"COMMUNI ARDORE AD LfITERAS HEBRAICAS
INFLAMMATI"
Bij het vijfentwintigjarig jubileum van SHA
door K.A. DEURLOO en F.J. HOOGEWOUD*

De eerste vergadering van de Societas Hebraica Amstelodamensis
(SHA) werd op 8 november 1961 door Prof. dr. M.A. Beek
geopend met de woorden: "Dames en heren, een gewichtig ogenblik
is aangebroken. Het verleden ligt achter ons en de toekomst ligt voor
ons." De kring van toetredende leden was immers in nagenoeg
dezelfde samenstelling reeds regelmatig op het privatissimum ten
huize van Beek bijeen geweest, niet alleen om een hoofd- of
bijvakstudie Hebreeuws of Oude Testament te voltooien, maar ook
om de studie na de afronding voort te zetten. De fascinatie die van de
leermeester uitging was voor vele van zijn leerlingen reden voor het
laatste. Onder hen wilde Beek echter, liever dan als leraar, als leerling
der Schrift onder de medeleerlingen vertoeven. De oprichting van een
Societas Hebraica rondom de Biblia Hebraica drong zich als een
vanzelfsprekende voortzetting op: de situatie van een leermeester te
midden van zijn leerlingen moest tot het verleden gaan behoren, de
toekomst van gezamenlijke studie was eigenlijk reeds begonnen. Men
was immers "samen ontstoken in enthousiasme voor de Hebreeuwse
letteren", zoals de bul in het Latijn zou vermelden.
Beek gaf aan dit ogenblik van oprichting een plechtigheid mee
zoals hij zich herinnerde van de oprichting van 'Ex Oriente Lux'. Hij
schreef daarover onder de titel "Het licht wordt ontstoken"!: " ... de
mij vertrouwde huiskamer [van Van Proosdij, KAD] had die avond
een eigen atmosfeer; ik had dadelijk na het binnenkomen het gevoel
dat er iets plechtigs stond te gebeuren. De gastvrouw was keurig
gekleed, de gastheer bewoog zich in een zwart pak, er was een
katheder opgericht en, als ik het mij goed herinner, waren er ook
kaarsen ontstoken. Je zou iets aparts meemaken ... We werden door
Nel van Proosdij zeer gastvrij ontvangen, dat was haar gewoonte, en
terwijl we onze thee dronken, observeerden we de aanwezigen."
Deze keer was het Beek zelf die naar de katheder schreed en Chris

