archief Willebrands, 
Dossier 68: Report of a Meeting between the Russian Orthodox Church and delegates of the 
World Council of Churches, at Utrecht from August 7th to 9th, 1958, d.d. 10 augustus 1958. 
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steeds intenser geworden. Daarnaast was er de bredere context: het lange 
pontificaat van Pius XII liep naar het einde toe en er was een zekere ver-
wachting op vernieuwing in het katholicisme. Ook Willebrands deelde hier-
in, hoewel hij als immer diplomatisch bleef. Dat was hij ook toen hij begin 
april 1958 een brief ontving van Dr. Hans-Heinrich Wolf, een Duitse 
Lutherse theoloog die in 1955 de Nederlandse calvinist Hendrik Kraemer 
was opgevolgd als directeur van het oecumenisch studiecentrum in het 
achttiende-eeuwse kasteeldomein van Bossey. Met het oog op een uitbrei-
ding van de Wereldraad was de blik in Zwitserland gericht naar de Ortho-
doxe wereld, maar net zo goed ging de aandacht naar betere contacten met 
de Catholica. Hoewel de officiële doctrine nog steeds die van een oecumene-
van-de-terugkeer was, waren de initiatieven van Willebrands’ Conferentie 
voor Oecumenische Vragen Genève niet ontgaan. Om die reden was het 
precies Willebrands die op 9 april 1958 de vraag kreeg Wir möchten nun gern 
den Katholizismus aus erster Hand und nicht aus der Darstellung von Nicht-
Katholiken kennenlernen. Deshalb möchte ich Sie einladen, zum Thema des ersten 
Abschnittes unseres Semesters unser Gast-Professor zu sein. Dit was ronduit 
nieuw. Het instituut te Bossey bestond op dat moment al geruime tijd, 
maar in de zeven jaren tevoren was nooit eerder een katholiek theoloog uit-
genodigd. Willebrands was zich daarvan bewust, en hoewel hij aangaf geen 
specialist in de ecclesiologie te zijn, liet hij de kans niet schieten.18 

In de nasleep van deze invitatie volgt nog enige correspondentie tussen 
Wolf en Willebrands, maar tegen eind oktober, en na verdere gesprekken 

                                                                            
18 Archief Willebrands, Dossier 221.3: Correspondance, daarin de brief van Wolf aan 
Willebrands, d.d. 9 april 1958, en Willebrands’ respons van 19 april 1958: Sie haben 
mich mit diesem Brief überrascht. Das ökumenische Institut in Bossey ist mir wohl ein Be-
griff, wenn ich auch mit Bedeutung und Umfang der dort geleisteten Arbeit nicht ganz ver-
traut bin. […] Besonderes freut es mich, dass Sie zum Hauptthema des kommenden Seme-
sters ‘Die römisch-katholische Welt’ gewählt haben und das Sie über dieses Thema aus erster 
Hand, also aus der Darstellung von katholischen Theologen unterrichtet sein wollen. 
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dat jaar met vertrouwelingen in Nederland,19 en tussen Willebrands en de 
Amerikaanse presbyteriaan Charles H. West, geraken de heren het eens 
over een programma voor Willebrands’ aanwezigheid in Bossey. Wille-
brands contacteerde intussen zijn bisschop, Mgr. Huibers, en de bisschop 
van Lausanne, Genève en Fribourg, Mgr. François Charrière, om zich te 
vergewissen van het akkoord van de ordinarius loci.20 De timing van het hele 
gebeuren lijkt, achteraf bekeken, haast voorzienig: op 9 oktober 1958 over-
leed Pius XII, om op 28 oktober te worden opgevolgd door de patriarch van 
Venetië, Angelo Giuseppe Roncalli, voortaan Johannes XXIII. Daags nadien 
zou Willebrands voor het eerst spreken in Bossey. Op diezelfde 29 oktober 
schrijft Willebrands’ goede vriend Frans Thijssen hem nog aan over de af-
spraken in Bossey – waar Willebrands insisteerde dat Thijssen aanwezig 
zou zijn –, met deze woorden: 
 

Ik zie dat de zaak dus goed is ingezet. Proficiat met de nieuwe Paus. In hoeverre 
dit voor de oecumenische situatie goed is, kan ik niet beoordelen. Johannes XXIII 
is tevens een tegenpaus geweest in 1419. De huidige paus wil dit zeker rechtzet-

                                                                            
19 Zie de uitgave van Willebrands’ preconciliaire dagboeken door: Th. SALEMINK 
(ed.), You Will Be Called Repairer of the Breach: The Diary of J.G.M. Willebrands 1958-1961 
(Instrumenta Theologica), Leuven (Peeters) 2009 (voortaan: Dagboek Willebrands). 
Willebrands’ dagboeken getuigen van de gesprekken die hij had met vertrouwelin-
gen als Frans Thijssen en Hendrik van der Linde over de komende collegereeks in 
Bossey. Confer: Dagboek Willebrands, 31 juli 1958. 
20 Archief Willebrands, Dossier 221.3: Correspondance, daarin de brief van Wille-
brands aan Charriere van 7 juni 58. Antwoord van Charriere aan Willebrands, 12 
juni 1958: Je crois comme vous que l’instruction du S. Office ne s’oppose pas à l’exposé qu’on 
vous demande de faire et c’est pourquoi je vous permets volontiers, pour ce qui me concerne, de 
venir à Genève donner le cours sur l’Église catholique tel qu’il vous est demandé. Zie ook Ar-
chief Katholieke Conferentie, Dossier 1: Correspondance générale, met daarin een 
brief van Willebrands aan Maurice Bévenot, van 18 december 1958, waarin hij ver-
haalt dat hij in Rome was, en men Willebrands feliciteerde met de invitatie voor 
Bossey. 
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ten. Het zal stof in overvloed worden voor het ophalen van een oude nu niet zo 
glorierijke geschiedenis in de Kath. Kerk. Ook stof voor Bossey, denk ik. Men 
krijgt plotseling een totaal ander beeld voor ogen. 

 
Dit totaal andere beeld zou nog blijken. Johannes XXIII zou effectief bepa-
lend worden voor Willebrands’ oecumenische engagement, met de oprich-
ting van een Secretariaat ter bevordering van de Christelijke Eenheid op 5 
juni 1960, waarvan de Haarlemse priester secretaris zou worden.21 En pre-
cies deze aanstelling van Willebrands in 1960 staat niet los van zijn rol in de 
jaren ‘50 en van de leerervaring van Bossey. 

Die ervaring was, voor een katholiek seminarieprofessor, grensverleg-
gend in meerdere opzichten. Uiteraard was er het novum van een katholiek 
die aan het instituut van de Wereldraad kwam doceren. Maar voor de ‘le-
raar’ zelf was het een hele ervaring, waarop hij zich in de maanden vooraf 
grondig voorbereidde.22 Geen leraarschap zonder voorafgaande studie en 
kennis van de eigen traditie. Dat gold des te meer voor het milieu waarin 
Willebrands terecht zou komen.23 Het instituut te Bossey zelf stond in deze 

                                                                            
21 Op die datum publiceerde Johannes XXIII het motu proprio: Superno Dei nutu, 
Acta Apostolicae Sedis 52 (1960) 433-437. Zie hierover: M. VELATI, Un indirizzo a Roma: 
La nascità del Segretariato per l’unità dei cristiani, in: G. ALBERIGO (ed.), Il Vaticano: 
II fra attese e celebrazione (Testi e ricerche di scienze religiose 13), Bologna (Il Mulino) 
1995, 83-84. 
22 Getuige hiervan de vaak voorkomende notitie ‘preparation Bossey’ in het Dag-
boek Willebrands, op volgende data in 1958: 9, 19, 20, 21, 24, 25 en 26 september, en 
vervolgens op 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25 en 26 oktober. 
23 Voor de duidelijkheid, Willebrands was in 1958 de eerste, doch niet de enige ka-
tholiek die in Bossey zou optreden. Naast hem waren er als visiting professors ook 
Dr. Marc Boegner (voorzitter van de Protest Federatie van Frankrijk) en Prof. Dr. 
H.C.W. d’Espine (voorzitter van de Zwitserse Federatie van Protestantse Kerken). 
De andere katholieken waren Paul Couturier (priester van het aartsbisdom Lyon) 
en de Franse jezuïet Maurice Villain. Met Villain – die zichzelf spontaan aanbiedt 
om voortaan deel te nemen aan Willebrands’ Katholieke Conferentie – correspon-
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periode onder de leiding van Wolf en West, bijgestaan door de Grieks-
Orthodoxe theoloog Nikos Nissiotis. Willebrands trad op in het tweede luik 
van het najaarssemester. In dat studieblok lag de klemtoon op ecclesiologi-
sche vraagstukken (die werden voorbereid in een zestal studiegroepen, te-
gen de achtergrond van het Toronto Statement24) en waarbij de ‘Roman Ca-
tholic World’ centraal stond als studiethema. In dit kader zou Willebrands 
spreken over de band tussen Christus en de Kerk en in gesprek gaan met 
een publiek dat verscheidener was dan wat hij ooit voor ogen had. 
De deelnemerslijsten van dat jaar verraden dat de studenten eenentwintig 
verschillende nationaliteiten25 hadden en uit elf verschillende christelijke 

                                                                            
deert Willebrands naderhand nog over het verblijf in Bossey. Zie: Archief Katholie-
ke Conferentie, Dossier 1: Correspondance générale, brief van Villain aan Willebrands, 
21 februari 1959. 
24 Het mag worden opgemerkt dat het Toronto statement (World Council of Chur-
ches, Minutes and Report of the Third Meeting of the Central Committee, Toronto July 9-
15, 1950, IV, 5) van 1950 officieel werd voorbereid zonder katholieke aanwezigheid, 
maar dat de facto een voorafgaande bijeenkomst in Parijs, met Visser ’t Hooft en 
Oliver Tomkins aan de zijde van de Wereldraad en de Parijse dominicanen Yves 
Congar en Christophe Dumont, bepalend was voor de formulering ervan. Zie: S. 
ARENAS PEREZ, Fading Frontiers? An historical-theological Investigation into the notion of 
the elementa ecclesiae, Ph. Dissertation, KU Leuven, Leuven, 2013, vooral 66-71. Overi-
gens bracht de aanwezigheid van Willebrands in Zwitserland ook andere activitei-
ten met zich mee. Zo werd hij door Heinrich Harms, hoofd van de Faith and Order-
divisie van de Wereldraad, uitgenodigd om aanwezig te zijn op een sessie van de 
‘Arbeitskreis über die Beziehungen der Ökumenischen Bewegung zur Römisch-
katholischen Kirche’ over thema’s als godsdienstvrijheid en het geruchtmakende 
artikel van Visser ’t Hooft’s over de Wereldraad als Super-Church. Zie: Archief Wil-
lebrands, Dossier 221.1: Correspondance, met daarin de brief van Harms van 30 ok-
tober 1958. Zie ook: Archief Katholieke Conferentie, Dossier 1: Correspondance géné-
rale, brief van H. Harms aan Willebrands, 29 juli 1958. 
25 Archief Willebrands, Dossier 221.2: Participant lists: de studenten waren afkom-
stig uit de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, 
Spanje, Cyprus, Zwitserland, Cuba, Finland, Zweden, Zuid-Afrika, Madagaskar, 
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denominaties kwamen. Hoewel Willebrands uit de symposia van de Katho-
lieke conferentie enige ervaring had met andere confessies,26 was dit van 
een ongeziene verscheidenheid voor hem. Dit vereiste een ander type le-
raarschap dan wat hij gewend was op het Grootseminarie te Warmond. 
 
Zoeken van een ‘common ground’ 
Willebrands’ colleges waren ingepland in de laatste twee dagen van oktober 
1958 – meteen na de verkiezing van de nieuwe paus – en doorheen de eerste 
week van november van dat jaar (op 1, 3, 5, 6 en 8 november).27 Het boeiende 
eraan is dat hij geen enkel voorbeeld had om op terug te vallen, en precies 
dat levert enige inzichten op in de manier waarop hij oecumenisch leren 
opvatte op een moment dat iets dergelijks ronduit niet bestond in de (re-
cente) geschiedenis van de katholieke kerk. 

Om een concreet idee te krijgen van Willebrands’ rol in Bossey, kunnen 
we terugvallen op de rapportering van het instituut zelf, op Willebrands’ ei-
gen handgeschreven collegenotities, op de correspondentie van de Katho-
lieke Conferentie die bewaard ligt in het klooster van Chevetogne, en zijn 
dagboekfragmenten uit die periode. Een eerste zaak die opviel, in tegenstel-
ling tot het doceren aan het Grootseminarie, waar de neoscholastieke me-
thode ook nog in de late jaren ‘50 van doorslaggevend belang was28, is Wil-

                                                                            
Ceylon [Sri Lanka], Ethiopië, Polen, Denemarken, India, Griekenland en Kame-
roen. 
26 Archief Willebrands, Dossier 221.2: Participant lists: De volgende confessies waren 
vertegenwoordigd: Lutheraans: 11, Presbyteriaans en gereformeerd: 11, Anglicaans 
en Episcopaals: 6, Baptisten: 1, Methodisten: 3, Grieks-Orthodoxen en Syrisch-
Orthodoxen: 6, Congregationalisten: 1, Disciples of Christ: 2. 
27 Archief Willebrands, Dossier 221.1: Programma van het studiesemester te Bossey. 
28 Willebrands zelf was opgeleid op Warmond, na een eerdere periode in het klein-
seminarie en het noviciaat van de Redemptoristen in Vaals en Roermond. De op-
leiding van Willebrands op Warmond en nadien aan het Angelicum in Rome was 
overwegend neoscholastiek. Niettemin dient gezegd dat een aantal seminariedo-
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lebrands’ keuze voor een historische en inductieve aanpak. Dit sloot ener-
zijds aan op zijn voorliefde voor Newman, was anderzijds een bewuste ma-
nier om toenadering te zoeken. Binnen de Katholieke Conferentie had Wil-
lebrands sterk de invloed ondergaan van de benedictijnen van Chevetogne, 
en vooral ook van het denken van Congar – en met Congar een nieuwe ge-
neratie theologen. Wanneer de colleges werden voorbereid waren het pu-
blicaties van Congar, Rahner, Daniélou en Newman die als inspiratiebron 
dienden.29 

Dit nam niet weg dat Willebrands in zijn benadering oecumenisch 
moeilijk liggende zaken aankaartte, maar hij deed dit vanuit een bronnen-
theologie, zorgvuldig historisch opgebouwd, en vermeed daarbij het scho-
lastieke jargon. 

Laat me in heel kort bestek de opbouw weergeven van de colleges, om 
vervolgens te kijken naar de ontvangst ervan. Het vertrekpunt van Wille-
brands’ betoog lag bij een uitgangspunt dat alle christenen delen: de erken-
ning van het mysterie van Christus. Hij kaartte dit eerst aan op grond van 

                                                                            
centen met name, Jan Groot, Klaas Steur en Johannes van Dodewaard een andere 
koers voeren in de loop van de jaren ‘50, en met name de nouvelle théologie haar im-
pact deed voelen op de theologische vernieuwingen. 
29 Archief Willebrands, Dossier 221.1: Notities voor Bossey: Willebrands noteerde per 
onderdeel van zijn nota’s de geconsulteerde bronnen. Dit geeft een helder inzicht 
in het feit dat hij geen klassieke scholastieke handboeken benutte, maar wel deze 
bronnen: 
- Jean Daniélou, Théologie du judéo-christianisme, Desclée, 1937. (*) 
- Olivier Rousseau, La vraie valeur de l’épiscopat dans l’Église, in Irenikon 1956, 121-143. 
- Karl Rahner, Primat und Episkopat, in Stimmen der Zeit (febr 1958), 321-338. 
- Yves Congar, Le Christ, Marie et l’Église / Esquisses du Mystere de l’Église, Paris, 1953. 
- Charles Journet, L’Église du Verbe Incarnée, Desclée, 1955. 
- Otto Semmelroth, Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt am Main, 1955. 
- J.H. Newman, Essay on the Development of Doctrine, Longmans, London, 1878. 
(*) Hier heeft Willebrands een schrijffout gemaakt, daar Daniélous studie in 1957 
verscheen. 
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Bijbelse bronnen (vooral Johannes en Paulus) om zo de centraliteit van de 
incarnatie te duiden. Pas vanuit de christologie stapt Willebrands over op 
de kerkleer en koppelt de oorsprong van de kerk aan de voor protestanten 
zeer vertrouwde gedachte van de voorbestemming. De kerk was altijd al 
opgenomen in het heilsplan, betoogde Willebrands, in haar komen tijd en 
ruimte samen, zij komt voort uit de relatie van Zoon en Vader, en is gericht op de 
eindtijd en verlossing.30 Vervolgens verklaart Willebrands de katholieke eccle-
siologische positie vanuit de noodzakelijke samenhang van het interne, spi-
rituele karakter van de kerk (het charismatische aspect) met het externe, 
fysieke (het institutionele). Beiden hebben hun noodzaak en functie, maar 
mogen de andere niet overschaduwen. Willebrands benut de christologi-
sche definities van Chalcedon om een ecclesiologisch evenwicht te beplei-
ten. 

