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Holwerda over Genesis 
Toledot als structuurbepalend begrip 

Wie de jongste 'Breukelman"legt naast de colle
gedictaten van de Kamper hoogleraar Hol
werda, doet een opmerkelijke ontdekking. Het 

is allemaal veel minder in details uitgewerkt, er spelen nog 
heel andere vooronderstellingen een rol, maar·niettemin is 
het opmerkelijk te noemen dat wat Breukelman in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig ontwikkelde aan visie op het 
boek Genesis, door Holwerda in de kern van de zaak in de 
jaren veertig al was gezien: dat het hele boek Genesis een 
compositie is waarin het woord toledot (verwekkingen) 
bepalend is. . 

Gereformeerd exegeet 
Benne Holwerda leefde van 1910-1952. Als zoon van een 
predikant naar artikel 8 ('singuliere gaven') studeerde hij 
van 1928-1934 in Kampen. In die tijd schreef hij elke week 

. zeer lange brieven naar huis. Zijn medestudenten begre-
pen dat niet en gniffelden daarom: wat heeft hij nou toch 
wekelijks te schrijven? Feit was dat zijn vader naarmate hij 
langer predikant was, de nood ervoer een wetenschappe
lijke opleiding te hebben gemist. Alles wat Benne in zijn 
studie opdeed en van enig nut achtte voor het werk van 
zijn vader, schreef hij in zijn brieven. Ook de commentaren 
maakte hij leesbaar voor hem. In 1934 werd hij predikant 
in Kantens (Groningen). in 1938 in Amersfoort. Toen hij 
met zijn kerkeraad de besluiten van 1944 niet bleek te 
kunnen aanvaarden, en in een sober en terughoudend 
gestelde brief daaraan uiting gaf, werd hij zonder nader te 
zijn gehoord, als predikant afgezet. Dit feit heeft hij waar
schijnlijk nooit kunnen verwerken, met alles wat eromheen 
is gebeurd. Hoewel hij na zijn ambtsaanvaarding een heel 
programma had gemaakt voor een doctoraalstudie en pro
motie, heeft het daarvan nooit kunnen komen door de 
oorlog en de vrijmaking. In 1946 benoemde de synode 
van Enschede hem tot hoogleraar. Oude Testament. Dat 
ambt heeft hij bekleed tot hij in 1952 plotseling overleed. 

Holwerda heeft veel geschreven.' Wat zijn wetenschap
pelijke arbeid betreft, zijn we aangewezen op collegedicta
ten, die buiten verantwoordelijkheid van de hoogleraar 
worden uitgegeven. Dat ze niettemin betrouwbare infor
matie geven over zijn colleges, wordt uit diverse inleidin
gen duidelijk.3 

Kenmerkend voor Holwerda als exegeet is, dat hij uit
gaat van - wat hij noemt - een schriftgelovig standpunt. 
Dat houdt in dat hij de verhalende gedeelten van het 
Oude Testament voor historisch betrouwbaar houdt, en de 

. kritiek daartegen hartgrondig verwerpt.4 Bijzonder scherp
zinnig is zijn analyse van de geschiedenis van de histori
sche en literaire kritiek. Voortdurend is hij met hen in 
gesprek. Zijn schriftgelovig vooroordeel bracht hem niet 
tot een gemakkelijk en goedkoop afwijzen van standpun
ten van anderen. Het gesprek is scherp, maar eerlijk. Hol-

werda zoekt vooral wetenschappelijke argumenten tegen 
wat hij bijbelkritiek vindt. Zo onderbreekt hij zijn uitvoerige 
besprekingen van bijvoorbeeld de gedachten van Wellhau
sen voortdurend met korte opmerkingen, die aanwijzen 
hoezeer een bepaalde gedachte in tegenstelling tot andere 
van Wellhausen zelf staat. 

Boeiend is de wijze waarop Holwerda de bronnensplit
sing in de Pentateuch afwijst. Zeker ook op dit punt is een 
vergelijking met Breukelman (en Buber) interessant. Hol
werda ontkent niet dat bijbelschrijvers hun bronnen heb
ben gehad, hij ontkent dat de bronnen te onderscheiden 
zijn volgens de criteria die men daarvoor hanteert 
(godsnamen, lokale setting, enz.). Ook ontkent Holwerda 
dat verschillende auteurs aan een tekst hebben gewerkt; 
een boek als Genesis is duidelijk van één hand, en vanuit 
een weldoordachte compositie geschreven. Daarmee wil 
hij de eenheid en gaafheid van de tekst aantonen met 
argumenten. Hij doet dat door te betogen dat we in de 
Schriften te maken hebben met een weldoordachte struc
tuur en compositie. 