* K.A. Deurloo schreef de inleiding over de geschiedenis van SHA, F.J.
Hoogewoud vervaardigde het overzicht van de binnen SHA gehouden lezingen.
Beide bijdragen werden in de zomer van 1986 afgesloten.
! Phoenix (Bulletin Ex Oriente Lux) 28 (1982), 6-7.
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Beek die op onvergetelijke wijze sfeer schiep. Wij herinnerden het
ons nog zeer goed: Er werd een kaars ontstoken toen Beek als lector
voorging over het onderwerp: "De rol van Salomo in het Hooglied".
Maar bij die discussie werd nu wijn geschonken. Het ontstoken licht
en de wijn hebben op de vergaderingen der SHA sindsdien nooit
ontbroken.
Op de bijeenkomsten lag altijd de Biblia Hebraica open, maar de
studie bleef er niet toe beperkt. Verschillende doctorandi en doctores
hadden het bijbels Hebreeuws alleen als bijvak beoefend, maar ook
zij bleven geboeid door het vak dat Beek op zijn privatissima zo
intrigerend had gedoceerd. Van meet af aan waren er daardoor
rondom de Biblia Hebraica disciplines vertegenwoordigd die de
bijeenkomsten van de Societas in breder kader zetten. Zo bleek
bijvoorbeeld de oriëntalistiek vertegenwoordigd in Houwink ten
Cate. Mevrouw Heilbron-Stibbe en de heren J.J. de Roos en
Wagtendonk versterkten het gezelschap als arabist of islamoloog.
Mevrouw Alster-Thau bracht de bredere linguistische gezichtshoek
van het moderne Hebreeuws in, Boertien de Judaica, Sanders het
Syrisch. Fuks zorgde voor een heel scala van aandachtsvelden, niet
het minst dat van het Jiddisch. Later voegden zich daarbij onder
anderen mevrouw Blok-Van den Boogert met haar belangstelling
voor de archeologie en Hemelsoet, die het Nieuwe Testament
vertegenwoordigde; de laatste kwam min of meer per vergissing maar niettemin tot grote vreugde - het gezelschap binnen, omdat
Beek hem had uitgenodigd in de mening dat deze KTHA-man
oudtestamenticus was.
Dames en heren, kon Beek reeds in zijn openingstoespraak
zeggen, want behalve zijn trouwe medewerkster Liet van Daalen, die
vele generaties theologen en semitologen van de Universiteit van
Amsterdam de beginselen van het Bijbels Hebreeuws heeft
bijgebracht, waren er nog meer vrouwen, die op de bijeenkomsten
van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland zo pijnlijk
gemist worden, aanwezig. Door zijn brede samenstelling zette de
SHA in zekere zin een oude Amsterdamse traditie voort. Het
Oostersch Litterarisch Dispuutgezelschap DN'7 - opgericht in 1806,
het oudste in den lande - hield zich op verwante wijze met studie
van de Biblia Hebraica en zijn Umwelt bezig.2
In de eerste jaren van haar bestaan vergaderde de Societas in vrij
hoge frequentie, als werd het vroegere privatissimum voortgezet. De
bijeenkomsten bleven op de wijze van de gastvrijheid van huize Beek
2
Vgl. Piet Kikstra, "Bijbels Hebreeuws in het Oostersch Litterarisch
", in: K.A. Deurloo en FJ. Hoogewoud (red.),
Dispuutgezelschap DN7
Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de
Hebreeuwse Bijbel voor Dr. Aleida G. van Daalen, Kampen 1985,27-33. Het
gezelschap viert, uit zijn slaap ontwaakt, dit najaar zijn l80-jarig bestaan.
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met vrolijkheid en dronk versierd, al bracht dr. Sanders als magister
morum orde en decorum aan, de Societas waardig. Notulen
boekstaafden niet alleen het studieuze werk, maar ook het plezier en
de "bijzondere verrichtingen" der leden. Deze eigen stijl van de
Societas bleef bewaard ook toen het aantal leden groeide en de
vergaderfrequentie moest worden teruggebracht tot drie maal per jaar.
Verschillende leden werden benoemd tot hoogleraar of
wetenschappelijk medewerker en leden van de wetenschappelijke staf
buiten de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam
traden toe.
Inmiddels was uit de leeropdracht van Beek, die ook in de Faculteit
der Letteren fungeerde, de vakgroep Hebreeuws, Aramees en
Syrisch ontstaan - met Boertien als hoogleraar, later opgevolgd
door het SHA-lid Van Uchelen - en hadden de oudtestamentici van
de Vrije Universiteit en de Katholieke Theologische Hogeschool
Amsterdam, Mulder en Beuken, het gezelschap versterkt. Na
vijfentwintig jaar is de SHA in die zin van karakter veranderd, dat
allen die zich in Amsterdam op universitair niveau met de exegese
van de Biblia Hebraica bezighouden in het gezelschap hun
wetenschappelijk trefpunt vinden. Daardoor is ook de concentratie op
het Oude Testament toegenomen, zoals uit de lijst van voordrachten
blijkt. 3
Verschillende malen is de SHA met haar eigenlijke
studiewerkzaamheden naar buiten getreden. Bij het afscheid van
Beek als hoogleraar, in 1974, werd hem (naast de eerder in dat jaar
verschenen internationale bundel 4 ) een verzameling studies
aangeboden door zijn leerlingen, voornamelijk SHA-Ieden. Daaraan
was in 1969 een andere, interne bundeling van bijdragen vooraf
gegaan ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag onder de titel
Nachal Etan. 5

Zie het Overzicht der lezingen in SHA 1961-1986 op blz. 96-105.
M.S.H.G. Heerma van Voss, Ph.H.I. Houwink ten Cate, N.A. van Uchelen
(edd.), Travels in the World of the aid Testament. Studies presented to Professor
M.A. Beek on the occasion of his 65th birthday, Assen 1974.
5 Nachal Etan. Bijdragen zum Lehren und zum Lemen ter gelegenheid van
Prof. dr. M.A. Beeks 60e verjaardag, Amsterdam 1969. Met bijdragen van M.
Boertien, J.L. Blok-Van den Boogert, Aleida G. van Daalen, K.A. Deurloo, L.
Fuks, W.M. Heilbron-Stibbe, F.I. Hoogewoud, Ph.H.I. Houwink ten Cate, J.H.
Meesters, J.I. de Roos, J.C.I. Sanders, N.A. van Uchelen, K. Wagtendonk.
(Gestencilde uitgave voor de leden van SHA)
3