Op zichzelf klinkt dit alles weinig innovatief, maar wat opvalt, is de 
manier waarop Willebrands lesgaf. Hier geen post-tridentijnse apologetiek, 
en geen aristotelisch begrippenkader. De theologische aanpak is er een van 
bronnentheologie, met een voorkeur voor Bijbel en patristiek. De katholieke 
posities werden niet weggemoffeld, maar het vertrekpunt van dit soort the-
ologisch ‘leren’ lag bij het zoeken van gemeenschappelijke ankerpunten. In 
dat verband valt overigens op dat Willebrands ruime aandacht betoonde 
voor het pneumatologische aspect van de kerkleer. Het institutionele werd 
belicht, maar dit nam niet weg dat de werking van de Geest actief kan zijn 
buiten de grenzen van de institutionele structuren van de Catholica. Daar-
mee kwam Willebrands in de buurt van de erkenning van ‘vestigia eccle-
siae’, ofwel elementen van de kerk, een standpunt dat vervat lag in de Tor-
onto-verklaring van de Wereldraad en dat op het concilie, zeven jaar na 
Willebrands’ colleges in Bossey, zou worden opgenomen in de dogmatische 
constitutie Lumen Gentium. Het is vanuit deze klemtoon op het ‘convenant’ 

                                                                            
30 Archief Willebrands Dossier 221.1: Notities voor Bossey. 
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tussen de heilige Geest en de Kerk dat Willebrands vervolgens de katholieke 
ambtsleer en notie van onfeilbaarheid trachtte uit te leggen.31 

Deze aanpak ontging de deelnemers niet, en werd zeer geapprecieerd, 
ook al omwille van de zeldzaamheid van het gebeuren, een katholiek pries-
ter die met oecumenische gevoeligheid de posities van de Rooms-katholieke 
kerk kwam duiden. De reactie van de deelnemers laat zich het best samen-
vatten door een citaat uit de interne rapportering van het instituut te Bos-
sey. Nadat wordt aangegeven dat de deelnemers eerst onder leiding van 
Wolf de Constitutie Dei Filius (Eerste Vaticaans Concilie, 1870)32 en de ency-
cliek Mystici Corporis (Pius XII, 1943) bestudeerden, wordt verwezen naar het 
optreden van Willebrands: 
 

The main speaker of the first term was the Roman Catholic Professor Wille-
brands, Netherlands, whose clear approach to the ecclesiological problems, star-
ting from the mystery and the pre-existence of Christ and coming to today’s ec-
clesiological reasoning of the Roman Catholics, centred in the cross of Christ ga-
ve us all the elements for a really penetrating and illuminating discussion. 

                                                                            
31 Dagboek Willebrands, 3 november 1958: In the morning, two hours of lessons on 
the relationship Primacy – Episcopacy and on the meaning of the local Church. 
Great enthusiasm for this lecture. ‘Cela avait de la taille’. ‘It’s going to be difficult 
for you to remain at this high level’. Many reactions. Zie ook de notitie op 10 no-
vember 1958: In the morning, two hour seminar on Ministry and Unity. Afternoon, 
2 hour seminar about biblical images of the Church. Primarily spoke about Mt 
16:13-19. A very good discussion. The work in the group under the direction of Prof. 
Quanbeck was very good, and was a good starting point. We were asked to present 
biblical “Ansätze” [basic approaches] for the teaching about Primacy. 
32 Voor een gedetailleerde studie van Dei Filius, zie de excellente studie van K. 
SCHATZ, Vaticanum I, 1869-1870, Bd. 2: Von der Eröffnung bis zur Konstitution Dei Filius, 
Paderborn (Scho ̈ningh) 1993. Voor de aanloop naar de constitutie, zie: H.J. 
POTTMEYER, Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft: Die Konstitution über den ka-
tholischen Glauben Dei Filius des ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten 
theologischen Voten der vorbereitenden Kommission, Freiburg (s.n.) 1968, 95-105. 
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[…] 
We all felt puzzled by the openness of the Roman Catholic speakers in their theo-
logical approach as well as in their personal relationships and they on their side, 
were equally puzzled for the same reasons. … We have to remain faithful to this 
base (official documents) but through another theological interpretation and a 
mutual comprehension of our difficulties. This is the paradox, but this paradox 
for us today is perhaps the particular calling of the Holy Spirit.33 

 
De bereidheid om in een nieuwe theologische interpretatie van de eigen 
traditie te stappen is centraal hier en tekent Willebrands’ ervaring van oe-
cumenisch leren, samen met de bereidheid enerzijds het eigen standpunt 
uit te leggen en anderzijds tegelijk de ander te beluisteren. Kortweg: de be-
reidheid tot dialoog zonder proselitisme. Deze elementen zijn op zich een-
voudig, maar waren niet alledaags voor katholieke theologen in deze perio-
de. Het sluit aan bij de ervaring van de deelnemers die het rapport tot slot 
als volgt samenvat: 
 

What was really a new event for us was not the favourable climate amongst a 
given group of Roman Catholics, Orthodox, and Protestants but the fact that 
theologians of all confessions are brought unavoidably to face a new era of theo-
logical education where ecclesiology is not personal any more but really catholic 
and interconfessional.34 

 
In de nasleep van dit gebeuren bleef het enthousiasme rond deze ongebrui-
kelijke openheid van katholieke zijde nazinderen. Een van de resultaten 
daarvan was dat op 25 februari 1959 de verantwoordelijken van het instituut 
een schrijven richten tot secretaris-generaal Visser ’t Hooft, waarin de hoop 
wordt uitgedrukt dat de banden met het katholicisme verder kunnen wor-

                                                                            
33 Archief Willebrands, Dossier 221.2: Report of the first semester, 3-8. 
34 Archief Willebrands, Dossier 221.2: Report of the first semester, 8. 
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den aangehaald. Deze brief werd geschreven exact een maand nadat Jo-
hannes XXIII een algemeen concilie aankondigde, en besloot als volgt:  
 

Naturellement nous prions que le Concile Œcuménique à venir favorise de telles 
conversations dans une atmosphère de charité. Le souci apostolique du nouveau 
Pape pour l’Unité chrétienne est, nous croyons, une autre indication à considérer 
l’époque actuelle comme un ‘kairos’.35 

 
Conclusies: oecumenisch leren 
Kairos. Wie het bovenstaande verhaal even voor ogen houdt, en de context 
bedenkt van een katholicisme dat sinds de vroege negentiende eeuw in het 
defensief zat en vooral veroordelend sprak over wat buiten haar grenzen 
lag, kan moeilijk anders dan dit erkennen. Willebrands’ optreden viel op het 
‘gepaste’ moment. 

De vraag blijft wat dit relaas betekent in de context van een bundel over 
modellen van leraarschap. Want een eerste moeilijkheid die zich aandient, 
is de complexiteit van de begripsbepaling. Leraarschap staat in de kerkelij-
ke traditie niet op zich, is gebonden aan het ambt. In dat opzicht alleen al 
geeft Willebrands’ leraarschap in Bossey gestalte aan deze complexiteit. 
Enerzijds stond hij de deelnemers te woord als priester, als een vertegen-
woordiger en ambtsdrager van de Rooms-katholieke kerk – en sprak hij na 
uitdrukkelijk de goedkeuring te hebben ontvangen van meerdere bisschop-
pen. Ook voor de aanwezigen in Bossey werd hij als zodanig gepercipieerd: 
een katholiek ambtsdrager. Tegelijk was hij er een onder vele gastprofesso-
ren. Zijn leraarschap viel daarmee ook onder de gangbare, hedendaagse 
beeldvorming van het ‘docentschap’. Die dubbele positie is op zich interes-
sant, omdat in het oecumenisch gerichte optreden Willebrands beide vere-
nigde, en hij bovendien in de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie 

                                                                            
35 Archief Willebrands, Dossier 221.3: Correspondance, met daarin de brief van de 
Graduate School te Bossey aan W.A. Visser ’t Hooft, 25 februari 1959. 
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meermaals pleitte – bij vertegenwoordigers van de Romeinse Curie, en bij 
kardinaal Montini (de latere Paulus VI) voor de oprichting van een “katho-
liek Bossey” om de clerus in de eigen kerk op te leiden tot dialogale kerklei-
ders- en leraren.36 

Een ander punt is dan de wijze waarop hij dit deed. Daarover valt een 
en ander te melden. Vooreerst speelt ook hier de context: de invulling van 
het katholiek leraarschap in de jaren ‘50, voor het Tweede Vaticaans Conci-
lie was overwegend doctrinair, scholastiek qua jargon, en vooral: asymme-
trisch. Het betrof een vertegenwoordiging van de ‘ecclesia docens’, leraar-
schap van bovenaf. Weinig van deze kenmerken zijn terug te vinden in Wil-
lebrands’ aanpak. Hij bewoog zich buiten het juridisch discours, dat bepa-
lend was voor de ecclesiologie in de jaren ‘50, en hield zeer bewust afstand 
van het neoscholastieke discours. Daartegenover stond een taalbewustheid 
die op zoek ging naar de taal van de ander. Voor een publiek van niet-
katholieken was een bredere visie op katholiciteit vereist, een die diversiteit 
insluit, en waarbij de gevoeligheid voor de ander fundamenteel was. Zo 
ontstond, in een tijd waarin dit in de Catholica nauwelijks bestond, een dia-
logaal concept van leraarschap. Willebrands wenste te luisteren naar de an-
deren, te leren van de ander en in gesprek te treden zonder de eigenheid 
achter te laten. Hier ontstond een vorm van katholiek leraarschap dat de di-
aloog en de reciprociteit centraal stelde, en bereid was in een symmetrische 
verhouding te treden. 

Dit had theologische consequenties: de dialoog vereist een gezamenlij-
ke bereidheid tot herinterpretatie van de eigen traditie en de aandacht voor 
wat gedeeld wordt. En vooral: een aandacht voor het interpersoonlijke. Het 
gesprek, het leraarschap over religieuze waarheden staat niet los van de 
concrete dialoog met de concrete ander. Slechts binnen die context kan het 
streven naar eenheid en verzoening plaatsvinden, ver voorbij een strak op-
gevatte apologetiek die enkel de eigen positie wil verdedigen. 

                                                                            
36 Dagboek Willebrands, 19 mei 1960. 
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13.  Het gesprek als plek van leraarschap 

Pastoraal-communicatieve situaties binnen het justitiepastoraat 
 

RENILDE VAN WIERINGEN 
 
De pastorale praktijk wordt met name door twee attitudes gekenmerkt: na-
bijheid en communicatie. Deze twee attitudes krijgen gestalte in de ver-
schillende rollen van de pastor. Een van die pastorale rollen is die van le-
raar. Deze combinatie van herderschap en leraarschap is vanouds aanwezig 
in de katholieke traditie, waarin het ambt wordt beschouwd als het intrin-
siek samengaan van deze twee voor de geloofsgemeenschap opbouwende 
rollen.1 

De rol van leraar oefent de pastor niet alleen uit in catechese en ge-
loofsoverdracht, maar bij al zijn pastorale taken. Zo ook tijdens het indivi-
duele pastoraal-gesprek. 

In het pastoraal-gesprek is de pastor degene die luistert en tevens de-
gene die leidt. Met luisteren alleen doet de pastor tekort aan zijn pastorant 
en daarmee aan diens bewustwordingsproces. De pastor is degene die via 

                                                                            
1 Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is dit onder meer verwoord in de dogmati-
sche constituties over de kerk Lumen Gentium III,25 en daarna zowel verwoord in 
het decreet over het herdelijk ambt van de bisschoppen in de kerk Christus Dominus 
II,12 als in het decreet over het ambt en leven van de priesters Presbyterorum ordinis 
II,1,4. Zie voor een historisch-theologische reflectie op pastoraal leraarschap: B.J. 
KOET, ‘Ik was zo graag één van jouw verhalen geworden’: Over gevangenispasto-
raat, Augustinus en een rabbijns leerprincipe, Praktische Theologie 22 (1995) 592-606. 
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reflectie, als het ware met de vinger, kan aanwijzen waar voor de pastorant 
de onheldere plekken zitten in zijn levensverhaal. De pastor heeft aldus al-
tijd tevens de rol van leraar. Hij is de leraar die de ander helpt te zoeken 
naar mogelijke antwoorden op zijn levensvragen. 

In deze bijdrage wil ik aan de hand van de analyse van een fragment uit 
een verbatim van een pastoraal-gesprek in het justitiepastoraat laten zien 
hoe het leraarschap uitdrukking krijgt in allerlei, vaak ogenschijnlijk kleine, 
reacties van de pastor op de pastorant. Een justitiabele en een justitiepastor 
zijn met elkaar in gesprek. Wat draagt de pastoraal-theologie bij om een ca-
sus als deze te kunnen verstaan vanuit leraarschap? 
 
Samen met een man van een jaar of dertig zit een pastor in een sprekers-
kamer op een afdeling van een penitentiaire inrichting: 
 
Pastorant:  De uitspraak viel zo tegen. Er wordt echt alleen maar naar het 

slachtoffer gekeken. En wie denkt er aan mij? 
Pastor:  Vind je het wel begrijpelijk dat er naar het slachtoffer gekeken 

wordt? 
Pastorant:  Het punt is dat er niemand aan mij denkt. 
Pastor:  Ik ben nu bij je. En vanuit ons geloof kan ik je ook zeggen dat 

God met je is. 
Pastorant:  Tja, dat kan wel zo zijn, maar ik merk er niets van. Er is er maar 

een die tevreden kan zijn en dat is het slachtoffer. 
Pastor:  Denk je dat hij echt tevreden is? Dat hij blij is met alles wat er is 

gebeurd? 
Pastorant:  Dat niet. Maar ik kan de boel niet terugdraaien. En ja, hij heeft 

veel narigheid nu. Maar ik ook. Ik ben net zo goed de dupe van 
de hele situatie, ook al ziet niemand dat. 

Pastor:  Wat is voor jou de ergste narigheid in deze hele situatie? 
Pastorant:  Dat ik alles kwijt raak. Mijn huis, mijn werk, mijn vrienden. Ik 

trek het niet meer. Hoe kom ik hier ooit nog bovenop? 
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Een pastoraal-theologische casus 
In de pastoraal-theologie gaat het om de mens; en wel om de gehele mens. 
Klassiek wordt dat verwoord met termen als ‘lichaam en ziel’. De gehele 
mens komt in de pastoraal-theologie ter sprake. Daarbij gaat het echter niet 
alleen om de mens als individu, maar tevens om de mens in relatie met an-
deren. Die relaties worden zichtbaar in contacten. Communicatie is daarin 
het dragende element en daarom uiterst belangrijk. Mensen communice-
ren met elkaar: ze praten met elkaar, ze sturen elkaar berichtjes, ze doen 
aan beeldbellen, ze schrijven, ze telefoneren, ze appen en mailen. 

In het pastoraat is het voeren van een pastoraal-gesprek een van de ta-
ken van de pastor. De pastor spreekt met mensen. Dat kan in groepsver-
band zijn of in een individuele setting. Via het pastoraal-gesprek kan de 
pastor de pastorant nabij zijn en kan de pastorant het idee hebben (of krij-
gen) dat er naar hem geluisterd wordt en dat wat hij zegt, er toe doet. 
 
Een pastoraal-gesprek wordt niet voor niets ‘gesprek’ genoemd. Een ge-
sprek is te definiëren als het contact tussen mensen waarin communicatie 
centraal staat.2 Het gaat in een gesprek dus om mensen. Soms communice-
ren we zonder mensen. We zijn dan tevreden met modellen of computers. 
In sommige gevallen zijn door de voortschrijdende techniek en de accepta-
tie van modellen geen mensen meer nodig. Voor het regelen van het verkeer 
zijn verkeerslichten prima vervangers. We ervaren het echter wél als verve-
lend, wanneer de arts meer op zijn computerscherm kijkt, dan naar ons als 
patiënt.3 Zeker als de arts een negatieve boodschap heeft mede te delen. 

                                                                            
2 R. Riess definieert communicatie als Mit ‘Kommunikation’ wird das komplexe 
Beziehungssystem bezeichnet, das Menschen miteinander verbindet, in: R. RIESS, 
Seelsorge: Orientierung, Analysen, Alternativen, Göttingen (Vandenhoeck & Ru-
precht) 1973, 8. 
3 In de jaren negentig van de vorige eeuw werd in het Cook Country Hospital (nabij 
Chicago, IL, USA) een model gemaakt waarbij aan de hand van vier factoren een 
patiënt met pijn op de borst gediagnosticeerd kon worden, zonder dat (in eerste 
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Dan willen we de ander kunnen aankijken, vragen kunnen stellen, onze ge-
voelens kunnen tonen. Met andere woorden: er is een verlangen naar per-
soonlijke nabijheid. We willen met een ander in relatie kunnen treden. 
 