Zoeken naar structuur en compositie 
Holwerda wilde gereformeerd exegeet zijn, en bewees in 
zijn collegedictaten dat hij daarmee niet meer een 'voor
oordeel' aanbracht dan anderen. Zo liet hij ten aanzien van 
Wellhausen zien, waar deze aan het handje loopt van 
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Hegels geschiedenisfilosofie. Wat Holwerda daarbij vooral 
dreef, was niet wat hij aan voorbeelden kende. Calvijn 
wordt door hem zeer dikwijls aangehaald, maar hij heeft 
kritiek op zijn gereformeerde leraren en collega's, die de 
'Schriftkritiek' op zichzelf wel afwijzen, maar er toch vaker 
gebruik van maken dan goed is. Waarschijnlijk heeft Hol
werda het 'gereformeerde Schriftprincipe' aangenomen als 
het minst bevooroordeeld. het minst werkend vanuit een 
van buitenaf aangedragen voor-verstaan. Kenmerkend 
voor hem is namelijk de openingszin van zijn Bijzondere 

Canoniek: 'Uitgangspunt bij de Canoniek van het O.T. is de 
aanvaarding van het zelf getuigenis van de Schrift.' Dat uit
gangspunt had voor hem de consequentie, dat ook de 
verhalen als historisch betrouwbaar moeten worden ver
staan. Maar op precies dezelfde wijze had dat ook als con
sequentie dat bijeengehouden moet worden wat bijeen 
hoort. Holwerda wenste de Schriften ook literair als een
heid.te verstaan. 

Dat bracht hem bij een opvatting over de compositie en 
de structurele analyse, die sterk aan Breukelman en diens 
leerlingen doen denken. De eenheid van de Schrift moet 
niet slechts beleden worden. zil is wetenschappelijk aan te 
tonen. Sprekend over het ontstaan van bijbelverhalen, het 
gebruik der bronnen en de kwestie van eventuele latere 
toevoegingen, zegt Holwerda: 'Maar de bijbelschrijver 
paste bewust een heel scherpe selectie toe op het aanwe
zige materiaal, en ontwierp zijn compositie niet vanwege 
zijn eigen psyche. doch vanuit de openbaring.'5 Op de 
volgende bladzijde maakt Holwerda duidelijk hoe hij de 
gereformeerde Canoniek ziet: 'Vooral zal men. indien men 
tot een Schriftgetrouwe canoniek in dezen komen wil. 
meer dan tot dusver moeten letten niet slechts op ver
spreide Schriftgegevens. inzake auteur etc.. doch allereerst 
op de heel eigen structuur der boeken.' Hij laat zien hoe 
hij zelf de Pentateuch ziet als een literaire driedeling: 'Wij 
voor ons menen dat de Pentateuch eigenlijk niet vijfledig. 
doch drieledig is. Allereerst Genesis. dat duidelijk een 
geheel eigen structuur vertoont in de tien tol"dot; vervol
gens Exodus-Numeri. dat het verhaal van de uittocht 
biedt. met een o.i. gesloten wettencyclus. En daarna 
Deuteronomium als de paraenese op grond van dat 
tweede deel. en met het oog op de intocht. ' 

Holwerda streefde niet naar originaliteit. Hij wilde slechts 
de Schrift recht doen en naspreken. Dat bracht hem tegen 
wil en dank tot zeer originele gedachten. Zo had hij ook 
een bijzondere visie op de priester-koning in het Oude 
Testament: dat is niet een figuur die vanuit de ervaring 
beschreven wordt. maar voor de toekomst verwacht 
wordt.6 Zeer sterk bracht hij het gezag en het eigensoor
tige karakter van het Oude Testament naar voren. en hij 
zou in de gereformeerde wereld de aanzet gegeven kun
nen hebben tot een geheel nieuw verstaan van het Oude 
Testament, ware het niet dat - behalve zijn vroegtijdige 
dood - zijn visie op de samenhang tussen heilshistorische 
theologie en prediking belemmerend heeft gewerkt. We 
dienen Holwerda heel sterk te zien binnen de tijd waarin 
hij leefde. Maar Holwerda was te scherpzinnig om niet ori
gineel te zijn. Glimlachend ging hij in op de gangbare 
mening van zijn tijd, dat Deuteronomium een heel ver
ward boek was; hij ontdekte de structuur: preken van 
Mozes. waarbij de tien woorden structuurbepalend zijn, in 
twee concentrische cirkels: in de hoofdstukken 6-11 wordt 
een verklaring gegeven van het hoofdgebod. terwijl in de 
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hoofdstukken 12:1-25:16 de andere geboden (behalve het 
tiende, dat geen eigenlijk afzonderlijk gebod is) worden 
verklaard. 7 