4
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De bundel Verkenningen in een stroomgebied van 19746 geeft in
de titel reeds iets aan van het karakter van de SHA. De redactie zegt
in haar "Woord Vooraf' geprobeerd te hebben om "te laten zien in
hoeverre zij [de auteurs] de 'wegen en voetsporen' kunnen volgen op
zoek naar nieuwe wegen." Zij bewegen zich in het stroomgebied van
Beek en de behandelde thema's sluiten daarom aan bij een
programmatische bijdrage van Beek: "Verzadigingspunten en
onvoltooide lijnen in het onderzoek van de oudtestamentische
literatuur"7, een artikel dat regelmatig wordt aangehaald om één der
wortels van de zgn. "Amsterdamse school" aan te wijzen.
Vertegenwoordigers van deze exegetische benadering, die o.a. de
nadruk legt op de literair-structurele aspecten van Jetztgestalt und
Letztgestalt van de oudtestamentische tekst - proeven van hun werk
vindt men in de Amsterdamse Cahiers 8 - zijn voor een groot deel
tevens lid van de SHA. In vele artikelen in deze bundel treft men
daarom een sterke nadruk op structuuranalyse aan.
Slechts terzijde komt er ook een ander aandachtsveld aan de orde: de
discussie rondom de bijbelvertaling. M.J. Mulder gewaagt in zijn
bijdrage "lfayil in het boek Ruth, een vertaalprobleem" van een groep
leden der SHA die getracht heeft "een vertaling van het boek Ruth te
maken volgens het zogenoemde 'idiolecte' of, minder juist,
'concordante' vertaalprincipe."9 Deze vertaalgroep werkte, in
wisselende samenstelling, voort tot de dag van vandaag en bracht
regelmatig problemen in op de vergaderingen van de Societas. Na de
grote lectio was daar altijd plaats voor "short notes" en
tijdschriftbesprekingen, waarmee in het bijzonder mevrouw
Heilbron-Stibbe het gezelschap onschatbare diensten bewees. Een
enkele maal werd echter een gehele vergadering aan de door de
werkgroep geselecteerde vertaalproblemen gewijd.
Op nadrukkelijk verzoek en onder auspiciën der SHA startte het
Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met - dat verdient
speciale vermelding! - de Katholieke Bijbel Stichting een serie
onder de titel Een vertaling om voor te lezen. Het boek Ruth vormde
in 1974 de eerste publikatie, gevolgd door Jona (1977) en Richteren
M. Boertien, Aleida G. van Daalen, P.J. Hoogewoud en EIsa H. Plantenga
(red.), Verkenningen in een stroomgebied. Proeven van oudtestamentisch
onderzoek ter gelegenheid van het afscheid van Profdr. M.A. Beek van de
Universiteit van Amsterdam ,Amsterdam 1974. (vervaardigd bij de Huisdrukkerij
van de Universiteit van Amsterdam)
7 Boertien e.a. (red.), Verkenningen (zie boven), 8-19.
8 Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Onder redaktie van
K.A. Deurloo e.a. (=Amsterdamse Cahiers). Tot nu toe verschenen de delen 1-6,
Kampen 1980-1985. Deel 7 verschijnt in het najaar van 1986.
9 Verkenningen in een stroomgebied,120.
6
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(1982). Zes SHA-Ieden publiceerden bij de Richteren-vertaling een
boek ter begeleiding. lO Onlangs verscheen in één bandje Amos,
Obadja, Jona (1986), waarbij Jona een revisie is van de publikatie uit
1977.
De wijze van vertalen hangt ten nauwste samen met de bijzondere
aandacht binnen de Societas voor de contextuele en structurele
aspecten van het Oude Testament. De term "idiolect" mag dan ook
niet linguistisch misverstaan worden. Niet het idioom van het
Hebreeuws is voor deze vertaling doorslaggevend maar het eigene
van de Hebreeuwse teksten in hun diversiteit; er wordt telkens
getracht het stilistisch eigene (to idion) van een bepaalde tekst te lezen
(lege in) om die vervolgens "idiolect" te vertalen. In het "Woord
Vooraf' bij Richteren wordt uitgelegd: "Daarbij is het gehoor van de
vertaler vooral gericht op de samenhang en de verwijzingen die de
Hebreeuwse tekst met velerlei stilistische middelen biedt. Wie deze
middelen veronachtzaamt - de woordherhaling is er slechts één van
- ontneemt de tekst in vertaling de mogelijkheid om de lezer zijn
eigen gezicht en daamee zijn eigen karakter te tonen. Daarom is het
zaak voor zulke stijlmiddelen van de bijbelse tekst zoveel als mogelijk
naar de Nederlandse equivalenten te zoeken en in de vertaling een
vorm na te streven die eenzelfde effect heeft als de oorspronkelijke
tekst. Gebeurt dat niet, dan loopt men acuut gevaar de vertaling ook
inhoudelijk iets anders te laten zeggen."ll
De Verdeutschung der Schrift van Martin BuberlFranz Rosenzweig
is, ook al wordt deze niet klakkeloos gevolgd, daarbij een
voortdurende bron van inspiratie. Evenals bij hen is de tekst van Een
vertaling om voor te lezen kolometrisch gedrukt, d.w.z. in
overeenstemming met deze titel. Het oog, dat een reeks woorden op
één regel afgedrukt ziet staan, brengt tong en adem in beweging om
bij het voorlezen een mondelinge "interpunctie" aan te brengen. Nog
veel meer dan "Schrift" is het Oude Testament immers Miqra. De
tekst moet gehóórd worden om tot zijn recht te komen.
De bijdrage aan de vertaaldiscussie die vanuit de SHA wordt
geleverd is oppositioneel ten opzichte van wat gangbaar is bij de
Bible Societies, hier te lande in praktijk gebracht met de publikatie
van de Groot Nieuws Bijbel.1 2 Voor de inhoud van die discussie met
deze zgn. dynamisch-aequivalente (of tegenwoordig ook wel
sociolinguistische) methode verwijzen we naar de Amsterdamse