Een pastoraal-gesprek wordt niet voor niets ‘pastoraal’ genoemd. De pastor 
zal ‘iets’ moeten met het verhaal dat de pastorant hem vertelt en met de 
vragen die hij voorgeschoteld krijgt, vanuit het feit dat hij zich inzet voor de 
mens vanuit het perspectief van het Koninkrijk van God. De pastor is im-
mers geroepen en gezonden vanuit de Kerk. Vanuit deze spiritualiteit zal 
hij steeds moeten proberen mensen nabij te zijn en met hen in contact te 
treden. 

Een pastor heeft weinig concreets in handen. Hij kan enkele tastbare 
zaken aanbieden zoals een Bijbel, een rozenkrans, een heiligenprentje of 
een specifiek voor de doelgroep uitgegeven boekje, zoals de bajesagenda.4 
Het kan best zijn, dat degene die de pastor aanspreekt, deze dingen graag 
wil hebben. Al deze dingen kunnen ook de aanzet zijn voor een gesprek of 
voor samen bidden. En daarmee kom ik al meteen op de minder tastbare 
bagage van de pastor. Want degene die de pastor aanspreekt, heeft veelal 
een idee (hoe vaag ook) over de pastor. De pastor ‘is van de kerk’, ‘is gelovig’, 
‘rapporteert niet’, ‘kan goed luisteren’, ‘is iemand bij wie je je verhaal kwijt 
kunt’, ‘zal voor je bidden’ en ‘kent mooie Bijbelverhalen’. Met andere woor-

                                                                            
instantie) een expert (in dit geval de cardioloog) nodig was. Bij 95% van de patiën-
ten kon met behulp van het nieuwe model de juiste diagnose worden vastgesteld. 
Hoewel dit 13% meer was dan bij een eerste onderzoek door een expert en het 
nieuwe model tevens minder tijd kostte, vond het ondanks het hogere slagingsper-
centage en de geringere tijdsbesteding toch geen doorgang. Zie: R. VAN WIERINGEN, 
Mensen en of modellen, Pastorale Verkenningen: De mythe van de beheersbaarheid, 8 
(2013) 12-14. 
4 Inmiddels is de dertigste editie verschenen van deze pastorale agenda, die voor-
zien is van Bijbelteksten en gebeden; zie: www.arkmission.nl. 
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den: de pastor staat bekend als iemand die tijd en ruimte vrijmaakt voor 
een ander en wel zodanig dat de ander wordt gehoord.5 
Dit gehoord worden betekent niet dat de pastorant er iets aan heeft als de 
pastor (steeds) hmm-hmm-antwoorden geeft. De pastor zal ook sturing 
moeten kunnen geven door middel van onder andere het stellen van vra-
gen, het geven van feedback en het vertellen van redenen waarom de pasto-
rant beter het ene zou kunnen doen en het andere zou kunnen laten. Als de 
pastor op die manier zijn rol vervuld, is hij leraar. 
 
Hoe en wanneer kan de pastor het leraarschap in het pastoraal-gesprek ver-
vullen? Deze indringende vraag is vanuit meerdere invalshoeken te beant-
woorden. Klassiek wordt dit gedaan vanuit een systematisch-theologische 
benadering, maar een tekstanalytische is eveneens heel belangrijk. Beide 
insteken leiden tot diepgaande en elkaar ondersteunende antwoorden. Ik 
wil dit eerst kort laten zien aan de hand van de scheppingstheologie, als 
voorbeeld van een systematisch-theologische benadering, om daarna ruim 
aandacht te besteden aan de domeinanalytische insteek, als voorbeeld van 
de andere benadering. Vervolgens zal ik deze twee manieren van kijken 
naar leraarschap met elkaar verbinden. 
 
Een scheppingstheologische benadering 
De pastorant zal het misschien niet zo zeggen, maar de pastor moet ervan 
doordrongen zijn dat hij de ander ziet zoals hij zelf is, namelijk beeld en ge-
lijkenis van God. De mens onderscheidt zich namelijk van de overige schep-
selen, zoals de dieren, omdat hij niet geschapen is ‘naar zijn soort’, maar 

                                                                            
5 In J. VERHOEF, Mijn papa in de gevangenis, Tilburg (Kleurrijk) 2016 spreekt papa met 
de pastor, omdat papa zou gaan nadenken over zijn gedrag, en omdat mama geschrokken 
is van wat papa heeft gedaan. Ze gaan samen met de pastor in gesprek. 
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wel ‘naar Zijn beeld’.6 Daaruit voortvloeiend gaat het doel van het mens-zijn 
niet op in het laten voortbestaan van zijn soort, maar in het zijn-van-beeld-
van-God. Niet in de mens zelf ligt het doel van het mens-zijn. Het doel van 
het mens-zijn overstijgt de mens in de relatie die, zowel individueel als col-
lectief (God schept immers ‘hem’ als ‘hen’, zie: Gen 1:27), vanuit God is en 
met God verondersteld mag worden. 

Het beeld-en-gelijkenis-van-God-zijn betekent hoe dan ook dat er een 
speciale relatie is. Niet God treedt in relatie tot de mens, omdat de mens met 
de ander in relatie kan treden. De mens mag in relatie met God treden en 
de mens kan met de ander in relatie treden, omdat God in relatie is getreden 
met de mens. Daar komt bij dat ook de ander, gezien vanuit het schep-
pingsverhaal, voor de mens beeld-van-God is zoals hijzelf beeld-van-God is. 
De andere mens is evenzo op God gelijkend als hijzelf is. Dit houdt in dat 
alle mensen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Die gelijkwaardigheid zal de pas-
tor moeten waarmaken in het pastoraal-gesprek. De communicatieve vaar-
digheden van de pastor bepalen of en in welke mate hij hierin zal slagen. 
 
Vanuit deze scheppingstheologie is vast te stellen dat God degene is die 
primair in relatie is getreden met de mens. Als ‘afgeleide’ daarvan kunnen 
mensen met elkaar in relatie treden. Dit betekent niet alleen dat de mensen 
onderling primair gelijkwaardig zijn, maar dat de sturende rol principieel 
bij de scheppende God ligt. 

God is de eerste die opdrachten geeft: wordt talrijk, onderwerpt de aar-
de en heerst over de vissen, de vogels en de kruipende dieren (Gen 1:28). 
God is de eerste die uitleg geeft: van die boom moet je niet eten, want... 
(Gen 2:16-17). God is de eerste die vragen stelt, zelfs terwijl Hij de antwoor-
den weet (Gen 3:9-13). De mens is in de fout gegaan, dus leraar God wil de 

                                                                            
6 Zie: Gen 1:21.24.25 tegenover 1:26-27. Vergelijk hierbij ook: Gen 5:1-3. Voor de ge-
schapen mens als leerling van God zie: K. WAAIJMAN, Spiritualiteit: Vormen, grondsla-
gen, methoden, Gent / Kampen (Carmelitana / Kok) 2000, 448-449. 
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mens weer bij de les hebben. Dat doet God door de mens vragen te stellen. 
Dat betekent dat de mens zelf in reflectie moet gaan om de weg terug te 
vinden. God als leraar is ook bestraffend. God is duidelijk niet de leraar die 
alles wel goed vindt (Gen 3:14-24). 

Het feit dat God als eerste in communicatie treedt en educatieve tech-
nieken aanwendt als opdrachten geven, uitleggen, vragen stellen en be-
straffen, houdt in dat God de basisleraar is. Hij is de primaire leraar, en de 
pastor is leraar in afgeleide zin. Daarbij staat de optie open dat de pastorant 
– gelijk de pastor geschapen naar Gods beeld en gelijkenis – ook leraarfunc-
ties kán hebben. Zo kan de pastorant de pastor een perspectief op zijn han-
delen openen dat de pastor nog niet eerder had gezien. 
 
Een tekstanalytische benadering 
Inzicht in de wijze van communiceren kan de pastor verkrijgen door zijn 
gesprekken op schrift te stellen en deze te evalueren. Een gesprek kan zelfs 
geheel uitgetekend worden. Ik heb hiervoor een methode ontwikkeld,7 die 
gebaseerd is op de literaire methode de domeinanalyse8. 

In deze methode wordt een tekst gevisualiseerd met behulp van vakjes 
die domeinen worden genoemd. In deze literaire methode is de tekst in zijn 
geheel het basisdomein, waarin, als ingebedde domeinen, de domeinen van 
de sprekers in de tekst weer te geven zijn. Deze uittekening kan (aangepast) 
ook worden gedaan met het pastoraal-gesprek. Het pastoraal-gesprek in 
zijn geheel is het basisdomein. Daarin bevinden zich het sprekersdomein 
van de pastor en het sprekersdomein van de pastorant. Deze sprekersdo-
meinen bevinden zich naast elkaar in het basisdomein. 
                                                                            

7 Zie hiervoor mijn dissertatie: R.G.W.M. VAN WIERINGEN, Gaande het gesprek: Do-
meinanalytische benadering van het individuele pastoraal gesprek, Utrecht (s.n.) 
2004. 
8 Zie met name: J.M. SANDERS, Perspective in Narrative Discourse, Tilburg (s.n.) s.a. [= 
1994]; A.L.H.M. VAN WIERINGEN, The Implied Reader in Isaiah 6-12 (BIS 34), Leiden 
(Brill) 1998. 
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         Basisdomein 
 
 Sprekersdomein van de pastorant 

 
 Sprekersdomein van de pastor 

 
 

 
Wanneer iemand spreekt, spreekt hij in zijn sprekersdomein, dat een inge-
bed domein vormt in het basisdomein. Wanneer iemand zwijgt, dan zwijgt 
hij in zijn sprekersdomein en is er een gedeelte van zijn sprekersdomein in 
de uittekening leeg. 

In een sprekersdomein kunnen eveneens nieuwe domeinen ontstaan, 
wanneer, al dan niet uitgewerkt, de mening, visie of uitspraak van iemand 
anders dan de spreker medegedeeld wordt. 
Met behulp van een dergelijke domeinanalytische benadering kan de pastor 
zien of hij de leraarrol vervult en wanneer en hoe hij dat doet. 
 
De domeinanalytische uittekening van de casus 
Het gesprek tussen pastor en pastorant in bovengenoemde casus ziet er 
uitgetekend als volgt uit: 
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       Basisdomein 
 

Sprekersdomein van de pastorant 
 

Sprekersdomein van de pastor 
 

1
 De uitspraak 

 
(inhoud van de uitspraak)

  

viel zo tegen. Er wordt echt alleen 

maar naar  

 
het slachtoffer

  

gekeken. En wie denkt er aan 

 
mij 

 

? 

 

 
1
 Vind je het wel begrijpelijk 

  dat er naar  

 het slachtoffer    

gekeken wordt 

 

 ? 

2
 Het punt is, dat er niemand aan 

 
mij 

 

denkt. 

 

2
 Ik ben nu bij je. En vanuit ons geloof 

kan ik je ook zeggen 

 
dat God met je is.
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3
 Tja, 

 dat  

kan wel zo zijn, maar ik merk er niets 

van. Er is er maar een die tevreden 

kan zijn en dat is het slachtoffer. 

 

3
 Denk je 

 dat hij echt tevreden is  

? 

 Dat hij blij is met   

  alles wat er is gebeurd   

   

 

 

 

 

 

 

 

 ? 

4 

 Dat niet.  

Maar ik kan de boel niet terugdraaien. 

En ja, hij heeft veel narigheid nu. Maar 

ik ook. Ik ben net zo goed de dupe van 

de hele situatie, ook al ziet niemand  

 dat.  

 

 

 
4
 Wat is voor jou de ergste narigheid 

in deze hele situatie? 

5
 Dat ik alles kwijt raak. Mijn huis, 

mijn werk, mijn vrienden. Ik trek het 

niet meer. Hoe kom ik hier ooit nog 

bovenop? 
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De domeinanalyse van het pastoraal-gesprek: leraarsmoment 1 
Wat de pastor zegt en hoe hij het gesprek richting geeft, wordt zichtbaar in 
de domeinen en onthullen zo hoe zijn optreden verstaan kan worden vanuit 
leraarschap. Het uitgetekende gesprek ga ik in dit kader analyseren. Ik 
vraag me daarbij af welke momenten van leraarschap er optreden en hoe 
deze eruit zien. 
 
De pastorant brengt bij de aanvang van het gesprek in sprekersdomein 1 
drie items in: de rechtelijke uitspraak, de aandacht voor het slachtoffer en 
het niet denken aan hem. Dat is de informatie die de pastor krijgt. En deze 
informatie is beknopt. De inhoud van de uitspraak is onbekend. Het inge-
bedde domein is leeg. 

De pastor weet wel naar wie er gekeken wordt: het slachtoffer. Dat is de 
inhoud van het tweede ingebedde domein. De pastorant ziet de inhoud van 
de eerste twee ingebedde domeinen als identiek, zoals het woord alleen 
aangeeft. 

Het derde ingebedde domein van de pastorant met de inhoud mij staat 
hiermee in contrast. Zo zet de pastorant zichzelf neer als een tegenover van 
wat hij vertelt. Hij contrasteert zowel met de gerechtelijke uitspraak als met 
het slachtoffer. 

De pastor stelt in zijn sprekersdomein een vraag die aanhaakt bij het 
tweede issue van de pastorant. Van de ene kant neemt hij de domeinstruc-
tuur van zijn gesprekspartner over, maar van de andere kant doet hij er te-
vens iets mee: hij plaats het gehele item in een ingebed domein. Dit nieuwe 
ingebedde domein is afhankelijk van het werkwoord belangrijk vinden. 
De pastor is hier de leraar die de pastorant iets duidelijk wil maken, name-
lijk dat er naar het slachtoffer gekeken wordt en dat dat niet voor niets is. 
Begrijpt de pastorant dat er naar het slachtoffer gekeken wordt? Dat is de 
leerstof waar de pastor hier op focust. De pastor tracht de pastorant tot een 
antwoord op deze vraag te bewegen, niet door diens visie af te wijzen, maar 
te herplaatsen in een nieuw ingebed domein. 
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De domeinanalyse van het pastoraal-gesprek: leraarsmoment 2 
De pastorant legt de focus op het alleen-zijn. Hij zegt dat er niemand aan 
hem denkt. Ook in dit tweede sprekersdomein van de pastorant zit mij in 
een ingebed domein. Het verschil met het eerste domeingedeelte is dat dit 
ingebedde domein het enige ingebedde domein is. De pastorant legt alle 
nadruk op het feit dat hij er alleen voorstaat. Hij is alleen. Daar loopt hij te-
genaan. 

Indirect geeft hij daarmee een antwoord op de vraag van de pastor. Hij 
ontkent noch bevestigt het belang van de aandacht voor het slachtoffer, 
maar vervangt het ingebedde domein over het slachtoffer door een ingebed 
domein over hemzelf. 

Deze vervanging roept de suggestie op door de parallellie tussen slacht-
offer en mij, dat de pastorant zichzelf (ook) als slachtoffer ziet. 
De pastor treedt relativerend op. Hij doet dit niet door in discussie te gaan 
over de suggestiviteit van het ingebedde domein van de pastorant in diens 
tweede sprekersdomein, maar door het alleen-zijn te koppelen aan het con-
crete hier en nu. De pastorant is momenteel feitelijk niet alleen. De pastor 
is bij hem. Ze zijn samen. 

Meer nog, de pastor verbreedt het niet alleen-zijn door te wijzen op de 
aanwezigheid van God in het leven van de pastorant, in algemene zin, zon-
der koppeling aan het concrete hier en nu. 

De pastor als leraar breidt hier als het ware het klaslokaal uit. De pasto-
rant is momenteel niet alleen. Ook de pastor is er. En je kan zelfs zeggen 
dat God er is. Door deze uitbreiding neemt de pastor van de ene kant de 
corrigerende leraarrol op zich, en van de andere kant is hij medeleerling die 
wijst op het feit dat er nog een Ander is, die niet zo aanwezig is als de leer-
lingen zelf aanwezig zijn, maar die er wel is. 
 
De pastor brengt God in in het gesprek. Tenminste, hij kan dat doen, zegt 
hij. Hij kán zeggen dat God met de pastorant is. Het ingebedde domein in 
het sprekersdomein van de pastor dat gemaakt wordt door de constructie 
kunnen zeggen is weliswaar gevuld, maar God heeft in het sprekersdomein 
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van de pastor geen eigen domein gekregen. God wordt ten tonele gevoerd, 
maar blijft toch verborgen. Door te zeggen dat je iets kan zeggen, is het al 
gezegd. Op deze wijze neemt de pastor een terughoudende leraarrol aan. 
Hij biedt een optie, een mogelijkheid. Het is aan de gesprekspartner deze 
mogelijkheid aan te grijpen of niet. 
 