Het bijzondere van Holwerda is hoe hij samenhangen 
ziet tussen alle afzonderlijke teksten uit Deuteronomium. 
zodat hij woorden met elkaar in verhouding ziet en uit 
elkaar voort ziet vloeien. Een voorbeeld: bij de bespreking 
van Deuteronomium 12: 1 , als het gaat om de woorden 
inzettingen. geboden en rechten: 'We zouden het liefst de 
verhouding zo willen zien: chuqqim (inzettingen) zijn de 
geboden 2-10, waarin zich mitswah (gebod) zich verbizon
dert; misjpatim betreffen dan de nadere preciseringen en 
concrete toespitsingen van deze geboden op de actuele 
omstandigheden, waarin Israël zich bevond.'8 Holwerda 
houdt Deuteronomium voor de wet en verklaring: 'Mozes 
geeft dus niet de verklaring van een reeds geschreven 
wet. maar die wet komt onder het "verklaren" tot stand!,9 

Toledot: structuurbepalend woord 
Een gereformeerd, schriftgelovig standpunt bracht Hol
werda bij de structurele analyse van de compositie van bij
belboeken. Als we weten dat Breukelman, eerst in zijn 
beroemd geworden stencils en nu in zijn boek, het woord 
to/edot ziet als structuurbepalend element van het boek 
Genesis. dan verrast het wat we Holwerda in zijn colleges 
Historia horen zeggen. Holwerda meent dat men vele 
tientallen 'jaren de studie van het Oude Testament heeft 
laten opgaan in bronnensplitsing, waardoor het theolo
gisch onderzoek van de Schrift in het gedrang kwam. Het 
woord toledot nu geeft ons inzicht in de conceptie van het 
geheel van het boek Genesis. 10 Hij leidt het woord af van 
het werkwoord yaJad,llvoortbrengen. baren (als het over 
de moeder) of verwekken (als het over de vader gaat). 
Holwerda aanvaardt de vertaling 'geschiedenis' niet, 
omdat dat niet overal past. 'Met het woord to/edot duidt 
de schrijver op het product, op het resultaat. Dan kijkt hij 
naar een zeker eindpunt. Met de daaraan verbonden geni
tivus wijst hij naar het beginpunt. To/edot betekent: daar 
liep het op uit. De genitivus: daar begon het mee.' 12 Dus in 
de uitdrukking: dit zijn de toledot van Abraham. gaat het 
over lsaak. Het gaat in Genesis immers niet om een 'bio
grafie, een roman van bijbelheiligen. Dat maken wij er wel 
van .... Maar de bijbel geeft helemaal geen geschiedenis 
van die mensen; de bijbel geeft geen roman, geen biogra
fie, maar trekt historische lijnen, van een begin naar een 
eindpunt. ... Doch de schrijver zoekt telkens naar 
beginpunten, waar iets nieuws begon; ... Daarom is Gene
sis een weldoordachte compositie, een afgerond 
geheel.'13 Hoe de schrijver aan zijn materiaal kwam, gaat 
ons niet aan. Holwerda ziet Genesis geschreven als door 
één hand, volgens een gesloten geheel. een compositio
nele eenheid, die eruit ziet zoals in het schema op pag. 13 
staat aangegeven. 14 

Met betrekking tot I, de schepping. vraagt de schrijver in 
114: wat waren de to/edotvan hemel en aarde? Wat kwam 
er van terecht? lIa gaat over de woonplaats van de mens. 
zijn heerschappij over de dieren en de schepping van de 
vrouw. IIb grijpt terug op Adam. en maakt duidelijk dat 
God de geschapen mens vasthoudt in het 'heilige zaad. 
hoewel ook dat zucht onder de vloek'. De toledot van 
Noach maken duidelijk dat God een nieuw begin maakt. 
Uit Noach gaat God opnieuw de aarde vervullen met men-

.' 
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Het verhaal van de schepping, I 1 - 113 

