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Woord vooraf 

Als een medioneerlandicus een oudtestamentisch proefschrift gaat schrijven, lijkt hij 
daarmee zijn wetenschappelijke bezigheden in heel nieuwe banen te leiden. In zekere 
zin is dat ook zo, maar in mijn geval is er daarnaast sprake van continuïteit. Begonnen 
als historisch taalkundige met belangstelling voor de Middelnederlandse letterkunde 
heb ik me twintig jaar bewogen op het grensgebied van deze subdisciplines, waarbij 
mijn interesse steeds nadrukkelijker literair-historisch werd. Daarnaast was ik al jaren 
geboeid door het Oude Testament, maar hier kreeg naast de historisch-kritische 
benadering de literair-exegetische steeds meer mijn belangstelling. De sporen van 
alles wat ik in die tijd geleerd heb, komen in dit boek aan de oppervlakte. 
Gelukkig heb ik niet alles alleen hoeven doen. De stimulans van Juul om niet alleen 
aan een nieuw proefschrift te beginnen maar er ook mee door te gaan, verdient in 
de eerste plaats vermelding. Haar betrokkenheid bij vooral de hermeneutische aspecten 
van mijn onderzoek heeft me zeer bemoedigd. Bovendien heeft zij het typoscript op 
zijn leesbaarheid beoordeeld. 
Hans Boertjens heeft me op de cursus van de Stichting Judaica te Zwolle zo goed 
Hebreeuws geleerd, dat verdere scholing op dit gebied overbodig was; Jan Kappers 
heeft me zo ver gebracht, dat de Septuaginta geen gesloten boek voor me is gebleven. 
Gesprekken met Fokkelien van Dijk-Hemmes, die dit moment helaas niet meer mee 
kan maken, en de lezing van haar proefschrift hebben bijgedragen tot mijn inzicht 
in de meerstemmigheid van de Tenach. Hoe graag had ik de ontdekking van de 
'feministische' structurering van de Kronieken versie van de geschiedenis van Joas 
volgens de editie-Ginsburg met haar gedeeld. 
Verder hebben discussies met Joop van der Horst over de vraag wat de meest vruchtbare 
benadering vanhet verschijnsel taal is, hun sporen in dit boek nagelaten. Zijnopvatting 
dat taal bestaat uit taaltekens, waarbij tekens eenheden zijn van vorm en betekenis, 
is een van de grondbeginselen van deze studie, maar dan op tekstueel niveau. Voor 
zijn opmerkingen bij een eerdere versie van het eerste deel van hoofdstuk 5 ben ik 
hem zeer erkentelijk. Dank ben ik ook verschuldigd aan Cecilia Koppenrade-Johnston, 
die het Engels van mijn samenvatting gecorrigeerd heeft. 
Wetenschappelijk onderzoek als het mijne staat of valt met goede voorzieningen. De 
collectie van de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) te Kampen heeft me menigmaal verrast door haar uitgebreidheid 
en als ik iets niet kon vinden, was er altijd wel een bereidwillig personeelslid dat me 
verder hielp. 
Bert de Haar en Hella Wolschrijn hebben me zeer aan zich verplicht door het typoscript 
grondig op taalgebruik, spelling en consistentie te controleren. Bovendien heeft Hella 
de 'finishing touch' van de vormgeving voor haar rekening genomen. 
Ten slotte mijn promotoren. 
Athalya Brenner heeft me behalve met haar oog voor details wezenlijk verder geholpen 
door mijn aandacht te vestigen op andere overleveringen dan de Codex Leningradensis. 
Genoten heb ik van het aanstekelijke enthousiasme van Karel Deurloo, eerst bij de 



colleges exegese en daarna bij de begeleiding van mijn scriptie, maar vooral heeft 
hij me bij het onderzoek dat tot dit boek geleid heeft, voortdurend het gevoel gegeven 
dat het de moeite waard was wat ik aan het doen was. Ik hoop dat het resultaat een 
bijdrage kan zijn tot de verdere uitbouw van de Amsterdamse School. 
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