De leerstof die de pastor inbrengt is spiritueel. Het ervaren van de aanwe-
zigheid van God in je leven is een leerstof die de leraar-pastor kan over-
brengen door hierover te vertellen en tevens door de leerstof toe te passen. 
Een leraar moderne talen zal zijn leerling vragen woordjes te leren, omdat 
hij hoopt dat de leerling deze leerstof in zijn leven zal gaan gebruiken. Als je 
iets leert over Gods aanwezigheid, dan beoogt dat eveneens een vervolg te 
hebben op je levenshouding.9 

Spirituele leerstof wordt voor een leerling aannemelijk door het zien 
van onder andere spirituele attitudes. Voorbeelden van spirituele attitudes 
zijn meditatie, gebed en het lezen uit de heilige Schriften.10 Deze attitudes 
kunnen in het pastoraal-gesprek worden toegepast. In deze casus is de pas-
tor aan het begin van het overbrengen van de leerstof over de nabijheid van 
God. Het is nog maar de vraag of de pastorant de leerstof oppakt en hoe 
vervolgens de pastor de leerstof kan uitbreiden. 
 

                                                                            
9 H. NOUWEN, Eindelijk thuis, Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren 
zoon’, Tielt (Lannoo) 1999, 150 beschrijft hoe de ontmoeting met deze schildering 
een ontmoeting is geworden met het Bijbelverhaal en vervolgens zijn leven heeft 
veranderd: De ontmoeting met het schilderij werd het begin van mijn eigen terugkeer. 
10 Vergelijk: Vertrouwen groeit in stilte, Taizé, Bijbelse meditaties, reflectie ǁ gebed 
ǁ zang, ‘s-Hertogenbosch (Adveniat) 2003 [oorspronkelijke titel: En ton amour je 
me confie: méditer la Bible dans le silence, le partage et le chant, Taizé (Ateliers et 
Presses de Taizé)]. Zie ook: J. WITKAM, De stilte van het woord, van bijbelwoord 
naar diepte-inkeer, Tielt (Lannoo) 1998. 
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De pastor spreekt over God vanuit ons geloof. De gebruikmaking van het be-
zittelijk voornaamwoord eerste persoon meervoud ons is complex, omdat de 
eerste persoon meervoud zowel inclusief als exclusief gebruikt kan worden. 
Indien de eerste persoon meervoud inclusief gebruikt is, wordt de aange-
sprokene er mede in opgenomen. Voor de casus betekent dit dat de pastor 
en de pastorant samen bedoeld zijn. 

Deze onderlinge betrokkenheid kan daarbij zowel feitelijk als evocatief 
zijn. De pastor kan met het woordje ons wijzen op het feit dat de pastorant 
eveneens een gelovige is, want misschien is dat al in een eerder gesprek ter 
sprake gekomen. De pastor stelt dan vast wat beide gesprekspartners eigen-
lijk al weten, maar dat op dit moment in het pastoraal-gesprek van belang is 
opnieuw in te brengen en te onderstrepen. Hoewel de pastor corrigerend 
optreedt ten opzichte van de mening van de pastorant dat niemand aan 
hem denkt, is deze opmerking dan veeleer een herinnering aan wat beide 
gesprekspartners gezamenlijk al weten, dan een correctie. 

Het kan ook zijn dat de pastor het woordje ons bezigt, omdat hij zich – 
ook tijdens het onderhavige pastoraal-gesprek – gedragen weet door de ge-
loofsgemeenschap van waaruit hij gezonden is. Het woordje ons heeft dan 
geen betrekking op de pastorant, maar werkt ondersteunend in het pasto-
raal handelen van de pastor zelf. De eerste persoon meervoud duidt dan de 
dragende geloofsgemeenschap aan, om aan te geven dat wat de pastor doet, 
namelijk aan de pastorant denken door aanwezig te zijn in het nu-moment, 
een gangbare attitude is binnen zijn geloofsgemeenschap. Daarmee geeft 
de pastor niet alleen aan dat hij wél doet wat de pastorant zegt te ontberen, 
maar tevens dat vanuit de geloofsgemeenschap van de pastor gerekend 
mag worden op een veelvuldig voorkomen van deze houding. De niemand 
van de pastorant is daarmee omgebogen niet zozeer tot de aanwezigheid 
van één persoon, alsof het gaat om de tegenstelling tussen geen en één, 
maar tot meerderen. 

De uitdrukking vanuit ons geloof kan tevens betrekking hebben op de in-
houd van de geloofstraditie waarin aandacht voor gedetineerden aanwezig 
is. Zo komen er in de Bijbel meerdere passages voor waarin een (wel of niet 



 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTITIEPASTORAAT 

 

[ 240 ] 

terecht vastzittende) gedetineerde vraagt om gedachtenis. Jozef bijvoor-
beeld vraagt de opperschenker aan hem te denken (Gen 40:14). Aan iemand 
denken betekent iemand in de aandacht houden. Alleen al hierdoor kan Jo-
zef zich gesteund voelen in de moeilijke situatie die hem is aangedaan en 
waarin hij nu verkeert. Jozef vraagt aan hem te denken zodra zijn medege-
detineerde een ex-gedetineerde is en het hem weer goed gaat. Daarmee 
vraagt Jozef om een geestelijke bijstandsrelatie van de kant van de ander, 
wanneer deze uit zijn lijden verlost is. 
 
De domeinanalyse van het pastoraal-gesprek: leraarsmoment 3 
Het ingebedde domein van de pastorant in het derde sprekersgedeelte heeft 
als inhoud dat. Gezien de constructie kan wel zo zijn, waarmee de pastorant 
het modale werkwoord kunnen van de pastor overneemt, slaat dit terug op 
het ingebedde domein van het tweede sprekersgedeelte van de pastor, na-
melijk dat God met je is. De pastorant komt terug op wat de pastor aan on-
derricht heeft ingebracht. Hij neemt het onderricht echter over zonder te 
spreken over Gods aanwezigheid. De pastorant heeft het over dat en in de 
vervolgzin over er. Hij merkt er niets van. 
 
Via de domeinanalyse kan de pastor zien dat de pastorant nauwelijks ingaat 
op de leerstof over de aanwezigheid van God. God kán aanwezig zijn als de 
Afwezige, maar de pastorant spreekt naamloos over God en Diens aanwe-
zigheid (dan wel afwezigheid) en gaat vervolgens over op een ander item. 
Het is aan de leraar-pastor om deze leerstof weer aan te bieden. Dat kan 
bijvoorbeeld door aan het einde van het gesprek terug te komen op deze 
leerstof en deze als huiswerk mee te geven: denk op je cel na over wat ik je 
zei over Gods aanwezigheid in jouw leven en jouw reactie daarop.11 

                                                                            
11 In deze huiswerkopdracht sluit de pastor aan bij de leerstof en bij de ervarings-
wereld van de pastorant; zie ook: B. LAGERWERF / F. KORTHAGEN, Een leraar van klasse: 
Een goede docent worden en blijven, Soest (Nelissen) 20093 (20061), 36-37. 
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Een andere mogelijkheid is om de leerstof in een vervolggesprek aan te bie-
den. De pastor zal dan niet zozeer de terughoudende leraar moeten zijn, 
maar een leraar die de leerstof over Gods aanwezigheid explicieter maakt. 
Dit kan de pastor doen door bijvoorbeeld God te laten spreken in zijn spre-
kersdomein. Wanneer de pastor zegt: “God zegt: ‘Ik ben bij je’”, dan komt 
God via het sprekersdomein van de pastor aan het woord. De leerstof wordt 
daarmee directer. 

De leerstof wordt ook directer door het zien van attitudes. De pastor 
kan de pastorant voorstellen om te bidden, te mediteren, of te lezen uit de 
Bijbel. Hier doet zich de mogelijkheid voor dat God Zijn eigen domein krijgt 
in het pastoraal-gesprek. 
 
De pastorant komt vervolgens terug op het slachtoffer en daarmee op het 
tweede ingebedde domein uit zijn eerste sprekersdomein. 
In reactie daarop komt de pastor met twee vragen. Beide vragen gaan over 
het slachtoffer. De vragen zijn interessant, omdat de pastor het heeft over 
alles wat er is gebeurd. Hiermee maakt de pastor een verbreding van het met 
slachtoffer gevulde ingebedde domein dat de pastorant inbracht. De pastor 
heeft het over het slachtoffer niet specifiek in combinatie met de uitspraak 
(waarvan de inhoud overigens in het gesprek niet genoemd is), maar in 
combinatie met alles wat er is gebeurd – en de uitspraak is daar slechts een 
onderdeel van. 

De pastor wil de pastorant zo een tweetal zaken duidelijk maken. Ten 
eerste wil hij dat de pastorant naar een ander kijkt, in dit geval het slachtof-
fer. Ten tweede wil hij duidelijk maken dat die ander, het slachtoffer dus, 
het helemaal niet zo fijn heeft. Hij is niet voor niets slachtoffer. En mocht 
de pastorant suggereren dat het wel fijn is om slachtoffer te zijn en dat hij 
daarom ook die positie zou willen hebben, dan moet hij bedenken dat die 
positie echt niet begerenswaardig is. De pastorant zou dat kunnen weten 
door zijn suggestieve ingebedde domein in zijn tweede sprekersdomein, 
waarin hij zichzelf als slachtoffer lijkt voor te stellen. 
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De pastor had zijn leerstof over het slachtoffer ook kunnen verwoorden 
door te zeggen dat de pastorant van zichzelf geen slachtoffer moet maken; 
maar dat doet de pastor niet. Hij brengt zijn leerstof over via vragen. Met 
behulp van die vragen kan de pastorant nadenken in plaats van het klakke-
loos overnemen of het meteen afwijzen van de leerstof uit het domein van 
de pastor in zijn eigen sprekersdomein. 

De pastor helpt de pastorant door gebruikmaking van ingebedde do-
meinen in zijn vragen. Het eerste ingebedde domein is afhankelijk van het 
werkwoord denken. Daarmee gaat de hoofdvraag niet over het slachtoffer, 
maar over de pastorant: wat denkt hij? Aan deze activiteit van denken zijn 
twee ingebedde domeinen gekoppeld. Het tweede ingebedde domein is el-
liptisch van het werkwoord denken afhankelijk. De twee ingebedde domei-
nen zijn inhoudelijk parallel: tevreden zijn en blij zijn. Beide activiteiten wor-
den toegeschreven aan het slachtoffer, zonder deze te noemen. In plaats 
daarvan gebruikt de pastor het anonieme persoonlijk voornaamwoord hij. 

De twee ingebedde domeinen vormen ten opzichte van elkaar een cli-
max. Domeinanalytisch wordt deze climax bereikt door de aanwezigheid 
van een ingebed domein in het tweede ingebedde domein. Terwijl dit in het 
eerste ingebedde domein een optie was geweest op basis van de constructie 
tevreden zijn over, volgt de nieuwe inbedding pas in tweede instantie met be-
hulp van de constructie blij zijn met. Ook semantisch wordt de climax geëvo-
ceerd door de nuanceverschuiving van tevreden, de uitdrukking die de pas-
tor overneemt van de pastorant, naar blij. Een slachtoffer kan nog wel tevre-
den zijn met de uitspraak, maar hij kan onmogelijk blij zijn met alles wat er is 
gebeurd. 
 
Uit de inhoud van het eerste ingebedde domein in het vierde sprekersdo-
mein van de pastorant blijkt dat de leerstof van de pastor is overgekomen. 
Er is een verschuiving opgetreden. De pastorant begrijpt dat het slachtoffer 
nu veel narigheid heeft. Eerst was volgens de pastorant het slachtoffer tevre-
den. Ze zijn nu minstens beiden slachtoffer. 
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Het leermoment is evenwel bescheiden. De pastor vroeg naar ingebedde 
domeinen afhankelijk van de activiteit denken, maar een ingebed domein 
ontbreekt in de reactie van de pastorant. De afwezigheid van een ingebed 
domein voor de geleerde stof laat zien dat het om een relatieve erkenning 
gaat van de positie van het slachtoffer. Daarentegen is het aanwezig inge-
bedde domein bedoeld voor de eigen situatie, zij het dat zich ten aanzien 
van de inhoud een verschuiving heeft plaatsgevonden. Was in het eerste en 
tweede sprekersdomein dit ingebedde domein nog gevuld met mij, is de in-
houd thans een abstract dat, dat niet zozeer de hele persoon van de pasto-
rant betreft, als wel zijn beroerde, dan wel zijn als beroerd ervaren situatie. 

De pastorant heeft een stap gezet met behulp van de lesstof die pastor 
op vragende wijze met ingebedde domeinen heeft aangeboden: slachtoffer 
zijn is niet fijn, voor niemand. Ook niet voor de pastorant. De inhoud van 
deze lesstof ervaart de pastorant aan den lijve. Hij is net zo goed de dupe. 
Maar dat ziet niemand. 
 
De domeinanalyse van het pastoraal-gesprek: leraarsmoment 4 
De pastorant heeft in zijn vorige sprekersdeel verteld dat hij nu veel narig-
heid heeft. Met deze tijdsaanduiding nu spreekt de pastorant niet meer in 
een algemene tijdsopvatting, zoals in zijn eerste sprekersdomein, waarin 
hij geen tijdsbepaling gebruikte, maar worden zijn narigheden gerelateerd 
aan het concrete hier en nu. In feite maakt hiermee de pastorant dezelfde 
beweging als de pastor deed in zijn tweede sprekersdomein. Zijn eígen hier 
en nu staat centraal, de focus is niet meer gericht op het vermeende hier en 
nu van het slachtoffer. 

Deze verschuiving biedt de pastor de mogelijkheid te vragen naar de 
ergste narigheid van deze vele narigheden. De pastorant verkeert in een nare 
situatie. Hij voelt zich de dupe. Nu kan de pastor vragen naar wat hij zo erg 
vindt. 

De vraag van de pastor snijdt als het ware aan twee kanten. Want op het 
moment dat de pastorant deze vraag beantwoordt, kan hij niet meer zeggen 
dat niemand zijn ellende ziet. Enerzijds mag de pastorant nu zeggen wat er 
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zo naar is aan zijn situatie. Anderzijds is de consequentie dat er iemand 
naar zijn ellendige situatie heeft gevraagd. Misschien zijn het er maar wei-
nigen die zijn narigheid zien, of misschien zelfs maar één, maar dat is meer 
dan niemand, zoals hij expliciet heeft beweerd in zijn tweede sprekersdo-
mein. 

In het vijfde sprekersdomein geeft de pastorant antwoord. Hij noemt 
van alles op, van alles dat hij kwijt raakt. Vervolgens stelt hij de vraag hoe hij 
hier ooit nog bovenop komt. Met deze vraag bevestigt de pastorant de le-
raarrol van de pastor. Hij is zo meegegaan met de leermomenten in de ge-
spreksdomeinen van de pastor, dat hij nu degene is die de vraag stelt wat te 
moeten doen. Maar er is meer. In deze vraag zit een spoor om weg te willen 
komen uit de narigheid. Van de ene kant zegt de pastorant dat hij het niet 
meer trekt, maar vervolgens spreekt hij toch over er bovenop willen komen, al 
heeft hij (nog) geen idee hoe. Dit betekent dat hij zichzelf als leerling positi-
oneert ten opzichte van de lerarende pastor. 
 
Het ingebedde leraarschap 
Met behulp van de domeinanalytische benadering van het pastoraal-
gesprek, heb ik de sprekersdomeinen van de pastor en de pastorant geana-
lyseerd. Ik heb in deze analyse met name het leraarschap van de pastor be-
schreven. Maar er is meer dan alleen het leraar-zijn van de pastor.  

Zowel de scheppingstheologische als de domeinanalytische benadering 
laat zien dat de pastor niet de enige is die leraar is of leraaraspecten heeft. 
 
Het pastoraal-gesprek wordt al gaandeweg gemaakt door pastor én pasto-
rant. De pastor moet zich in het leraar-zijn beseffen dat hij steeds de plaats 
weet in te nemen naast de pastorant. De sprekerskolom van de pastor staat 
in de uittekening niet voor niets naast de sprekerskolom van de pastorant. 
Dit is een gegeven dat het hele gesprek steeds moet kleuren. 