11 De toledot 11 4 - slot van cap L 

a toledot van hemel en aarde, 114-IV26 

b van Adam, V 1 - VI8 

c van Noach, VI9 -IX 29 

d van Noachs zonen, Xl -X19 

e vanSem, XI 10 - 26 

van Terach, XI 27 -xxv 11 

g " 
van Ismaël. XXV 12 - 18 

h van lsaak, XXV 19 - XXXV 29 

van Ezau, XXXVI 1 - XXXVII 1 

van jakob, XXXVII 2- L 26 

sen. Dat gebeurt met de roeping van Abraham (de toledot 
van Terach) weer: een nieuw begin na de torenbouw, door 
het volstrekte isolement. 

Bij zijn behandeling van Genesis bleek Holwerda een 
scherp zintuig te hebben voor de collectieve persoonlijk
heid. Hij uit zich daarbij in termen, die in de jaren veertig 
nog niet anders te verwachten zijn, en die wij zo niet meer 
gebruiken. Hij spreekt voortdurend over 'kerkzaad'. Dat is 
een kerkelijke manier van denken over Israël. Daarmee 
beweegt Holwerda zich in de lijn van de christelijke tradi
tie van twintig eeuwen, die een lijn vanuit het Nieuwe Tes
tament ombuigt: het Nieuwe Testament spreekt Israëlitisch 
over de kerk, de christelijke traditie van daarna spreekt 
kerkelijk over Israël. 

Dit gezegd zijnde moet evenwel de kern van Holwerda's 
betoog in het oog worden gevat: hij is er voortdurend op 
uit het individualistische denken te doorbreken, en de 
gemeenschapsaspecten van het spreken van de Schrift 
naar voren te brengen. Vooral in aansluiting aan (Wheeler 
Robinson en) Walther Eichrodt brengt hij de notie van het 
Verbond naar voren als sleutelwoord, niet slechts in het 
Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Hij doorbreekt 
voortdurend het individualistische denken ten gunste van 
een denken in categorieën van gemeenschap en gemeen
schap representerende persoonlijkheden (corporate perso
nality). Zo gaat het in de kinderloosheid van de aartsmoe
ders niet om 'natuurlijke kinderloosheid; maar dit betekent 
dat het kerkzaad niet komt, en Christus niet, en de zalig
heid der wereld niet, en dat terwijl God het had beloofd.'15 

Een hoofdmotief in de verbondsgeschiedenis is echter 
dat jHWH zijn trouw aan het verbond dwars door mense
lijke onmogelijkheden, en te midden daarvan, toont. 
' ... Omdat Abraham geroepen wordt tot een vaderschap 
waarbij het initiatief en de activiteit en het vermogen 
alleen zijn bij God, daarom is de roeping tot dit vader
schap automatisch de uitschakeling van dat creatuurlijk 
vermogen krachtens hetwelk de man tot vader wordt. Het 
wordt een vaderschap zonder "de wil des mans" een 
vaderschap van de volstrekte passiviteit. Daarom laat God 
dan ook, volkomen in de lijn van het vaderschap waartoe 
Hij Abraham verkoren heeft, de vader in Abraham en de 
moeder in Sara versterven. Wanneer ze nu, na hun verster
ving, dus na de ondergang van hun creatuurlijk vermogen, 
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in de volmaakte steriliteit en in de volstrekte passiviteit, 
een kind ontvangen, dan wordt het openbaar dat dit kind 
zijn aanzijn dankt alleen aan het herscheppend wonder 
Gods .... Dit is iets totaal anders dan het leed van anderen, 
wier huwelijk kinderloos blijft.' En als dit gegeven zich bij 
lsaak herhaalt, is het 'weer God die een spaak in het wiel 
steekt en die traineert. ' 16 Het gaat in Genesis om het her
scheppende werk van God, die zijn heil voor de wereld via 
de afzondering van Abraham en zijn nageslacht voortzet. 

