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W O O R DD V A N D A N K 

Ooitt heeft Kamagurka voor NRC Handelsblad een cartoon getekend waar ik mij 
altijdd weer oprecht vrolijk over maak. Men ziet daarop een man, getekend voor zijn 
welgevuldee boekenkast. Door een onzichtbare gestalte wordt hem medegedeeld dat 
hijj  leuk woont, waarna de vraag klinkt: "Heeft u die boeken allemaal gelezen?" De 
mann antwoordt: "Nee, alleen geschreven!" Wie het toetsenbord bedient met het 
oogmerkk een boek te schrijven, weet hoezeer de vraagsteller voor de gek wordt 
gehouden.. Woorden worden gewogen, ingetoetst, aangescherpt, opnieuw gewogen 
enn bijgeschaafd, maar het lot van de meeste woorden is dat zij simpelweg worden 
geschrapt.. Het is niet voor niets dat de romanist Walter Klemperer in zijn dagboeken 
opp menige pagina melding maakt van het vele schaafwerk waaraan hij zijn tijd moest 
besteden. . 

Voorr het meelezen is het zaak te weten wie men waarmee kastijdt. In de eerste plaats 
iss daar mijn promotor prof. dr Karel Deurloo die mij van meet af aan van goede 
adviezenn voorzag en de denkweg heeft gemarkeerd. Hij gaf mij de ruimte om te 
ontdekken,, vragen te stellen en een doelstelling te formuleren, want als beginneling 
inn de profetie wilde ik uiteraard te veel. Zijn enthousiasme en vasthoudendheid 
hebbenn mij niet doen verdwalen in de veelheid van de stof. Hij hield mij voor hoe 
ik,, al studerend op het fenomeen Benno Jacob, moest gaan vertellen wat het nu zo 
dee moeite waard maakt om van diens visie op het bijbelboek Genesis te verhalen. 
Vervolgenss is daar mijn co-promotor prof. dr Albert van der Heide die mij, met zijn 
talentt voor precisie, ervoor heeft behoed te ontsporen in de wereld van de Judaica 
waaruitt Benno Jacob heeft geput. Drs F.J. Hoogewoud, conservator van Bibliotheca 
Rosenthalianaa te Amsterdam, hielp mij op vakkundige wijze bij het zoeken naar de 
juistee tekstuitgaven en attendeerde mij op interessante gegevens. Een woord van dank 
richtt ik tot Almuth Jürgensen die haar sporen reeds heeft verdiend in biografisch en 
bibliografischh onderzoek naar Benno Jacob. Zij zond mij om niet een overdruk toe 
vann haar artikel over Benno Jacob in Dortmund; ik had het bestaan daarvan nooit 
kunnenn achterhalen. Haar talent voor Gründlichkeit is wel spreekwoordelijk te 
noemen.. Dr Walter Jacob was zo goed mij toestemming te verlenen de foto van zijn 
grootvaderr af te laten drukken, waarbij hij mij nog nadere gegevens heeft verstrekt; 
zijnn vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De directeur van de Bibliotheek Rot-
terdam,, Frans Meijer, verleende mij een aantal uren bijzonder verlof om het 
proefschriftt te kunnen voltooien. Dit heeft mij in de laatste weken van de in-
houdelijkee afronding zeer geholpen. 

Marleenn Eijgenraam heeft met kennis van zaken zorggedragen voor een samenvatting 
vann dit proefschrift in het Engels, dankzij haar is de Summary leesbaar geworden. 
Tijdenss onze wekelijkse collegiale lunches was er altijd haar vertroostende aandacht 
voorr de voortgang van het schrijfproces. De heer J. van den Berge heeft zich bereid 
getoondd om, notabene in zijn vakantie, het gehele manuscript op grammaticale fouten 
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tee bekijken. Er is weer eens een half potlood aan op gegaan. Paula de Beij-de Priester 
wass zo goed enkele fragmenten van Homerus en Seneca te vertalen, haar inzicht deed 
mijj  oog krijgen voor Benno Jacob als classicus; door haar vasthoudende belangstel-
lingg voor het onderzoek werd ik gedwongen om de consequenties van de tekst zo 
helderr mogelijk te verwoorden. Dit laatste geldt ook in het bijzonder voor Arlette 
Toomstra,, Leendert Jonker en voor Pieter van Walbeek. Ook mijn andere vrienden 
werdenn niet moe om mee te leven. Sommigen trokken me soms letterlijk van het 
beeldschermm vandaan voor een fietsdag, een uiterst noodzakelijke borrel of ze 
nooddenn mij aan hun dis. Mijn zussen en mijn broers, de groten en de kleinen samen 
sterk,, wil ik bedanken voor hun belangstelling, een ieder betoonde mij die op geheel 
eigenn wijze. Sommigen hebben werkelijk als klankbord gefungeerd en konden mij 
mett gepast gezag op het rechte spoor houden. 

Mett Leo van de Wetering deel ik nu een kwart eeuw de verwondering voor het 
Woord,, want Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Hij 
dwongg mij te blijven nadenken over de intenties van het verhaal, want de beproeving 
vann Abraham is veel meer dan een vertelling uit een ver verleden. Kees Schakel geldt 
vann oudsher als mijn theologische makker en vriend. Hij was zeer betrokken bij het 
denk-- en schrijfwerk en dwong mij tot een zo helder mogelijke verwoording. Ook 
nuu weer heeft hij mij voorgehouden dat precisie nodig is, een Sklavenmal is nu 
eenmaall  geen slavenmaaltijd, laat staan een burgerpot, maar een slavenmerkteken. 
Hebreeuwss schijven we, zoals wij allen weten, van rechts naar links, het leidde meer 
dann eens tot hilarische zinsconstructies bij het automatisch opschuiven van een regel 
inn de reeds geschreven tekst. Tot slot is daar Ad Dek. Als geen ander heeft hij van 
hett begin af aan vasthoudendheid betracht bij het ontrafelen van de weerbarstige 
woordenn uit het bijbelboek, hij heeft mij op denkbeelden gebracht en me uitgedaagd 
onorthodoxee wegen te bewandelen. Daarbij heeft het mes in Abrahams uitgestrekte 
handd alle hoeken van de kamer gezien zonder dat wij ons ooit bezeerden, wat niet 
directt mijn verdienste mag worden genoemd. Steeds weer kon ik met aanzetten en 
schrijfselss bij hem terecht. De inzet en het incasseringsvermogen van de 
laatstgenoemdenn zijn uitzonderlijk te noemen. 

Hett is mijn neef die woorden van diepe wijsheid schreef toen hij in zijn proefschrift 
z'nn tante citeerde: 'Een boek schrijven doe je niet alleen.' 
Wiee ben ik om dat niet te beamen? 

Rotterdam,, augustus 2002. 
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