Misschien lijkt dit gegeven een vanzelfsprekendheid: wanneer er twee 
personen zijn die met elkaar in gesprek gaan, dan zijn er ook twee kolom-
men. Maar er is meer nodig om de kolom van de pastorant van de pastorant 
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te laten zijn. De pastor behoort zich de kolom van de pastorant niet toe te 
eigenen. De sprekersdelen van de pastorant behoren zowel wat structuur 
als inhoud betreft, door de pastorant gemaakt te worden zoals hij denkt dat 
hij ze moet maken. Daar moet de pastor alert op zijn. De pastor die zijn le-
raarschap creëert door alleen maar herhaling van de in zijn sprekersdelen 
behorende leerstof, inclusief de daarbij behorende domeinstructuur bij de 
pastorant te bewerkstelligen, is een leraar-pastor die het domein van de 
pastorant usurpeert. Soms is een dergelijk leraarschap nodig. De leraar 
moderne talen die een rijtje onregelmatige werkwoorden wil overbrengen 
bij de leerling, hoopt dat de leerling het sprekersdomein van de leraar ge-
heel overneemt. De leraar is in deze geslaagd in zijn leraarschap wanneer 
de leerling de informatieoverdracht heeft gekopieerd. Maar dat geldt beslist 
niet voor het pastoraal-gesprek. 

Als in een pastoraal-gesprek de ingebedde domeinen van de pastor let-
terlijk worden overgenomen door de pastorant, is het nog maar de vraag of 
er sprake is van een vrije leersituatie.12 In de geanalyseerde casus zijn er 
geen gekopieerde domeinen van de pastor te vinden in het sprekersdomein 
van de pastorant. Toch heeft de pastor leerstof overgebracht die de pasto-
rant heeft opgepakt. De pastor heeft daarvoor met name gebruik gemaakt 
van de vaardigheid vragen stellen.13 In het gesprek komen vier ingebedde 
domeinen van de pastor voor. In drie van deze vier ingebedde domeinen 
komen in het totaal vier vragen voor. 

De eerste vraag van de pastor is naar aanleiding van het eerste spre-
kersdomein van de pastorant dat eindigt met de vraag wie denkt er aan mij? 
De vraag van de pastorant is een ingewikkelde paradox. Wie deze vraag 
                                                                            

12 Zie: H.W. STONE, Does Freedom Exist Between this Person and Me?, in: H.W. 
STONE, Theological Context for Pastoral Caregiving: Word in Deed (Religion, Ministry & 
Pastoral Care), London (Haworth Pastoral Press) 1996, 33. 
13 Volgens Rijkers is het stellen van vragen een van de bekwaamheden van de leraar 
bij deelnemersgericht communiceren, in: T. RIJKERS, Leergericht doceren en stimule-
ren: Effectief lesgeven voor vakdocenten, Soest (Nelissen) 20032 (19991), 21. 
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stelt aan een ander, verwacht dat er aandacht voor hem is. De pastor gaat 
niet in op de vraag. De thematiek zal even later in het gesprek wel ter spra-
ke komen, maar dan is de communicatieve situatie veranderd. De pastorant 
stelt dan vast dat er niemand aan hem denkt. Daarop volgt het enige niet 
vragende gedeelte in het sprekersdomein van de pastor. Het is in dit gedeel-
te dat de pastor God ter sprake brengt. De pastor is overtuigd van Gods 
aanwezigheid. Dat kán hij zeggen. De pastor gelooft dat God er is, ook voor 
de pastorant. De pastor is van dit geloof doordrongen, maar hij formuleert 
het als een vrije keuze naar de pastorant toe om mee te gaan in het geloof 
dat Gods aanwezigheid er ook is voor hem. Op dit moment in het gesprek 
wijst de pastorant de geloofsovertuiging van de pastor niet af, maar de pas-
torant geeft aan dat hij duidelijk een andere ervaring heeft. 

De vragen die de pastor stelt brengen een leerproces op gang, waardoor 
de pastorant een verschuiving in zijn vraagstelling maakt van wie denkt er 
aan mij? naar hoe kom ik hier ooit nog bovenop?14 Deze verschuiving draagt de 
verschuiving in zich van ‘welke activiteit doet iemand buiten mij?’ naar 
‘welke activiteit kan ik zelf ondernemen?’. In de vraag van de pastorant of er 
iemand is die aan hem denkt, staat de pastorant centraal als object. Hij is 
het eenzame slachtoffer dat maar moet afwachten of er aandacht voor hem 
is. In de vraag van de pastorant hoe hij er ooit nog bovenop kan komen, is 
de pastorant subject. 

In de vraag wie er aan mij denkt zit de pastorant via het woordje mij in 
een ingebed domein. In de vraag hoe kom ik hier ooit nog bovenop zit geen in-
bedding. De pastorant is aan de oppervlakte gekomen. 
 

                                                                            
14 Anselm Grün benoemt een verandering van perspectief waarbij geen sprake is 
van dwang en waar de persoon in kwestie helemaal achter staat, een Verwandlung. 
Wanneer men gedwongen wordt om te veranderen, verwordt een verandering tot 
een Veränderung, in: A. GRÜN, Verwandlung: Eine vergessene Dimension geistliches Leb-
ens, Mainz (Matthias-Grünewald) 1993, 7. 



 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTITIEPASTORAAT 

 

[ 247 ] 

Behalve dat de pastor zich het sprekersdomein van de pastorant niet be-
hoort toe te eigenen, is er nog iets anders waar de pastor van doordrongen 
moet zijn. De pastor staat in een groter geheel. Vanuit de scheppingstheo-
logische benadering werd al duidelijk dat de pastor gelijk de pastorant ge-
schapen is naar Gods beeld en gelijkenis en dat God de basisleraar is. 

In de visualisatie van het gesprek in domeinen is het grote geheel van 
het gesprek het basisdomein. In dit basisdomein treden de actanten op. Zij 
zijn dus niet de bezitters van het basisdomein. Ook dit zegt iets over het le-
raarschap van de pastor. De pastor is namelijk niet degene die het gehele 
gesprek omvat. Iedere spreker omvat zijn eigen sprekersdomein en heeft 
daarin zijn eigen verantwoordelijkheden. Zo is de pastor verantwoordelijk 
voor zijn domeininhouden en domeinstructuren. Met behulp daarvan pro-
beert hij de pastorant bij te staan. Tevens is de pastor verantwoordelijk ten 
opzichte van het sprekersdomein van de pastorant om deze niet te gaan be-
zitten. 

De sprekersdomeinen worden bij elkaar gehouden door het basisdo-
mein. Zonder basisdomein is er geen gesprek tussen mensen. Het basis-
domein is het kader waarin het gesprek al gaandeweg ontstaat. 
Het basisdomein is daarmee relationeel. De pastor kan leraar zijn, omdat er 
iemand is waarvoor hij leraar kan zijn. Wil de pastor zijn leerstof kunnen 
overbrengen, kunnen luisteren en spreken, vragen kunnen stellen, samen 
kunnen vatten en feedback kunnen geven, dan moet de pastor in relatie 
staan tot een ander. 

Het genre gesprek brengt met zich mee dat er geen voorgeschreven tekst 
is. Hoe lang sprekersdomeinen in een basisdomein bij elkaar blijven, is me-
de afhankelijk van de communicatieve vaardigheden van de pastor. 
 
Met behulp van de domeinanalyse is het resultaat van het leraarschap van 
de pastor zichtbaar geworden. De pastorant heeft naar aanleiding van de 
vragen van de pastor een beweging gemaakt van object naar subject. Dome-
intechnisch is er een verandering zichtbaar van de verscholen naar de toe-
gankelijke pastorant. 
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Deze resultaten kunnen van invloed zijn op het vervolg van het pasto-
raal-gesprek. De leerstof die nog is blijven liggen, is de aanwezigheid van 
God voor de pastorant. De pastorant heeft deze leerstof niet afgewezen of 
betwijfeld, maar hij is ook nog niet op het niveau gekomen waarop hij dit 
kan beamen. De ervaring dat God met je is, veronderstelt nabijheid. Door 
de nabijheid van de pastor is de pastorant meer subject geworden voor 
zichzelf. Het mogelijke vervolg hierop kan zijn, dat de pastorant God even-
eens gaat ervaren als nabij in zijn leven en hij aldus nog meer subject wordt 
in zijn eigen domein. 
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14.  Het dilemma van de kleine zusjes 

Games als leraar van deugden: de casus van Bioshock 
 

FRANK BOSMAN 
 
Voor je staat een klein, genetisch gemanipuleerd meisje. Ze hurkt bang in 
een hoek en houdt haar handen beschermend omhoog. Ze smeekt je haar 
niet aan te raken. Toch ga je dat doen, omdat het je enige optie is. Naast 
haar ligt het levensloze lichaam van haar beschermer, gekleed in een futu-
ristisch, zwaar bewapend duikerspak. De mensen van de onderwaterstad 
Rapture noemen deze meisjes Little Sisters, ‘ontworpen’ om de uiterst kost-
bare stof, Adam genaamd, uit het lichaam van drugsverslaafde splicers te 
onttrekken. De Little Sisters leven in een droomwereld, waarin ze de man-
nen-in-duikerspak liefdevol aanspreken als Big Daddy. Wie een van de meis-
jes aanraakt, wordt zonder pardon door haar beschermer gedood. 

Nu sta jij voor de keuze, nadat je haar Big Daddy hebt verslagen, wat je 
met deze Little Sister gaat doen. Je hebt twee opties: ‘oogsten’ (harvest) of 
‘redden’ (rescue). Je hebt geen idee wat het gevolg is van beide opties. Maar je 
weet wel dat je haar verzamelde Adam nodig hebt om in deze onderwater-
dystopie te kunnen overleven. Je kiest ‘oogsten’. Je pakt het meisje op dat 
flink tegenstribbelt, en trekt met veel geweld de Adam uit haar borstkas. De 
Adam blijkt een grote zeeslak verborgen in haar buik. Het meisje heeft de 
procedure niet overleefd. Dit geweld levert je 160 Adam-punten op waarmee 
je je eigen lichaam kan oppompen tot bovenmenselijke proporties: mind-
control, telekinese, vuur en ijs laten neerregenen op je vijanden. 
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Even later kom je het volgende meisje tegen. Deze keer kies je voor 
‘redden’. Je strijkt het tweede tegenstribbelende meisje liefdevol over haar 
voorhoofd. En in een fel licht verdwijnt de zeeslak uit haar lichaam. Nu is ze 
in leven gebleven. Dankbaar zwaait ze met haar handen terwijl ze een thank 
you fluistert, en ze kruipt door een klein gangetje in de muur naar wat wel-
licht een veilige schuilplaats voor haar zou kunnen zijn. Niettemin krijg je 
ook een portie Adam, maar nu slechts 80 punten, de helft van de harvest-
optie. 

En dan valt het volle dillema van de game Bioshock op je: kies je voor 
meer Adam ten koste van de Little Sisters of red je hun leven ten koste van je-
zelf en de kansen om te ontsnappen aan deze onderwaterhel? Kies je voor 
jezelf of voor de ander? Wat is de morele rompstand als speler van Bioshock: 
egoïsme of altruïsme? Daarmee doet het spel iets unieks: het stimuleert de 
speler te reflecteren over zijn morele keuzes, en voedt de speler, als die daar 
voor open staat, op tot het innemen van een ‘deugdzame houding’. De game 
als leermeester, de speler als leerling. 

De hierboven beschreven scène komt uit het spel Bioshock (2014) en 
komt – in allerlei variaties eenentwintig maal voor. Eenentwintig keer moet 
de speler een onherneembaar besluit nemen: offer ik deze Little Sister op 
voor 160 punten, of laat ik haar leven en neem ik genoegen met 80 punten? 
Ludologisch gezien is maar één optie de beste: opofferen. Dat levert immers 
speltechnisch gezien de best mogelijke uitkomst op. Maar narratologisch 
gezien doet Bioshock alle moeite om de speler aan het twijfelen te brengen 
over deze schijnbaar eenvoudige keuze. 

Bioshock doet dat door de vraag over het lot van de eenentwintig Little 
Sisters in de handen van de gamer te leggen te midden van een complexe 
verhaallijn die vol zit met expliciete en impliciete verwijzingen naar zowel 
het christendom als het filosofische werk van de Amerikaans-Russische fi-
losofe Ayn Rand. De game presenteert de gamer daarmee een wicked pro-
blem, of eigenlijk eenentwintig van dit soort morele dilemma’s. Als gamer 
weet je, zeker bij de eerste keer, niet precies van de ludologische en narrato-
logische gevolgen zijn van je keuze voor offeren of redden, noch op de kor-
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te, noch op de lange termijn (en die zijn er zeker). En eenmaal een keuze 
gemaakt, is die niet meer te herstellen. Midden in de spanning tussen ludo-
strategische en narratief-ethisch overwegingen enerzijds en een emotio-
neel geladen narratief anderzijds probeert Bioshock de speler te laten reflec-
teren op zijn eigen ethische beslissingen en op de morele grondvesten er-
van. 

In deze bijdrage wil ik aan de hand van de game Bioshock laten zien hoe 
videogames een (positieve) rol kunnen spelen in het (in)oefenen van (wen-
selijk) ethisch gedrag bij spelers van deze games door middel van het stimu-
leren van een reflectie op het eigen ethisch handelen binnen deze games. In 
het kader van het project ‘modellen van leraarschap’ wil ik laten zien dat vi-
deogames feitelijk kunnen fungeren, ongeacht de intentie van de makers 
ervan, als voertuig van geloofsoverdracht en ethische reflectie. Bioshock ver-
vult beide rollen op een verrassende manier. 

Om dit aannemelijk te maken geef ik – na een korte reflectie op de me-
thodologie van het (theologisch) onderzoek naar videogames (paragraaf 
‘ethical gaming’) – een korte introducerende beschrijving van het complexe 
game-narratief van Bioshock, alsmede de allohistorisch-retrofuturistische 
setting ervan (paragraaf ‘would you kindly’). In de vervolgparagraaf ‘I chose 
rapture’ analyseer ik het narratief van Bioshock als een filosofisch commen-
taar op een extreme vorm van kapitalisme (‘hyperkapitalisme’) zoals dit 
werd beleden door de filosoof Ayn Rand, door middel van het in kaart bren-
gen van de vele verwijzingen in de game naar het leven en werk van deze 
denker. 

Vervolgens focus ik mij op de rol die religie, met name het christendom, 
speelt in het narratief van Bioshock, waarbij ik wil aantonen dat de game re-
ligie antithetisch positioneert ten opzichte van eerder genoemde Randiaans 
hyperkapitalisme (paragraaf ‘Jesus loves me’). In de vervolg paragraaf 
‘thank you, Sir’ bespreek ik het morality system van Bioshock, waardoor de 
gamer wordt uitgedaagd om te kiezen tussen narratief-ethisch of ludostra-
tegisch gedrag. Als laatste zal ik aantonen dat Bioshock ‘gelezen’ (gespeeld) 
kan worden als een oefening in deugdzaamheid, maar ik zal ook wijzen op 
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het niet onproblematisch karakter ervan (slotparagraaf ‘een oefening in 
deugdzaamheid’). 
 
‘Ethical gaming’: methode en opzet 
Zo-even werd gesproken over het ‘lezen’ van een videogame. Dat is niet voor 
niets. In dit artikel worden videogames beschouwd als digitale (interactie-
ve) speelbare (narratieve) teksten.1 Door deze definitie kunnen videogames 
enerzijds worden geanalyseerd als ‘teksten’ (in de breedste zin van het 
woord), en kunnen zij anderzijds volledig tot hun recht komen als digitale 
interactieve spelconstructies. Voorts wordt in deze bijdrage gebruik ge-
maakt van een game-immanente benadering van videogames.2 

Binnen deze specifieke benadering bestaan vier met elkaar samenhan-
gende methodologische stappen: internal reading, het spelen van het spel; 
internal reserach, het verzamelen van alle narratieve elementen in de game; 
external reading, het in kaart brengen van de intermediale en intertekstuele 
relaties tussen de game zelf en de wereld daarbuiten; en external research, 
het verzamelen van zoveel relevante informatie buiten de game zoals die 
verschaft wordt door gamers, recensenten, critici en onderzoekers die zich 
met dezelfde game hebben bezig gehouden.3 

Als theologische methode maak ik gebruik van een cultuurtheologische 
benadering ten opzichte van de game Bioshock.4 Het object van deze cul-
tuurtheologie is de bestudering van de hedendaagse cultuur (zoals die vorm 
krijgt in onder andere romans, films, popmuziek en videogames) in relatie 

                                                                            
1 F.G. BOSMAN, The Word Has Become Game: Researching Religion in Digital 
Games, Online:Heidelberg Journal of Religions on the Internet 11 (2016) 28-45. 
2 S. HEIDBRINK / T. KNOLL / J. WYSOCKI‚ Venturing into the Unknown (?): 
Method(olog)ical Reflections on Religion and Digital Games, Gamers and Gaming, 
Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet 7 (2015) 68-71. 
3 Bosman, The word has become game. 
4 K. COBB, The Blackwell guide to theology and popular culture, Malden (Blackwell 
Publishers) 2005. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIOSHOCK 

 

[ 253 ] 

tot de expliciete en/of impliciete sporen binnen deze cultuur van traditione-
le religieuze symbolen, objecten, teksten en noties. Deze sporen dienen als 
zodanig te worden geëxpliceerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd in relatie 
tot de oorspronkelijke religieuze en/of theologische traditie(s). 