Zaad of zaden 
Holwerda was als oudtestamenticus geen vakblinde 
wetenschapper, hoezeer hij zich ook in de kwesties vast
beet. Van de kritische geleerden merkt hij op dat zij altijd 
goede vragen stellen, vragen die in gereformeerde 
commentaren vaak simpel worden weggewuifd. Zo gaat 
hij ook in op de bekende kwestie, dat Paulus het 'zaad van 
Abraham' zondermeer op Christus betrekt. Pinchas Lapide 
maakt bezwaar tegen het betoog van Paulus. We weten: 
als er in Genesis 12: 7 gesproken wordt over zaad van 
Abraham, dan heeft dat betrekking op het volk dat uit 
Abraham zal voortkomen. De eerste die als zaad van Abra
ham optreedt, is lsaak, als men tenminste Ismaël niet wil 
meetellen. Paulus laat dat woord 'zaad van Abraham' 
zomaar op Christus slaan. Lapide stelt: Paulus ziet hele
maal over het hoofd dat het enkelvoud zaad niet slaat op 
een individu maar op een collectivum, dus een gemeen
schap. Een totaliteit kan in het Hebreeuws worden aange
duid met behulp van een woord in het enkelvoud. Adam 
is daar een voorbeeld van: mens, mensheid. Zaad is daar 
ook een voorbeeld van. Het enkelvoud zaad staat voor het 
hele volk Israël. Wat doet Paulus nu? Hij pakt het als het 
ware van Israël af en betrekt het op Christus. 17 De vraag is 
nu of dat zo is. Een vrij lange aanhaling uit de Historia van 
Holwerda moge hier enig licht verschaffen (zonder te 
beweren dat hiermee het laatste woord over de kwestie 
gesproken is): 

'Maar dan toch niet zo, dat men vanwege de typisch 
Paulinische uitdrukking elke gedachte aan een meervoud 
uit "zaad" elimineert, en zegt: hier is alleen gedacht aan 
jezus. Als Paulus dat bedoelde zou hij de Schrift vierkant 
tegen spreken .... Paulus heeft gezegd: de beloften zijn tot 
Abraham en zijn zaad gesproken. Bedoelt hij: tot Abraham 
en Christus, die twee mensen in totaal? Nee, want in vs 29 
zegt hij: indien ge van Christus zijt, zo zijt ge dan Abra
hams zaad en naar de beloften is erfgenamen. M.a.W. Pau
lus zelf bewijst, dat hij "zaad" ook collectief verstaat. ... Nu 
is de basis gelegd om de tegenstelling "velen-één" te ver
staan. Dat is niet pluralis-singularis, doch pluralis-collecti
vum (vgl. bomen-geboomte). Wat is het verschil? Een plu
ralis is zonder meer een veelheid; een collectivum is een 
veelheid die toch een eenheid is, waarbij de eenheid 
domineert; daar is ondanks de verscheidenheid een band 
die overweegt. Zo zegt Paulus: geen veelheid van zaden 
zonder samenhang; doch een veelheid die een eenheid is: 
zaad. ( ... ) 

Paulus gaat terug op Abraham; en hij zegt (1II,l 5): we 
gaan het testament lezen; dat is onder mensen al zo; nie
mand kan het veranderen, niemand kan er aan knoeien. 
Daar staat: "en uw zade", niet: "uwen zaden". Stond er dat 
laatste, dan zou het betekenen: al die individuën die Abra
ham tot vader hebben. Zo redeneren de judai·sten. Nu 
zegt Paulus: jullie kennen wel het verschil tussen pluralis 
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[=mv, jlJ en collectivum. Daar staat het collectivum. Wat is 
de band die Abrahams kinderen verenigt? Vlees, bloed, 
besnijdenis? Dus ook Ismaël, Edom, etc.? Natuurlijk niet, 
want wat is hun eenheid? Christus! Wat is de eenheid van 
het zaad? De Messiaanse verwachting. Abrahams zaad 
wordt bepaald door de Christus. Maar dan behoren tot het 
zaad ook allen, die Christus hebben aangedaan (vs 27); 
dan vervalt ook alle vleselijk en ander onderscheid; ze zijn 
allen één in Christus (vs 28); en als ze van Christus zijn, 
dan zijn ze Abrahams zaad, en erfgenamen. En dit zaad, 
dat bepaald wordt vanuit de Christus, heeft de belofte van 
het land; en dit zaad zal de zegen der wereld zijn. Weer 
collectief: Christus, maar in Hem ook allen die door het 
geloof lijn zalving deelachtig zijn. Dat is opvallend in al 
die isolerende beloften: ze zijn universeel gericht. In de 
isolering van u en uw zaad, door u tot gerim l8 te maken, 
kom Ik naar de wereld toe, en tot alle geslachten en zo 
verlos Ik u uit uw isolement; in de Christus komt gij met al 
de volken tot de erfenis; de weg is niet via de opheffing 
der xenia-positiel9 tot de erfenis, doch via de handhaving 
ervan.'20 

Wat Holwerda duidelijk maakt, is hoezeer ook Paulus 
denkt vanuit de collectieve persoonlijkheid, waarin het 
volk ingesloten is. Hij laat een vraag nog onopgehelderd, 
namelijk of de joden van vandaag als zaad van Abraham 
aangemerkt kunnen worden. Holwerda bedenkt het col
lectivum Abrahams zaad christocentrisch, en kent de vraag 
(nog) niet, welke plaats Israël heeft binnen het heilshande
len van God met Israël en de volken. 