10 Hanna Blok e.a., Geen koning in die dagen. Over het boek Richteren als
profetische geschiedschrijving, Baarn 1982.
11 Richteren, een vertaling om voor te lezen, Haarlem/Boxtel [1984 2 , 3].
12 Groot Nieuws Bijbel. Vertaling in omgangstaal, Boxtel/Haarlem 1983.
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Cahiers 13 en naar de feestbundel Beginnen bij de letter Beth.
Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel voor
dr. Aleida G. van Daalen l 4, één der prominente SHA-Ieden.
(Overigens geen bundel vàn, wel mede uit de SHA.)
Op de 94e vergadering der Societas, 15 mei 1986, ten huize van
dr. L. Fuks te Wilp, werd besloten om ter gelegenheid van het 25jarig bestaan opnieuw uit de beslotenheid van de studieuze kring te
treden. Het gezelschap herbergt sinds enige jaren nagenoeg alle
docenten die zich aan de drie Amsterdamse instellingen van hoger
onderwijs waar een theologische opleiding gevestigd is, UvA, VU en
KTHA, met de exegese van de Biblia Hebraica bezighouden. Niets
lag meer voor de hand dan het organiseren van een symposium, waar
studenten van die instellingen worden uitgenodigd om kennis te
nemen van wat deze docenten beweegt in hun viermaandelijkse
bijeenkomsten. Op deze wijze wil de SHA markeren dat zij de lange
Amsterdamse traditie van de studie van het Hebreeuws met vreugde
voortzet.

Overzicht der lezingen in SHA 1961-1986
Hieronder vindt men naar bijbelboek, resp. onderwerp geordend alle
binnen SHA gehouden lezingen, met vermelding van lector, datum
en eventuele publikatie. Tenzij anders vermeld is de titel van de lezing
ook die van de publikatie.

Genesis
"Het Atra~asis-epos en Gen. 1-2" (Blok, 21.4.1971).
"Het paradijsverhaal weerspiegeld in de Jiddische literatuur" (Fuks, nov.ldec.
1961). Publ. in: Zoals er gezegd is over Het Paradijs (Phoenix Bijbel Pockets 2),
Zeist/Antwerpen 1962,97-116.

13
Zie met name: F.J. Hoogewoud, "Stap voor stap. Een kroniek bij 'Een
vertaling om voor te lezen' (NBG/KBS)". Amsterdamse Cahiers 1 (1980), 102113 (met bijl.); K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen, "De vertaling van
Genesis 4:1-16. Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel",
Amsterdamse Cahiers 6 (1985), 23-35. Zie verder ook: Summa. Blad van de
Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam 18 (1986), juli-nr.
14 Beginnen bij de letter Beth, 14-15,80-89.