Nog een woord over serious gaming en het onbekendere ethical gaming. 
Videogames met een specifiek educatieve insteek zijn al langer bekend on-
der de verzamelnaam serious games (ook wel edugames genoemd).5 Wat on-
der deze noemer valt, is niet heel gemakkelijk aan te geven, maar in ieder 
geval computerspellen die specifiek ontworpen zijn om mensen bepaalde 
cognitieve of praktische vaardigheden bij te brengen.6 Het onderwijs, de-
fensie en de medische zorg zijn maatschappelijke velden waar al vaak ge-
bruik gemaakt wordt van serious games, bijvoorbeeld om chirurgen-in-
opleiding te laten oefenen met complexe operaties of militairen-in-
opleiding veilig te trainen op het onklaar maken van explosieven. Dat eerste 
gebeurt met de game Dr. Game: surgeon trouble, het tweede met Virtual Battle 
Space 2.7 Het licht misschien voor de hand om serious games ook in te zetten 
voor het ‘trainen’ van individuen in zake moreel-ethische competenties, 
maar deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen.8 
                                                                            

5 M. MA / A. OIKONOMOU / L. JAIN, Serious Games and Edutainment Applications, London 
(Springer) 2011. 
6 D. DJAOUTI / J. ALVAREZ / J.-P. JESSEL, Classifying Serious Games, in: P. FELICIA (ed.), 
Handbook of research on improving learning and motivation through educational games: 
Multidisciplinary approaches, Hershey (Information Science Reference) 2011, 118-136. 
7 [Anoniem], Dr. Game maakt chirurgen beter en sneller, RTLnieuws.nl, 16 juni 2015, 
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/dr-game-maakt-chirurgen-beter-en-sneller [bezocht op 
10 januari 2017]; M. WESTERTERP, Militairen oefenen met games, Nederlands Dag-
blad, 29 oktober 2014, https://www.nd.nl/nieuws/leven/militairen-oefenen-met-
games.1672017.lynkx [bezocht op 10 januari 2017]. 
8 R. HODHOD / D. KUDENKO / P. CAIRNS, Serious games to teach ethics, in: N. TAYLOR 
(ed.), Adaptive and Emergent Behaviour and Complex Systems: Proceedings of the 
23rd Convention of the Society for the Study of Artificial Intelligence and Simula-
tion of Behaviour, s.l. (SSAISB) 2009, 43-52; G. PEREIRAA / A. BRISSONA / R. PRADAA / 
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Het omgekeerde is echter ook waar. Games die niet bedoeld zijn als se-
rious games, maar louter als entertainment, kunnen wel degelijk een ‘opvoe-
dende functie’ hebben, ook op moreel-ethisch terrein, zoals ik aan de hand 
van Bioshock ook zal aantonen. 
 
‘Would you kindly’: de casus van Bioshock 
Bioshock is een first person shooter gecombineerd met lichte role playing ele-
menten, geschreven door Ken Levine, ontwikkeld door 2K Boston, gepubli-
ceerd door 2K Games in 2007 en is speelbaar op PC, Xbox360/One, PlaySta-
tion 3/4, OS X en iOs. Het game-narratief en de wereldsetting worden ge-
kenmerkt door allohistorische en retrofuturistische elementen die ener-
zijds de loop van de geschiedenis op belangrijke punten laten afwijken van 
de ‘reële’ geschiedenis buiten de game, en die anderzijds geavanceerde 
technologie presenteren zoals deze in het verleden werd voorzien.9 

In 1945, aldus het game-narratief, liet de steenrijke, hyperkapitalistische 
Amerikaans/Russische zakenman Andrew Ryan (* 1911) een gigantische on-
derwaterstad bouwen op de bodem van de Atlantische Oceaan. Deze stad, 
die hij de naam Rapture gaf, was de materialisatie van zijn utopisch-
kapitalistisch wereldbeeld: een wereld zonder overheidsbemoeienis en een 
absolute vrije markt. In 1958 echter vond een opstand van de werkende 
klasse in Rapture plaats, aangevoerd door een geheimzinnige man met de 
naam Atlas. 

Als de game-protagonist, een onbekende man met de naam Jack, in 
1960 door een vliegtuigongeluk in Rapture verzeild raakt, is de strijd tussen 

                                                                            
A. PAIVAA / F. BELLOTTIB / M. KRAVCIKC / R. KLAMMAC, Serious games for personal and 
social learning & ethics: Status and trends, Procedia Computer Science 15 (2012) 
53-65. 
9 K. HELLEKSON, The alternate history: Refiguring historical time, Kent (Kent State Uni-
versity Press) 2011; E. GUFFEY / K. LEMAY, Retrofuturism and Steampunk, in: R. 
LATHAM (ed.), The Oxford Handbook of Science Fiction, New York (Oxford University 
Press) 2014, 434-450. 
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Ryan en Atlas op zijn hoogtepunt, waardoor de onderwaterstad feitelijk tot 
anarchie is vervallen. Jack wordt door Atlas ‘geholpen’ om Ryan uit te scha-
kelen met als doel weer naar de oppervlakte te kunnen terugkeren. Atlas 
blijkt echter een alias waarachter de meestercrimineel Frank Fontaine 
schuilgaat. Ryan en Fontaine zijn verwikkeld in een strijd om de macht in 
Rapture, en dan vooral om het bezit van de aldaar ontwikkelde stamceltech-
nologie, Adam genaamd, die de geïnjecteerde bovenmenselijke krachten 
geeft. 

Uiteindelijk blijkt Jack het illegitieme kind van Ryan en zijn minnares 
Jasime Jolene te zijn. Als embryo gekocht door Atlas/Fonatine werd Jack fy-
siek en mentaal gemanipuleerd, en naar de bovenwereld gestuurd bij wijze 
van fail-safe. Fontaine is echter in staat Jack op elk willekeurig moment te 
manipuleren door het uitspreken van de frase ‘Would you kindly’. Het vlieg-
tuigongeluk dat Jack in Rapture bracht, was dan ook door Fontaine geregis-
seerd. Jack had een enveloppe bij zich met instructies het vliegtuig te kapen 
en te crashen, allemaal ‘verzegeld’ met dezelfde trigger phrase. Pas als Jack 
Fontaine weet te verslaan, wordt hij permanent vrij van deze mentale ma-
nipulatie. 
 
‘I Chose Rapture’: een filosofisch commentaar 
Het verhaal van Bioshock kent vele niveaus, die op kunstige wijze in elkaar 
grijpen. Op het eerste niveau is Bioshock een intelligent commentaar op het 
Westers hyperkapitalisme, zoals dat in het bijzonder wordt vertolkt door de 
Amerikaans/Russische filosoof Ayn Rand (1905-1982).10 In een interview met 
The Guardian stelde ontwikkelaar Ken Levine dan ook expliciet: What I tried 

                                                                            
10 F.G. BOSMAN, Christenen zijn geen Atlassen: Over Ayn Rand, kapitalisme en het 
spel Bioshock, in: P. VAN GEEST / M. POORTHUIS / Th. WAGENAAR / A. WARRINGA (eds.), 
Vrienden met de Mammon: De levensbeschouwelijke dimensie in de economie, Almere 
(Parthenon) 2013, 210-228. 
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to do, having read Ayn Rand, was to create Galt’s Gulch and stick real people in it.11 
Rand werd in 1905 geboren in St.-Petersburg als de joodse Alissa Rosen-
baum.12 Op de vlucht voor het communisme emigreerde ze in 1926 naar de 
Verenigde Staten, waar zij in 1982 gestorven is. 

In Amerika ontwikkelde Rand een eigen filosofische stroming met de 
naam ‘Objectivisme’. Zelf vatte zij het Objectivisme kort en bondig samen als: 
Metafysica: objectieve realiteit. Epistemologie: rationaliteit. Ethiek: egoïsme. Politiek: 
kapitalisme.13 Rands ideale samenleving bestond uit krachtig, zelfverzekerd, 
egoïstisch kapitalisme dat op basis van de wetten van de vrije markteconomie 
streeft naar een geluksmaximalisatie van het autonome individu. Hoewel in 
Europa haar naam relatief onbekend is, beïnvloedde Rands economische 
ideeën invloedrijke intellectuelen en politici zoals Alan Greenspan (de oud-
voorzitter van de FED), Ron Paul (één van de founding fathers van de ultracon-
servatieve Tea Party) en Paul Ryan (fractieleider van de Republikeinen in het 
Huis van Afgevaardigden sinds 2015).14 De regeringen Reagan, Bush sr. en 
Bush jr. poogden haar kapitalistisch ideeën in de praktijk te brengen. 

Rand verspreidde haar ideeën niet via een wetenschappelijke carrière, 
maar via zeer goed verkopende en invloedrijke romans, waarvan en The 
Fountainhead (1943) en Atlas Shrugged (1957) de belangrijkste zijn. De door 
Ken Levine genoemde fictieve stad Galt’s Gulch komt dan ook uit Atlas 
Shrugged. Volgens deze roman zijn de Verenigde Staten overgenomen door 
‘socialisten’, die de rijken benadelen ten gunste van de ‘luie’ onderklasse. De 
Amerikaanse captains of industry zijn gevlucht naar een klein stadje midden 
in de woestijn, Galt’s Gulch, genoemd naar hun leider John Galt, de echte 

                                                                            
11 N. COWEN, How Bioshock Infinite will be prescient. Interview with Ken Levine, 
The Guardian, 1 december 2011, https://www.theguardian.com/technology/2011/dec/01/ 
bioshock-infinite-interview-ken-levine [bezocht op 10 januari 2017]. 
12 A. HELLER, Ayn Rand and the world she made, New York (Anchor Books) 2009. 
13 HELLER, Ayn Rand, 281-282. 
14 HELLER, Ayn Rand, 276. 
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held van Rands roman. In deze ideale Randiaanse wereld regelt de vrije 
markt alle onderlinge verhoudingen, tot en met liefde en seks.15 

Het is deze Randiaanse utopie die Ken Levine tot leven wilde wekken in 
Bioshock’s onderwaterstad Rapture. Aan het begin van de game, als de speler 
via Jack afdaalt naar de zeebodem, legt Andrew Ryan uit wat Rapture eigen-
lijk wil zijn. Rands ideeën zijn onmiskenbaar aanwezig. 
 

I am Andrew Ryan, and I am here to ask you a question. Is a man not entitled to 
the sweat of his brow? ‘No,’ says the man in Washington, ‘it belongs to the poor.’ 
‘No,’ says the man in the Vatican, ‘it belongs to God.’ ‘No,’ says the man in Mos-
cow, ‘it belongs to everyone.’ I rejected those answers. Instead, I chose something 
different. I chose the impossible. I chose… Rapture. A city where the artist would 
not fear the censor. Where the scientist would not be bound by petty morality. 
Where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of 
your brow, Rapture can become your city as well. 

 
De verwijzingen in Bioshock naar het leven en de werken van Rand zijn 
overal te vinden. Andrew Ryan, de schepper van Rapture, is een bijna perfect 
anagram van Ayn Rand. De naam Atlas is een verwijzing naar Rands sleu-
telroman Atlas Shrugged. De naam van Frank Fontaine bevat een dubbele 
verwijzing, namelijk naar Rans andere beroemde roman The Fountainhead 
en naar de voornaam van Rands levenspartner Frank O’Connor († 1979). De 
naam van een van de belangrijkste wetenschappers in Rapture, Bridgette 
Tenebaum, is een verwijzing naar Rands oorspronkelijke naam Alissa Ro-
senbaum. De wijn die in de game te vinden is, Fountainhead Cabernet Sauvig-
non is wederom een verwijzing naar The Fountainhead. Het Pharoah’s Fortune 
Casino in Rapture is gelokaliseerd in de Cameron Suites, een referentie naar 
de architect Henry Cameron, ook uit The Fountainhead. De naam van H. Ro-
ark verschijnt op een advertentie voor Eve’s Apple strip club, wederom een 

                                                                            
15 H. ACHTERHUIS, De utopie van de vrije markt, Rotterdam (Lemniscaat) 2010, 76-77. 
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verwijzing naar dezelfde roman. Op talloze posters in de game staat afge-
drukt ‘Who is Atlas?’, een referentie naar de iconische vraag ‘Who is John 
Galt?’ uit Atlas Shrugged. 

Als Jack het Randiaanse onderwaterutopia bereikt, is Andrew Ryan’s 
droom als een zeepbel uit elkaar gespat. Rapture is als samenleving geïm-
plodeerd, verscheurd door een bloedige burgeroorlog, een plek waar Tomas 
Hobbes’ adagium Homo homini lupus werkelijkheid geworden is, een oorlog 
van allen tegen allen.16 Hiermee is Ken Levine’s kritiek op het Randiaanse 
egoïsme duidelijk geworden: een samenleving waar egoïsme de hoogste 
deugd is, moet wel ineenstorten. Levine’s Bioshock echoot Hans Achterhuis’ 
uiteindelijk diskwalificatie van Rands Objectivisme: 
 

Zelfs de meest vreedzame utopische samenlevingen blijken voor de goede obser-
vator op geweld te berusten of van geweld doortrokken te zijn. (…) Kennelijk kan 
ook de utopie van Rand alleen maar gebouwd worden op een fundament van 
geweld dat nodig is het oude totaal te vernietigen teneinde een nieuwe wereld te 
kunnen creëren.17 

 
Bioshock is hiermee een knap filosofisch commentaar op het failliet van het 
hyperkapitalisme, uitgebracht nauwelijks één jaar voor de globale krediet-
crisis van 2008, waarmee de game in zeker opzicht profetisch mag worden 
genoemd.18 
 
‘Jesus loves me’: religie als contra-utopie 
In de inleiding van zijn boek over Ayn Rand en het marktkapitalisme geeft 
Achterhuis aan dat het kapitalisme niet alleen in termen van economie be-

                                                                            
16 Th. HOBBES, De Cive, Londen (R. Royston) 1651, [bezocht op 23 januari 2017]: 
en.wikisource.org/wiki/De_Cive 
17 ACHTERHUIS, De utopie van de vrije markt, 45. 
18 HELLER, Ayn Rand, 276. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIOSHOCK 

 

[ 259 ] 

grepen moet worden, maar tevens ook uit een utopische inspiratie. De kre-
dietcrisis vormt voor mij nu de beslissende aanleiding om de kapitalistische utopie in 
haar neoliberale vorm aan de orde te stellen.19 Volgens Achterhuis heeft ook 
Rands Galt’s Gulch uit Atlas Shrugged alle formele kenmerken van een uto-
pie: het gaat om een totale en radicale verandering van de hele samenleving 
(en niet zozeer om het aanpassen dan wel om het omverwerpen van de be-
staande maatschappelijke structuren). Verder wijst Achterhuis op achter-
liggende concepten in Rands roman als zuiverheid (absoluut goed versus 
absoluut kwaad) en de noodzaak tot regulatie van de twee grootste bronnen 
van conflicten in elke samenleving – seks en arbeid.20 

In de game Bioshock wordt het christendom gepositioneerd in radicale 
oppositie met het egoïsme van Ayn Rand. Het fungeert feitelijk als een anti-
utopie. Opmerkelijk is dat Ken Levine enerzijds zo open is over de filosofi-
sche premissen van en inspiratie voor de game Bioshock, maar anderzijds de 
religieuze component in het narratief niet ter sprake brengt. En dat terwijl 
in Bioshock juist veel verwijzingen te vinden zijn naar de christelijke traditie. 
De meest in het oogspringende scene in dit opzicht is de Smuggler’s Hideout. 
Jack verneemt dat Rapture veel problemen heeft met smokkelaars. Het ver-
schijnsel smokkelwaar is in een Randiaanse samenleving eigenlijk een on-
mogelijkheid (alle handel is toegestaan, belastingen worden niet geheven). 
Toch worden de smokkelaars van Rapture gruwelijk opgejaagd, gemarteld 
en gedood door de mannen van Andrew Ryan. Wat er precies wordt ge-
smokkeld, blijft in zekere zin onbesproken in de game, maar kan in één ge-
val expliciet geval worden opgemerkt. De Smuggler’s Hideout is zojuist door 
Ryans mannen overvallen. En Jack wordt direct bij binnenkomst gecon-
fronteerd met een aan touwen opgehangen, verminkte en vermoorde 
smokkelaar. Hij hangt aan een touw, terwijl zijn handen opzij zijn getrok-

                                                                            
19 ACHTERHUIS, De utopie van de vrije markt, 7-11. 
20 H. ACHTERHUIS, De erfenis van de utopie, Amsterdam (Boom) 1998, 55-94; ACHTER-
HUIS, De utopie van de vrije markt, 42.45. 
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ken in een kruis vorm. Zijn hoofd neigt naar rechts. En boven zijn hoofd 
staat in bloed geschreven de reden voor zijn executie: ‘smokkelaar’. Aan zijn 
voeten liggen opengestoten koffers met daarin boeken. Op de boekkaften 
vallen twee woorden te lezen: Holy Bible. 

