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Vrouwe Wijsheid en het competentiegerichte onderwijs

spreuken 8:32

Dominique de Boer

In Spreuken 8 komt vrouwe Wijsheid aan het woord. Wie haar laat praten ontdekt 
dat zij een intrigerende vrouw is. Je kunt blijkbaar veel van haar leren. Want, wie 

de moeite neemt in het Bijbelboek Spreuken te bladeren, zal het al snel opvallen dat 
bij herhaling woorden klinken als ‘onderricht’ of ‘lessen’. Haar woorden ter harte 
nemen leidt tot ‘inzicht’. Nu is het verwerven van inzicht bij haar niet een zaak van het 
zuivere verstand alleen. Het blijkt veel meer dan dat; een kwestie van geluk of ongeluk, 
zelfs een zaak van leven en dood. Het komt dus zeker niet alleen aan op verwerven 
van kennis, maar ook op het zich eigen maken van bijzondere vaardigheden en een 
daartoe passende attitude. Zie daar, in een notendop de structuur die het heden ten 
dage onvermijdelijke competentiegerichte leren beheerst. Je zou kunnen zeggen dat 
vrouwe Wijsheid zich te kennen geeft als een docente zoals een moderne onderwijs-
directeur zich doorgaans alleen maar kan wensen … En met enige overdrijving zou 
je kunnen stellen, dat zij als een pleitbezorger avant la lettre van het competentie–
onderwijs kan worden beschouwd.

Deze constatering brengt mij er toe deze korte meditatie in te richten volgens de 
reeds aangestipte drieslag ‘kennis, vaardigheden en attitude’. Maar zoals niet genoeg 
kan worden benadrukt, geldt ook in het geval van de onderwijzing van vrouwe Wijs-
heid, dat deze drie onlosmakelijk met elkaar samenhangen. We maken derhalve een 
onderscheid zonder te scheiden.

Allereerst het inzicht dat zij ons schenkt. Om dit te kunnen peilen is het goed kennis 
te nemen van de manier waarop deze vrouwe zich voorstelt. Je kunt zeggen wat 

je wilt van haar, erg bescheiden stelt ze zich daarbij niet op. Ze blijkt namelijk de 
lieveling van de heer te zijn. En dan niet zoals Zeus die vanaf de Olympus bij herha-
ling viel voor vrouwelijk schoon, dat hij met zijn heimelijke blik vanaf grote hoogte 
aan zich voorbij zag trekken op de aarde. Nee, zij is degene die de heer vóór al het 
andere heeft geschapen. Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, lijkt het toch 
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niet teveel gezegd als we veronderstellen dat het scheppingswerk van de heer om 
haar is begonnen. Alsof de heer de schepping aan haar aanbiedt, zoals de minnaar 
zijn geliefde een passend geschenk wil geven; recht uit het hart, speciaal voor haar 
bedoeld. Wie anders dan de Thora kan deze geliefde van de heer zijn? Bij nadere 
bestudering en overweging van de woorden van vrouwe Wijsheid blijkt deze reto-
rische vraag in de richting van een bevestigend antwoord te wijzen. Aan het slot 
van het achtste hoofdstuk treffen we namelijk enkele indirecte verwijzingen aan naar 
teksten uit de Schrift die de aandacht vestigen op de Thora. Want wanneer we lezen 
dat ‘elk mens gelukkig is die naar mij luistert’ (vers 34), gaan de gedachten uit naar 
Psalm 1. Daarin bezingt de psalmist de rechtvaardige mens die vreugde vindt in de 
wet; die de wet dag en nacht overpeinst. Vrouwe Wijsheid heeft het over dag in dag 
uit bij haar woning staan en de wacht houden bij haar deur (vers 34). Ook de verzen 
35 en 36 van Spreuken 8 bieden reminiscenties aan een ander Bijbelboek waarin de 
Thora centraal staat. Waar deze verzen alternatieven schetsen, waarvan het ene tot 
het vinden van het leven leidt en de andere zich bewijst als het beminnen van de dood, 
gaan de gedachten uit naar Deuteronomium 5, waar in vers 33 gezegd wordt dat het 
volgen van de wet betekent dat de volger in leven blijft. Het is een keuze voor of tegen 
het leven.