96

"Aantèkeningen bij Gen. 4" (Beek, 18.3.1964).
"Enkele overwegingen bij Gen. 5:24" (Houtman, 31.1.1979). Pub!.: "Enkele
overwegingen bij de beschrijving van het levenseinde van Henoch en Aäron in het
Oude Testamenf', Nederlands Theologisch Tijdschrift 33 (1979), 177-194.
"Locale tradities in de aartsvaderverhalen" (Van Uchelen, 13.3.1963). Pub!. in zijn
Abraham de Hebreeër. Assen 1964,27-47.
"Over context en functie van 'die Gefáhrdung der Ahnfrau' (Gen. 12,20 en 26)"
(Van Daalen/Hoogewoud, 24.5.1972).
"De Godskatastrofe bij de profeten, etsi Genesis non daretur" (Deurloo,
13.9.1972). Pub!.: "De katastrofe van Sodom en Gomorra. Exegese en
literairhistorische kritiek", in: Klaas van Oosterzee en Herman Zunneberg,
(red.),Terugblik voor de toekomst. Opstellen aangeboden aan dr. I.M. van Veen
.... Kampen 1986, 79-86.
"Het verhaal van de 'Aqedat
10.2.1965).

Yi~~aq

in zijn literaire samenhang" (Deurloo,

"De naam en de namen (Gen. 32:23-33)" (Deurloo, 17.5.1979). Pub!.:
Amsterdamse Cahiers 2 (1981),35-40.
Exodus
"De braamstruik als plaats van openbaring" (Beek, 16.12.1964). Pub!.: "Der
Dombusch als Wohnsitz Gottes", Oudtestamentische Studiën 14 (1965), 155-162.
"Ex. 4: 1-9, met bijzondere aandacht voor Ex. 4:6 in de LXX" (Houtman,
16.6.1985). Pub!.: "A Note on the LXX Version of Exodus 4,6", Zeitschriftfür
die alttestamentliche Wissenschaft 97 (1985),253-254.
"Motieven en motiefwoorden in het verhaal van de plagen in Egypte" (Van
Daalen, 16.12.1970).
"De uitspraken betreffende de sabbat in het boek Exodus" (Meesters, 15.12.1965).
Publ. in zijn Op zoek naar de oorsprong van de sabbat, Assen 1966, 115-127.
"Over
nnn N7
" (Beek, 18.6.1975). Pub!.: "Het zesde gebod", in: 't
Exempel dwinght. Opstellen aangeboden ... aan Prof.Mr./. Kisch , Zwolle 1975,
7-15.
Numeri
"Israël in het Ovetjordaanse" (Smelik, 16.9.1982). Pub!.: '''Een vuur gaat uit van
Chesbon'. Een onderzoek naar Numeri 20: 14-21; 21: 10-35 en parallelplaatsen",
Amsterdamse Cahiers 5 (1984), 61-109.
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Deuteronomium
"Over het zwagerhuwelijk in Deuteronomium en het verband met Ps. 133"
(Hemelsoet, 27.1.1976).

Jozua
"Jozua" (Beek, 23.4.1969). Publ.: "Joshua und Retterideai", in: H. Goedicke (ed.),
Near Eastern Studies in honor of W.F. Albright , London 1971, 35-42, en:
"Jozua, de Redder", Amsterdamse Cahiers 1 (1980), 33-41 (vert. B. Hemelsoet).

Richteren
"Bij de SHA-vertaling van Richteren" (Hoogewoud, 19.1.1982). Publ.: "Bij een
nieuwe vertaling van Richteren", in: H. Blok e.a., Geen koning in die dagen,
Baarn 1982, 159-180.
"De eerste hoofdstukken van Richteren" (Deurloo, 19.1.1982). Publ.: "In het
kader van de boete" (Ri. 1:1-3:6), in: H. Blok e.a., Geen koning in die dagen,
Baarn 1982, 12-28.
"Wie waren de richters?" (Van Daalen, 14.10.1964). Publ. in haar Simson. Een
onderzoek naar de plaats, de opbouwen de functie van het Simsonverhaal in het
kader van de oudtestamentische geschiedschrijving, Assen 1966, 57-67.
"Samgar" (gastlezing van A. van Selms, 24.1.1963). Publ: "Judge Shamgar",
Vetus Testamentum 14 (1964), 294-309.
"Over het nazireaat" (Van Daaien, 10.11.1965). Pub 1. in haar Simson (zie
boven), 67-78 (resp. 117-120).
"Bespreking van J.C. Exum, Literary Patterns in the Samson Saga. An
Investigation ofrhetorical Style in Biblical Prose (diss. Columbia Univ. 1976),
Ann Arbor, Mi 1981" (Van Daaien, 19.1.1982).