De iconografie van deze enscenering is onmiskenbaar christelijk. De 
smokkelaar is gedood door de mannen van Andrew Ryan wegens het ver-
spreiden van het christendom. De positionering van de smokkelaar is een 
exacte kopie van Jezus Christus aan het kruis zoals die in de christelijke 
iconografie wordt afgebeeld, met in plaats van het bekende ‘INRI’ (Iesus Na-
zarenus Rex Iudaeorum, ‘Jezus de Nazarener, Koning der Joden’), het woord 
smuggler. In beide gevallen gaat het om de redenen van de executie. 

Op andere momenten ontmoet Jack ‘ondervraagde’ smokkelaars. Half 
waanzinnig door de martelingen zingt één van hen op half-klagende, half-
hysterische toon: Jesus loves me, this I know / For the Bible tells me so / Little ones to 
Him belong / They are weak but He is strong.21 Een andere smokkelaar schreeuwt 
wanhopig naar zijn God, die hem verlaten lijkt te hebben: I’m sorry, Father… 
(...) Father... Why have you forsaken me? (...) Jesus! God! Somebody help! 

De naam van de onderwaterstad Rapture is een verwijzing naar de theo-
logische notie, vooral binnen Amerikaanse evangelisch-christelijke kringen 
populair, aangaande de ‘wegrukking der rechtvaardigen’ voor of gelijktijdig 
met de eschatologische wederkomst van Jezus Christus op het einde der tij-
den.22 In dit geval is de naam cynisch gebruikt: de (voornamelijk atheïsti-
sche) inwoners van Rapture voelden zich aanvankelijk wellicht inderdaad 

                                                                            
21 Jesus Loves Me is een christelijke hymne geschreven door Anna B. Warner en werd 
voor het eerst in dichtvorm gepubliceerd in de roman Say and Seal van Susan War-
ner (1860). De woorden worden gesproken tot een stervend kind om het te troos-
ten. Nadat de tekst van muziek voorzien was in 1862 verwierf het liedje grote be-
kendheid in vooral evangelisch-charismatische kringen. 
22 R. REITER, A history of the development of the rapture positions, in: G. ARCHER, 
Three views on the Rapture: Pre-, mid- or post-tribulation, Grand Rapids (Zondervan) 
1996, 9-55. 
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een groep uitverkorenen, maar al snel lijkt hun onderwaterparadijs meer op 
een hel dan een hemel. 

Een andere verwijzing naar het christendom in Bioshock zijn de namen 
van het product dat de gebruiker bovenmenselijke krachten schenkt, Adam, 
en de bijbehorende ‘energie’, genaamd Eve, die de speler moet hebben om 
deze krachten te kunnen gebruiken. Adam wordt geoogst uit het lichaam 
van een soort zeeslak. Deze ontdekking staat op naam van de eerder ge-
noemde Tenebaum, nadat één van de zeeslakken de kreupele hand van een 
dokwerker in Rapture had genezen. Adam, Eva, de representatie van Eve in 
de game door een appel23: het zijn allemaal verwijzingen naar het bekende 
verhaal uit Genesis 3 waarin Adam en Eva aten van de door God verboden 
vruchten. Dit Eden-motief wordt in de game gekoppeld aan dat van 
Goethe’s tovenaarsleerling (uit 1797): de mens die zijn eigen grenzen over-
schrijdt door voor God te willen spelen en daarvoor de afschuwelijke conse-
quenties moet dragen. 

Intrigerend en niet onbelangrijk om in deze context te vermelden, is 
Rands felle afkeer van het verschijnsel religie in het algemeen en van het 
christendom in het bijzonder. Volgens de filosoof was elk almachtig wezen 
‘per definitie’ een dictator.24 In een bittere discussie met haar toenmalige 
beste vriendin en theïst Isabel Paterson stelt Rand dat het alternatief van de 
moraliteit van de reden slechts het fiat van de openbaring is.25 Enerzijds had 
Rand wel respect voor de figuur van Jezus Christus, maar anderzijds walgde 
ze van de bijbehorende christelijke verlossingstheologie. In een berucht in-
terview met het Amerikaanse Playboy (1964) noemt zij Jezus de personificatie 

                                                                            
23 Het fruit dat Adam en Eva in Genesis nuttigden van de boom van kennis van 
goed en kwaad, wordt in de christelijke iconografie traditioneel voorgesteld als een 
appel. Dit komt waarschijnlijk omdat het Latijnse woord malum zowel ‘appel’ als 
‘zonde’ kan betekenen. A. LACOCQUE, The Trail of Innocence: Adam, Eve and the Yah-
wist, Eugene (Cascade Books) 2006. 
24 A. RAND, Letters of Ayn Rand, New York (Dutton) 1995, 184; HELLER, Ayn Rand, 172. 
25 RAND, Letters, 184; HELLER, Ayn Rand, 172-173. 
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van waar mensen naar zouden moeten streven, een Übermensch. Het drama van de 
christelijke mythologie is echter dat Hij niet voor zijn eigen zonden is gestorven, 
maar voor die van niet-ideale mensen.26 

Zie het enorme contrast dat Ken Levine opgebouwd heeft in Bioshock 
tussen het egoïsme van Ayn Rand enerzijds en het christelijk altruïsme an-
derzijds. John Galt, de archetypische held uit Atlas Shrugged, vat in één enke-
le zin alles samen waar Rand voor staat: I swear by my life and my love for it 
that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mi-
ne.27 En daartegenover staat het christelijke adagium dat zij zegt te geloven 
in een gekruisigde God die uit vrije wil zijn eigen leven gaf ten bate van de 
gehele mensheid, en die aan zijn volgelingen vraagt hetzelfde te doen. 
 
‘Thank you, Sir’: egoïsme versus altruïsme 
Het is de spanning tussen het altruïsme van het (ideaaltypische) christen-
dom en het egoïsme van Rands hyperkapitalisme die fungeert als achter-
grond voor het belangrijkste morele dilemma van Bioshock: de keuze tussen 
het redden of doden van de Little Sisters. Dit type spel, of onderdeel van het 
spel, staat bekend als ethical gameplay, dat formeel gedefinieerd kan worden 
als: 
 

The outcome of a game sequence in which players take definitive choices based 
on moral thinking, rather than instrumental thinking. Ethical gameplay is, in 
other words, the outcome of moral play.28 

 
Idealiter vormen deze morele dilemma’s een moment voor de gamer om de 
flow van de gameplay te onderbreken, een cesuur die de speler dwingt om 
                                                                            

26 HELLER, Ayn Rand, 324. 
27 A. RAND, Atlas Shrugged, New York (Penguin Random House) 1957, 680. 
28 M. SICART, Wicked games: On the design of ethical gameplay, in: B. CHRISTENSEN 
(ed.), Proceedings of the 1st DESIRE Network Conference on Creativity and Innovation in 
Design, Lancaster (Desire Network.Sicart) 2010. 
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zijn gedrag te evalueren in het licht van en narratief-ethische overwegingen 
in plaats van (primaire) ludostrategische overwegingen.29 Met andere 
woorden: ethical gameplay dwingt spelers na te denken in termen van mora-
liteit in plaats van competitie. 

Niet alle games maken gebruik van ethical gameplay, of op dezelfde ma-
nier. Er is dan ook aanzienlijke kritiek op het gebruik van morele dilemma’s 
in videogames. Miguel Sicart en Tobias Knoll merken op dat veel in-game 
morele dilemma’s ludologische kwaliteit en narratologische diepte mis-
sen.30 Te vaak kunnen deze morele in-game dilemma’s (relatief) eenvoudig 
worden opgelost door (onder andere): kennis van het achterliggende ethi-
sche framework van de game, de visuele en/of auditieve feedback van de ga-
me op bepaalde handelingen van de speler, en/of door simpel te experimen-
teren met alle mogelijke uitkomsten van een bepaald dilemma in combina-
tie met het (mis)bruik van de save/load-functionaliteit van de game. 

Ook Bioshock maakt gebruik van ethical gameplay en doet dat precies 
door middel van het maximaliseren van de spanning tussen ludostrategi-
sche en narratief-ethische overwegingen van een gepercipieerde (ideaalty-
pische) speler. Een primair ludostrategische speler zal geneigd zijn om de 
Little Sisters te ‘oogsten’ vanwege de dubbele hoeveelheid upgrade points 
(Adam) die deze keuze oplevert. De ‘dood’ van een Little Sister neemt hij dan 
op de koop toe. Een daarentegen eerder narratief-ethische speler zal precies 
het tegenovergestelde kiezen, namelijk om de Little Sister te redden. De af-
trek van de helft van het maximale aantal Adam-punten neemt deze speler 
voor lief. 

Door de narratieve achtergrond van Bioshock kunnen de twee opties die 
de speler heeft, oogsten of redden, gemakkelijk gekoppeld worden aan de 

                                                                            
29 M. SICART, Moral dilemmas in computer games, Design Issues 29 (2013) 28-37. 
30 SICART, Wicked games; SICART, Moral dilemmas; T. KNOLL, “Are those the only two 
solutions?”: Dealing with choice, agency and religion in digital games, Online: Hei-
delberg journal for religions on the internet 7 (2015) 207-226. 
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twee ideologische uitersten die in de game worden gepresenteerd. De ludo-
strategische speler, die kiest voor een winstmaximalisatie ten bate van 
zichzelf ten koste van de geoogste Little Sisters, benadert het ethisch egoïs-
me van Ayn Rand dicht. Omgekeerd benadert de narratief-ethische speler 
met zijn keuze voor ‘de ander’, in casu de Little Sister, het altruïsme van het 
christendom, zoals dat door de game wordt gepresenteerd. 

Het morele gewicht van deze keuze wordt nog versterkt door twee an-
dere elementen. Ten eerste zijn er 21 Little Sisters in de game te vinden van 
wie de speler het lot moet bepalen.31 En elke keer opnieuw moet de keuze 
gemaakt worden, waardoor het gewicht van de actuele beslissing wordt 
verzwaard door de herinnering aan (steeds meer) eerdere beslissingen. Het 
tweede element is nog belangrijker in dit opzicht. Want hoewel het tech-
nisch gezien mogelijk is bij de eerste ontmoeting met een Little Sister de ge-
volgen van allebei de opties te ‘verkennen’ door middel van het save/load-
systeem van de game, zijn de lange termijnconsequenties van de beide op-
ties dusdanig later in de game pas merkbaar dat terug gaan naar de ‘status’ 
van voor de eerste keuze het spel feitelijk opnieuw zou laten beginnen. 

Deze vertraging van de zichtbaarheid van de consequenties van de keu-
ze voor ‘oogsten’ of ‘redden’ wordt geregeld door het zogenaamde morality 
system van Bioshock.32 Een dergelijk morality system kan gedefinieerd worden 
als een impliciet of expliciet digitaal systeem binnen een bepaalde video-
game, dat bepaalde acties en/of keuze van de speler in het spel ethisch kwa-
lificeert aan de hand van een voorgegeven ethisch framework. 

Voor Bioshock duurt het feitelijk tot aan het einde van het spel voor er 
een (in dit geval louter narratologische) consequentie van de morele keuzes 
zichtbaar wordt. Er zijn twee eindes: het ‘goede einde’ en het ‘slechte einde’. 

                                                                            
31 http://bioshock.answers.wikia.com/wiki/How_many_Little_Sisters_are_there_in_BioShock 
[bezocht op 10 januari 2017]. 
32 F.G. BOSMAN, There is no solution: “Wicked problems” in digital games [ver-
schijnt binnenkort]. 
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In het eerste geval ontsnappen Jack en de geredde Little Sisters naar de op-
pervlakte. De daaropvolgende scènes suggereren dat Jack de meisjes onder 
zijn hoede neemt en hen helpt hun eigen plek in de maatschappij in te ne-
men. In het tweede geval, het ‘slechte einde’, worden Jack en nog een hele 
groep Little Sisters, die kennelijk uit een ander deel van Rapture afkomstig 
zijn, opgepikt door een Amerikaanse atoomonderzeeër, die vervolgens door 
hen wordt overgenomen. De ellende van Rapture wordt op die manier aan 
de oppervlakte voortgezet. In het eerste geval zijn de Little Sisters duidelijk 
opgelucht en is hun houding naar Jack die van dankbaarheid en vertrou-
wen. In het tweede geval zijn de Little Sisters doodsbang van Jack, die hen 
met merkbare grofheid bejegent. De voorwaarden voor het behalen van het 
goede einde zijn veel zwaarder dan voor het slechte einde. Alleen de speler 
die alle meisjes redt, krijgt dit einde te zien. De speler die ook maar één Litt-
le Sister ‘oogst’, krijgt automatisch het slechte einde. Er wordt door het spel 
geen onderscheid gemaakt tussen het oogsten van één of eenentwintig 
meisjes. 

Nog een laatste woord over de keuze tussen ‘oogsten’ en ‘redden’. Als de 
speler driemaal achtereen een Little Sister heeft gered, krijgt hij van het laat-
ste gerede meisje een speciale bonus in de vorm van een teddybeer. In de 
speelgoedbeer zit dan genoeg Adam om het tekort, opgelopen door ‘goed 
gedrag’, te compenseren. Dit is ludologisch gezien ook eigenlijk niet te 
voorkomen. Het verschil in technische hulpmiddelen tussen ‘goede’ en 
‘slechte’ spelers zou veel te veel uit elkaar gaan lopen, en uiteindelijk het he-
le spel bederven. Niettemin levert ‘redden’ uiteindelijk iets minder Adam op, 
dan oogsten, 3080 tegenover 3360 Adam-punten. 
 
Bioshock: een oefening in deugdzaamheid 
De Little Sisters zijn genetisch, mentaal en fysiek gemanipuleerde mensen, 
ontworpen voor het produceren (in hun lichaam) en oogsten (uit de licha-
men van overledenen) van zoveel mogelijk Adam. Atlas/Fontaine en Tene-
baum geven na elk beslissingsmoment feedback over de in-game-radio. Als je 
een Little Sister oogst, is Atlas verheugd (‘het zijn geen mensen’) en Tene-
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baum boos (‘je bent een beest’). Omgekeerd, als je een Little Sister redt, prijst 
Tenebaum je (‘het pad van de rechtvaardige is moeilijk’) terwijl Atlas meent 
dat je je laat manipuleren door dezelfde vrouw die verantwoordelijk is voor 
de creatie van de Little Sisters überhaupt (een verwijt dat overigens hout 
snijdt).33 

De game gebruikt de figuur van de Little Sister als een ‘oefengrond voor 
moraliteit’. De beide opties – oogsten en redden – representeren de in het 
game-narratief tegenover elkaar gezette morele uitersten, respectievelijk 
het egoïsme van Ayn Rand (en daardoorheen het kapitalisme) enerzijds en 
het altruïsme van het christendom anderzijds. De speler krijgt eenentwin-
tig keer de gelegenheid om te kiezen tot welke twee van deze domeinen hij 
zichzelf rekent. 

Hierin lijkt het egoïstische alternatief – de Little Sisters oogsten – in eer-
ste instantie de beste oplossing: het levert tweemaal zoveel Adam-punten op 
(game-interne argument) en bovendien gaat het hier niet om meisjes van 
vlees en bloed in de reële wereld, maar om meisjes van pixels en program-
meercodes in een virtuele wereld (game-externe argument). Maar schijn 
bedriegt, getuige de oneindige hoeveelheid ‘getuigenissen’ van gamers op 
online fora waarin zij ‘bekennen’ alle Little Sisters te hebben gered. Zelfs als 
we een bepaald percentage van deze ‘bekentenissen’ afdoen als ‘politieke 
correctheid’, is de hoeveelheid spelers die voor ‘redden’ kiest voldoende om 
te beseffen dat de ludologisch voor de hand liggende oplossing niet in alle 
opzichten de meest aantrekkelijke blijkt te zijn. 
De spiegelneuronen in onze hersenen maken een identificatie tussen de 
game-avatar (Jack in het geval van Bioshock) en de speler mogelijk.34 Die 
band tussen avatar en gamer is in het bijzonder sterk binnen het role playing 

                                                                            
33 Wellicht klinkt in Tennebaums opmerking een Bijbelse verwijzing door naar 
Spreuken 12:28. 
34 Z. WAGGONER, My avatar, my self. Identity in video role-playing games, Jefferson 
(McFarland) 2009. 
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genre, waartoe ook Bioshock behoort. De auditieve feed-back van Tenebaum 
en de visuele (nogal onsmakelijke) presentatie van de ‘oogst’-optie is vol-
doende om in de gamer een gevoel van zelfwalging op te roepen.35 
Bioshock is in dit opzicht niet alleen te beschouwen als een filosofisch com-
mentaar op het (hyper)kapitalisme, maar ook als een oefenruimte waarin 
de speler uitgenodigd wordt om te reflecteren op zijn morele in-game-
keuzes en -daden. Beide uiterste opties worden weergegeven: het altruïsme 
van het christendom en het egoïsme van het (hyper)kapitalisme. De uitein-
delijke narratologische vraag in het morele dilemma van de Little Sisters is 
dan ook of de gamer bereid is het goede te voltrekken aan een ander terwijl 
hij daarbij eigen (verwacht) voordeel moet opofferen. Dat het hier gaat om 
een virtuele wereld met virtuele keuzes, maakt voor de morele reflectie wei-
nig uit. 