Dit gezegd hebbende komt de vraag op: welk inzicht verschaft vrouwe Wijsheid 
ons? Het antwoord op deze vraag is al gegeven met de impliciete verwijzingen naar 
de Thora. En ook de plaats die zij voor zichzelf opeist in het scheppingswerk van de 
heer geeft aan wat de aard van het beloofde inzicht is. Wie met een open oor luis-
tert naar haar wijsheid, zich richt tot vrouwe Wijsheid met een geest die neigt naar 
inzicht, zal kennis van God verwerven. Wie in acht neemt wat zij zegt, zal leren wat 
oprecht, eerlijk en rechtvaardig is (Spreuken 2:9). Zij neemt je mee op het rechte pad. 
Wie dit pad verlaten, gaan de wegen van de duisternis (Spreuken 2:13). De weg van de 
rechtvaardige is stralend als de zon (Spreuken 4:18). Het inzicht dat vrouwe Wijsheid 
schenkt aan wie haar liefheeft, is als het licht dat in het lied over de schepping de duis-
ternis verdrijft. Vice versa lijkt het licht van de schepping, dat de duisternis breekt, 
het licht van de Thora te zijn. En zo is het maar een kleine stap naar de bewering dat 
de heer zijn schepping heeft voortgebracht als vrijplaats voor de Thora. De schep-
ping is een geschenk voor wie in een reidans van rechtvaardigen vrouwe Wijsheid 
volgt op haar pad van licht en leven.

Vrouwe Wijsheid verschaft inzicht in niet minder dan de grondslag waarop leven 
mogelijk wordt. Op wijsheid heeft de Heer de wereld gegrondvest. De Thora is 

de innerlijke grondslag van de schepping, waar de schepping de uiterlijke grondslag 
van de Thora is. Dit bevestigt dat de kennis die zij schenkt meer is dan zuiver inzicht 
alleen. Wie haar wijsheid doorgrondt, gaat een weg van rechtvaardigheid. Wie deze 
weg poogt te gaan zal de nodige vaardigheden moeten bezitten. Niet in de laatste 
plaats de vaardigheid van aanhoudende volharding. Keer op keer spreekt vrouwe 
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Wijsheid haar bewonderaars vermanend toe: ‘Laat mijn onderricht niet los, houd het 
vast’ (Spreuken 4:13). Ook de vaardigheid van het juiste onderscheidingsvermogen 
is van node, wil het inzicht dat zij aanbiedt doordringen. Niet alles wat bekoorlijk 
schijnt, is als de schoonheid van vrouwe Wijsheid. Wie zonder het rechte onderscheid 
te kunnen aanbrengen valt voor elke schoonheid die op hem afkomt, kan zichzelf 
zomaar terugvinden in de armen van de lichtzinnige vrouwe Dwaasheid (Spreuken 
9:13–18). Niet voor niets dringt vrouwe Wijsheid er op aan het kwade uit de weg te 
gaan (Spreuken 3:7)

Wie inzicht verwerft op grond van aanhoudende volharding in het verlangen 
vrouwe Wijsheid tot de zijne te kunnen maken; wie kennis opdoet op basis van 
adequaat onderscheidingsvermogen, ontwikkelt als vanzelf een attitude die zich 
laat kenmerken met begrippen als liefde en trouw (Spreuken 3:3), bedachtzaamheid 
(Spreuken 3:21), vrij van jaloezie (Spreuken 3:31), rechtschapen (Spreuken 3:32). De 
beste samenvatting voor deze attitude lijkt ‘wijs’ te zijn.

Aldus sprak vrouwe Wijsheid. Wie naar haar luistert, komt tot diepgaande 
inzichten. Zo diep dat wie haar wijsheid heeft verkregen als het ware zicht krijgt 

tot op de fundamenten van het scheppingswerk. En wie zo ver komt, ontkomt niet 
aan de vaardigheid en de attitude die past bij een mens die vrouwe Wijsheid tot zijn 
vriendin heeft bestempeld. Deze is de mens die leeft in de haar geschonken vrijplaats, 
met de Thora als gekoesterd licht in zijn ogen, gedragen als ring om de vinger en 
geschreven in zijn hart (Spreuken 7:2–3).

Moge het zo zijn …