1 en 2 Samuël
"Enkele notities bij 1 Sam. 17" (Deurloo 8.9.1976). Publ.: "'Wiens zoon is die
jongen' (1 Sam. 17:55)", in: Verwekkingen. Aangeboden aan Frans Breukelman
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 1 december 1976, Amsterdam 1976,
132-136.
"David in Nob. Een zwerftocht door 1 Sam. 21" (Tichelaar, 26.2.1964). Publ.:
"Derek Chol. Een lekereis door het rijk der Nederlandse vertalingen van 1 Sam.
21:6", in: M. Boertien e.a. (red.), Verkenningen in een stroomgebied, Amsterdam
1974, 51-58.
"De profeet als heksenhamer. Over 1 Sam. 28" (Beuken, 19.1.1977). Publ.: "I
Samuel 28: The Prophet as 'Hammer of Witches''', Journal for the Study of the
aid Testament 6 (1978), 3-17.
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"De heks van Endor" (Smelik, 27.9.1978). Pub1.: "The Witch of Endor. I Samuel
28 in Rabbinic and Christian Exegesis till 800 A.D.", Vigiliae Christianae 33
(1979),160-179.
"De volkstelling in 2 Sam. 24" (Hoogewoud, 13.5.1970).

1 en 2 Koningen
"Het motief voor de opname van het bericht over de Simeonieten in 1 Kon. 4:2442" (Wagtendonk, 23.11.1966).
"Over Jachin en Boaz" (Hoogewoud, 27.1.1976). Pub1.: In: J.F. van Agt e.a., De
Tempel van Salomo, 's-Gravenhage 1976,93-97.
"Enkele technische termen uit 1 Kon. 6 in verband met de tempelbouw" (Mulder,
20.5.1985). Publ.: "Exegetische Bemerkungen zum Tempelgebäude, 1 Kön. 6:510", lournal of Northwest Semitic Languages 10 (1982), 83-92.
"1 Kon. 8:12 en 13" (Beek, 13.11.1963).

"Qól demamah daqah (1 Kon. 19:12)" (gastIezing van J.J. Stamm, 22.10.1966).
Pub1.: "Elia am Horeb", in: Studia biblica et semitica Th.C. Vriezen ... dedicata,
Wageningen 1966, 327-334.
"Het motief van het ruilkoningschap en de plaatsvervanging in de
oudtestamentische teksten" [1 Kon. 21, Esther, Jes. 52:13-53:12] (Beek,
13.5.1965). Pub1.: "Der Ersatzkönig als Erzählungsmotiv in der altisraelitischen
Literatur", Supplements to Vetus Testamentum 15 (1966), 24-32.
"De invloed van de maan op de kalender in het oude Testament" [2 Kon. 4:23;
Amos 8:5 etc.] (Meesters, 20.2.1963). Publ. in zijn Op zoek naar de oorsprong
van de sabbat, Assen 1966,28-34.
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"Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft. Onderzoek naar de compositie
van 2 Kon. 8:1-6 en 4:8-37" (Van Daalen, 18.1. 1978). Pub1.: Amsterdamse
Cahiers 1 (1980),51-61.
"Hoe ver reiken de woorden 'Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft' (2
Kon. 8:4)?" (Van Daalen, 25.5.1982). Pub1.: "Vertel mij toch al het grote dat
Elisa gedaan heeft" (aflev. 3), Amsterdamse Cahiers 3 (1982), 49-61, aflev. 4,
Amsterdamse Cahiers 4 (1983), 37-48 en aflev. 5, Amsterdamse Cahiers 5
(1984), 118-134.
"De koning hoort naar de Torah (2 Kon. 22 en 23)" (Deurloo, 14.9.1981). Pub1.:
Amsterdamse Cahiers 3 (1982), 62-70.

Jesaja
"Een uiteenzetting over Jesaja 1" (Beek, 14.11.1962).
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"Jes. 1:4 - een pleidooi om de door BHK3 voorgestelde lezing af te wijzen"
(Deurloo, 27.1.1976).
"Over Jes. 6:9 v." (Hoogewoud, 16.12.1970).
"Nieuwe gezichtspunten bij Jes. 7:1-17" (Beuken, 16.1.1985).
" n 11 en ilY 1/J1!I in Jes. 37:7 - een kwestie van verhaalhorizon" (Leene,
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