Bioshock vraagt de gamer niet alleen een keuze te maken, maar daagt 
hem tegelijkertijd uit om na te denken over de fundamenten van zijn eigen 
ethische overwegingen. De ‘redden’-optie is ongetwijfeld de moreel juiste, 
maar waarom doet een mens eigenlijk het goede? Ook hier is een strate-
gisch-utilitaristisch antwoord mogelijk, bijvoorbeeld omdat altruïstisch ge-
drag op korte termijn meer voordeel voor jezelf in de toekomst zou kunnen 
opleveren. In Bioshock kom je ver met deze manier van denken, aangezien je 
na drie reddingsoperaties een bonus van Tenebaum krijgt, zodat het totale 
aantal Adam-punten enigszins gelijk blijft aan de andere optie. 
Tegelijkertijd drukt Bioshock je op de kernwaarde van de christelijke deug-
denethiek: het goede verdient te worden gedaan, enkel en alleen omdat het 
goed is. Het goede als moreel ankerpunt heeft zijn eigen waarde, onafhan-
kelijk van andere waarden. Het goede verdient werkelijkheid te worden, 
zonder dat daar straf of beloning tegenover staat. Bioshock stimuleert de 
speler te kiezen voor het slechte (uit egoïstische motieven) of voor het goede 

                                                                            
35 L. CUDDY, BioShock and philosophy: Irrational game, rational book, Malden 
(Blackwell) 2015, 5. 
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(uit altruïstische motieven). Het is aan de speler om deze reflectie een stap 
dieper te brengen en na te denken over de grondwaarden van zijn eigen 
moreel-ethische systeem. 
 
In deze bijdrage heb ik willen betogen, aan de hand van de casus van Bio-
shock, dat games in staat zijn om spelers niet alleen te stimuleren tot (wen-
selijk) ethisch gedrag, maar de speler tevens te laten reflecteren over de 
grondvesten van zijn eigen moraliteit. De game Bioshock doet dit door het 
combineren van twee uiterste morele posities tegenover elkaar te zetten: 
het egoïsme van Rand en het altruïsme van het christendom. 
Bioshock en vergelijkbare games kunnen op deze wijze fungeren als voertui-
gen van ethische reflectie. Dit soort spellen zijn serious games, maar op een 
bijzondere wijze. Ze dragen niet zozeer kennis of competenties over, maar 
stimuleren filosofisch-ethische reflectie. Daarin dragen zij bij aan de le-
vensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling van de gamer. De games van 
het type Bioshock zijn weliswaar niet in de eerste plaats daartoe ontworpen, 
maar fungeren wel degelijk als oefenplaatsen van ethische zelfreflectie. 
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15.  De inbeng van de theologie voor leraarschap 

Een nabeschouwing 
 

BART KOET EN ARCHIBALD VAN WIERINGEN 
 
Aan het slot van deze bundel willen wij reflecteren over wat de ontmoeting 
met de hier gepresenteerde leraren oplevert.  

Wat heeft de Bijbelwetenschapper, de Talmoedist, de kerkhistoricus, de 
systematisch theoloog, de pastoraaltheoloog, de cultuurtheoloog te zeggen 
over leraarschap en leren. Het bijzondere van onze bundel is immers dat 
niet onderwijswetenschappers, zoals pedagogen en didactici, zich uitspre-
ken over de leraar, zelfs niet tot het theologische bedrijf behorende weten-
schappers als godsdienstpedagogen, maar dat wetenschappers van allerlei 
theologische disciplines daarop focussen. We vatten in deze nabeschou-
wing samen wat de inbreng van de theologie kan zijn aan discussies over 
leraarschap. 
 
Vijf theologische zwaartepunten 
Als we de bijdragen in deze bundel overzien, zijn de verschillende fascetten 
die naar voren gebracht worden, te clusteren tot een vijftal zwaartepunten, 
dat betekenis heeft ook voor het nadenken over leraarschap en leren van de 
dag van vandaag. 

Het eerste zwaartepunt betreft dat God de leraar bij uitstek is. Leraar-
schap is daarmee vanuit een theologisch verstaan altijd paradoxaal. De le-
raar is immers steeds zelf ook leerling, en wel van God. We zien dit als een 
rode draad door de theologische disciplnes heen lopen. Het geldt niet alleen 
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voor de Bijbel, waar onder anderen Jesaja en Jezus leerlingen van God zijn, 
maar ook voor leraren als Gregorius de Grote, Franciscus van Assisi en 
Thomas van Aquino. Meer nog, elke pastor in zijn pastorale optreden, zoals 
in het individuele pastoraal-gesprek, is leerling van God. Dit aspect is bo-
vendien aanwezig in de Rabbijnse traditie: iedere Rabbijnse leraar dient 
zichzelf tevens te verstaan als leerling van God. 

Leraar zijn en leerling zijn gaan dus hand in hand. In het Lucasevange-
lie is Jezus leraar juist door als een leerling vragen te stellen. Deze combina-
tie van tegelijk leraar en leerling zijn is niet alleen eigen aan de Bijbelse en 
christelijke traditie, maar wordt in het antieke Griekenland zichtbaar in de 
figuur van Socrates. Ook hij stelt vragen, juist als leraar, en stelt zich aldus 
als leraar tevens als leerling op. 
 
Voorts wordt, als tweede zwaartepunt, in de bijdragen in deze bundel hel-
der dat de ideale leraar niet bepaald wordt door een specifieke onderwijs-
methode. In principe is elke onderwijsmethode bruikbaar om een goede le-
raar te zijn. In het boek Jesaja worden verschillende leerstrategieën ge-
bruikt. De ene keer gooit de auteur zijn lezer in het diepe, de andere keer 
legt hij de zaken keurig stapje voor stapje uit. Een ander mooi voorbeeld 
van het gebruik van verschillende leerstrategieën door dezelfde persoon is 
Augustinus. Als bisschop van Hippo blijft hij voordeel hebben van wat hij 
geleerd heeft als docent en retor. Uit een boekje als De Catechizandis Rudibus 
blijkt dat hij verschillende vormen kan gebruiken. Voor beginnenlingen is 
hij strak en duidelijk, maar voor gevordenden is het geen probleem, indien 
eigen twijfel, als essentieel onderdeel van de theologiebeoefening, eveneens 
getoond wordt. Hij schroomt ook niet om én leraar én rechter te zijn. 

De onderwijsmethode mag dan niet altijd vast liggen, wel blijkt het stel-
len van vragen een vast element te zijn. Dat wil zeggen dat de leraar altijd in 
dialoog treedt, zijn leerling steeds wezenlijk ontmoeten wil. Dit stellen van 
vragen komt aan de orde bij Jezus in de tempel in Lc 2:46, maar zien we bij-
voorbeeld ook bij Socrates, Franciscus van Assisi en kardinaal Willebrands, 
of, op een impliciete wijze, in een computergame als Bioshock. 
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Essentieel is dat de leraar zelf voorleeft wat hij zijn leerlingen wil leren. In 
de Bijbelse traditie is Jezus en in de Griekse traditie Socrates daarvan het 
meest sprekende voorbeeld. Maar het blijft een onvervreemdbaar aspect in 
alle christelijke en Rabbijnse tradities, of het nu Rabbi Akiba betreft, Grego-
rius de Grote of kardinaal Willebrands. 
 
Voorts maken, als derde zwaartepunt, alle bijdragen in deze bundel inzich-
telijk dat wat er geleerd moet worden, zich niet focust op kennisoverdracht 
alleen. Vanzelfsprekend is het aanleren van nieuwe kennis of vaardigheden 
onderdeel van onderwijs, maar karaktervorming en de juiste manier van 
leven zijn leerdoelen die dit overstijgen. Godsvertrouwen, dat expliciet cen-
traal staat in het leren in het Jesajaboek, raakt de gehele mens. Na het Jesa-
jaboek richt elke nieuwe leersituatie die in deze bundel beschreven wordt, 
zich ten diepste op het groeien als gelovige mens met een open oog voor 
God en medemens. 

In die zin zijn in de meer of minder expliciet uitgesproken modellen 
van leraarschap steeds drie verschillende leraarsaspecten te ontdekken, die 
bovendien hiërarchisch geordend zijn. Een leraar doet aan kennisover-
dracht. Hij weet iets en wil graag dat zijn leerlingen dat eveneens tot zich 
nemen. Je zou kunnen zeggen dat dit de leraar als de geleerde archivaris is. 
De leraar bewaart een schat aan veelsoortige kennis, waaruit hij steeds weer 
nieuwe dingen tevoorschijn kan halen. 

Maar om een goede leraar te zijn, is er nog iets meer nodig. De leraar 
heeft een idee hoe hij zijn stof wil aanreiken aan zijn leerling. Afhankelijk 
van de situatie kiest hij voor een geëigende benadering. Je zou kunnen zeg-
gen dat dit de leraar is als hermeneuticus. De leraar weet welke kennis 
wanneer in het leerproces nodig is, hoe hij deze kan presenteren en op wel-
ke wijze het aantrekkelijk, ja zelfs verleidelijk is om te leren. 

Maar een echt goede leraar gaat nog een stap verder. De leerling moet 
door het leren mens worden. Uiteindelijk staat het welzijn, zo men wil het 
heil, van de leerling centraal. Je zou kunnen zeggen dat de leraar zich hier 
als mystagoog openbaart. 
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Als vierde zwaartepunt zien we in de bijdragen in deze bundel dat leraar-
schap idealiter verbonden is met andere rollen. Augustinus combineert de 
rol van leraar met die van mystagoog of van rechter. Gregorius de Grote vult 
zijn achtereenvolgende kerkelijke functies, waarvan de laatste die van paus, 
telkens ook in vanuit zijn leraarschap. Elke pastor, zo blijkt in de analyse 
van het individuele pastoraal-gesprek, is, naast pastor, tevens leraar. 

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat in de katho-
lieke traditie ambt en leraarschap een vaste combinatie vormen.1 Augusti-
nus, Gregorius de Grote en kardinaal Willebrands zijn daarvan slechts en-
kele aansprekende voorbeelden. Misschien dat het tegenwoordig lijkt dat 
leraarschap en ambt in de kerk uit elkaar zijn gegroeid. Maar een analyse 
van het pastorale handelen in deze bundel laat zien dat de pastor, zij het 
misschien zonder dat dit expliciet gemaakt wordt, nog steeds ook leraar is. 
 
Als laatste theologische zwaartepunt revelleren de bijdragen in deze bundel 
dat niet alleen allerlei personen leraar zijn, maar de Schriften zelf eveneens 
als leraar beschouwd dienen te worden. Zo heeft het Jesajaboek een eigen 
leerstructuur. Door de schriftelijke neerslag van de wijsheid die Ben Sira 
leerde, wordt het Bijbelboek met zijn naam tot leerhuis. Ook in het joden-
dom worden de Schriften op deze wijze gepercipieerd. 

Deze bijzondere status van de Schriften drukt iets uit van het unieke 
karakter van het jodendom en christendom: zij vormen godsdiensten van 
het Woord. Het Woord moet gelezen worden, doorvorst en geleefd. Leren 
betekent niet alleen leren lezen in de technische zin van een alfabet aanle-
ren en van zich de vaardigheden eigen maken de letters aan te wenden voor 
schrijfactiviteiten, maar tevens dat een leesattitude wordt verwacht van de 
leraar, waarin een hermeneutische relatie tot het Woord ontstaat, en dat 

                                                                            
1 We gaan hier niet in op allerlei discussies wat ambt nu betekent; in deze context 
willen we slechts laten zien hoe ambt leraarschap veronderstelt. 
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deze relatie met het Woord onderdeel moet zijn van wat de leerling geleerd 
moet worden. 

Precies deze interactieve rol van de leraar tot de Schriften creëert de ba-
sis waarin alle voornoemde zwaartepunten uit de Bijbelse en Grieks-
christelijke tradities, gerealiseerd kunnen worden. 
 
Tenslotte 
In een recente publicatie van de Society of Biblical Literature buigen negen 
Marcus-specialisten zich over de verhouding tussen hun wetenschappelijke 
onderzoek en hun college-geven.2 In de inleiding claimt Elizabeth Shively 
zelfs dat er te vaak een kloof bestaat tussen deze twee academische werk-
zaamheden. Een aanwijzing daarvoor in haar ogen is dat topwetenschap-
pers vaak nauwelijks colleges hoeven te geven. De betrokken Marcus-
specialisten willen daarom duidelijk maken hoe hun onderzoek naar het 
Marcusevangelie hun onderwijs beïnvloedt. De Engelse term die daarvoor 
gebruikt wordt is research-led teaching. Het is misschien niet helemaal toeval-
lig dat geleerden die zich met de relatie tussen het ontstaan van een evange-
lie als Marcus en de waarschijnlijkheid dat zo’n evangelie (mede) bedoeld is 
geweest als een soort performance, ook aandacht zijn gaan geven aan de 
manier waarop het bestuderen van Marcus hun eigen manier van lesgeven 
beïnvloedt. Het opent een discussie die relevant is voor allerlei vormen van 
lesgeven en nodigt uit tot nadenken, bijvoorbeeld over de vraag of de ma-
nier waarop Jezus als leraar gekarakteriseerd wordt model kan zijn voor 
docenten van nu. 

Onze bundel draagt als ondertitel modellen van leraarschap. Dat sugge-
reert dat de hier beschreven leraren minstens impliciet ook model zijn voor 
de schrijvers van de bijdragen. Het zou zeker de moeite waard zijn om dat 
expliciet te onderzoeken. Daarbij kan de hiervoor geformuleerde vraag naar 

                                                                            
2 E.E. SHIVELY / G. VAN OYEN, Communication, Pedagogy, and the Gospel of Mark (Re-
sources for Biblical Study 83), Atlanta (SBL Press) 2016. 
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de relatie tussen het onderzoek van wetenschappers en hun manier van les-
geven behulpzaam zijn. 

Die relatie is niet altijd vanzelfsprekend. Verschillende universiteiten 
kennen een bijzondere groep docenten: de universiteitshoogleraren, de 
hierboven al genoemde toponderzoekers. Die worden verondersteld (extra) 
ruimte te krijgen voor hun onderzoek en hebben dan ook vaak vrijstelling 
van bestuurswerk of onderwijsverplichtingen. Toch is zo’n verdeling niet 
altijd verstandig. Voor studenten kan het heel vormend zijn om weten-
schappelijk work in progress te mogen zien, wanneer docenten hun onder-
zoek behandelen in de collegezaal. 

Ook voor docenten kan het vaak heel lonend zijn om samenhang tussen 
hun onderzoek en onderwijs na te streven. Misschien is contact met stu-
denten voor de ene discipline minder vruchtbaar dan voor een andere, 
maar er zijn veel wetenschappers die hun beste werk produceren in contact 
met hun leerlingen. Onze bundel laat zien dat dit in ieder geval voor de the-
ologische disciplines geldt. Of het nu de oudtestamentische profeten betreft 
of Socrates, Jezus of de kerkvaders, Thomas of moderne denkers, zij kun-
nen, – op het gevaar af anachronistsich te formuleren – als voorbeelden 
dienen van deze integratie tussen onderzoek en onderwijs. 

Maar er gebeurt ook nog iets anders. De kans is groot dat de docent, 
bewust of onbewust, pedagogische aspecten van de leraar waarover hij do-
ceert, overneemt. De integratie blijft niet beperkt tussen onderzoek en on-
derwijs, tussen de docent en de student, maar strekt zich mede uit naar de 
te bestuderen leraar en de betrokkenen in deze studie, de leraar en de leer-
ling van vandaag de dag. 
 
Onze bundel heeft zo een eerste stap willen zijn in het nadenken over leraar-
schap en aldus elementen aangedragen die relevant zijn voor de vraag hoe 
allerlei vormen van hedendaags lesgeven baat kunnen hebben bij de model-
len die zichtbaar zijn geworden in de door ons geportretteerde leraren. 
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