Niet om Holwerda heen 
Breukelman is nog altijd omstreden. Noch de positie van 
Holwerda, noch die van Breukelman is waarschijnlijk zon
der meer te handhaven. Breukelmans heftige afkeer van 
een historische benadering was terecht, maar eenzijdig. 
Alles wat Breukelman erover heeft gezegd, moet bedacht 
blijven, maar de historische benadering zal ermee verbon
den moeten zijn. De benaderingswijzen moeten niet 
slechts met elkaar in gesprek blijven, ze moeten tot een 
eenheid samen groeien. Daarin zal ook Holwerda zijn 
woord mogen meespreken, ook zoveel jaren na zijn over
lijden. 

Holwerda lijkt zich soms vast te bijten in een orthodoxe 
positie, en zeker wil hij een schriftgelovig theoloog zijn. 
Maar juist zo bleek hij verrassend nieuwe dingen te heb
ben gezegd. Men kan zich afvragen of schriftgelovigheid 
en geloof in historidteit intrinsiek noodzakelijk zo verbon
den zijn als hij dacht. In alles was hij bovendien kind van 
zijn tijd. Genoemd werd reeds het kerkelijke spreken over 
Israël. Maar daarmee zijn we van Holwerda niet af, omdat 
we dan namelijk de kern van zijn werk nog niet te pakken 
hebben. Die ligt in het geduldig luisteren naar de Schrift, 
met akribie onderzoeken wat de teksten zeggen, en wat 
collega theologen hebben gezegd, en dan doorbreken tot 
een verrassende visie. 

Wie om Breukelman nog heen wil ten aanzien van het 
structuurbepalende karakter van het woord toledot, kan 
niet om Holwerda heen: de zo verschillende bron waaruit 
de gedachte opwelt, geeft aan dat noch Breukelman noch 
Holwerda deze uit de lucht hebben gegrepen. 

Levend ·water 
verbeeld 

Interpretatie juli 1995 

M
ede in het kader van het themajaar Amster- . 
dam, stad aan het water is de tentoonstelling 
De Bron, levend water verbeeld tot en met 

3 september 1995 te zien in het Bijbels Museum. De 
voormalige 18e-eeuwse ontvangstzalen van de Crom
houthuizen zijn hiervoor ontruimd en ingericht met 
hedendaagse kunst. In deze sfeervolle omgeving hangt 
een monumentale reeks olieverf-schilderijen rond het 
Bron-motief van Ploos van Amstel, aangevuld met teke- . 
ningen en grafiek. Martie van der Loo maakte speciaal 
voor deze tentoonstelling een fontein met klassieke 
motieven. 

Aandacht voor bronnen en levend water past bij het Bij
bels Museum. De bijbel noemt vele bronnnen, waarbij 

. vaak nederzettingen ontstonden. In jeruzalem werd het 
water van de Gichonbron door een onderaardse tunnel 
binnen de stadsmuren geleid. Water stond en staat op de 
eerste plaats van de noodzakelijke levensbehoeften. Het 
staat symbool voor leven, voor de doop, maar ook voor 
reinheid. In het Nabije Oosten en in de klassieke oudheid 
zijn bronnen bekend als plaats van reiniging, door de 
gelovigen bezocht alvorens de gewijde plaatsen te 
betreden. 

De schilder en tekenaar Ploos van Amstel liet zich inspi
reren door de bron van Castali in het Griekse Delphi, het 
heiligdom van Apollo. Nog steeds stroomt daar het 
water uitde rots voor de wand van rossig graniet. De 
artistieke interpretatie van beide kunstenaars verbeeldt 
het oeroude Bron-motief op hedendaagse wijze. 

Bijbels Museum, Herengracht 366, Amsterdam, 
tel. 020-6242436. 

Openingstijden: dinsdag tlm zaterdag: 10.00-17.00 uur, 
zondag: 13.00-17.00 uur. 




