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De brochure Voor ons ons Jodendom en niet het 
Christendom van opperrabbijn Justus Tal (1945)

Jan Krans-Plaisier & Paul Sanders1

Abstract
The Booklet Voor ons ons Jodendom en niet het Christendom (For us our 
Judaism and not Christianity) written by Chief Rabbi Justus Tal (1945)
Immediately after the Second World War, the Dutch Chief Rabbi Justus 
Tal published a booklet in which he defended the Jewish exegesis of the 
Hebrew Bible and opposed the Protestant Christian interpretation of this 
holy book. His purpose was to prevent the conversion of Jews to Christianity. 
This contribution sketches the context in which the booklet appeared and 
confronts it briefly with some more recent tendencies in the interpretation 
of the Hebrew Bible.

Keywords: Justus Tal, Jewish exegesis, Hebrew Bible, Judaism after 1945 
in the Netherlands

Opperrabbijn Justus Tal (1881-1954)2 is de enige van Joodse zijde die in dit 
themanummer uitvoeriger aan de orde komt. Dat maakt het beeld uiteraard 
completer. Het is belangrijk om te weten hoe er in de protestantse theologie 
over het Jodendom gedacht werd, maar zonder aandacht voor een reactie 
van Joodse zijde is het beeld incompleet.

Justus Tal is in dit verband een interessante f iguur, omdat hij het Nieuwe 
Testament en bepaalde vormen van christendom heel goed kende. In zijn 
Jood en Jodendom in Christen-omgeving, dat in 1917 verscheen, reageerde hij al 
op het iets eerder verschenen boekwerkje Jood en Christen van de vrijzinnige 

1 We zijn veel dank verschuldigd aan collega dr. Gert van Klinken, die ons wees op een aantal 
relevante bronnen.
2 Zie https://www.joodsamsterdam.nl/opperrabbijn-justus-tal/ (geraadpleegd 18 juni 2022).
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Nederlandse hervormde predikant T.A. van der Vlies.3 Hoewel Van der Vlies 
zich keerde tegen het antisemitisme, zette Tal uiteen welke vooroordelen 
over het Jodendom hij desondanks in diens publicatie waarnam. Tal betoogde 
bovendien dat de christelijke leer fundamenteel afweek van het Jodendom. 
Zo schreef hij:

Dat het Christendom die andere begrippen heeft, komt doordat het in het 
middelpunt van zijn gedachtenwereld de figuur van Jozua uit Nazareth 
plaatste. De denkbeelden daaromtrent werden al meer en meer uitgebreid en 
werden meeromvattend, en toen kwamen van daaruit de gedachten van den 
zoon-Gods, den middelaar, den offerdood, de verlossing, de erfzonde enz.4

In zijn brochure Voor ons ons Jodendom en niet het Christendom, gepubliceerd 
in augustus 1945, heel kort na de bevrijding, blijkt Tals kennis van het pro-
testantisme nog toegenomen te zijn.5 Anders dan Jood en Jodendom is de 
brochure niet geschreven voor een christelijk publiek. De geadresseerden 
zijn in de eerste plaats Joodse medegelovigen, die beïnvloed kunnen worden 

3 Van der Vlies, Jood en Christen.
4 Tal, Jood en Jodendom, 113.
5 Als u de gedigitaliseerde tekst van de brochure van Justus Tal wilt lezen, kunt u erom vragen 
via j.l.h.krans@pthu.nl. Een scan van de oorspronkelijke brochure is beschikbaar via Delpher, 
website Koninklijke Bibliotheek: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMTUK01:000005037 
(geraadpleegd 24 oktober 2022).

Ex libris van opperrabbijn Justus Tal (1881-1954), collectie Joods Historisch Museum. 
© erven Willem Klijn.
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door christelijke exegeses van de Tenach en die zelfs geneigd kunnen zijn 
zich te laten dopen en christen te worden.

Die neiging kwam rond 1945 meer dan eens voor, bijvoorbeeld bij Joden 
die bij christenen onderdoken, of onder degenen die tijdens de oorlog stuit-
ten op de praktische nadelen van hun Joodse identiteit. Voorbeelden van 
Joden die daadwerkelijk overgingen naar het christendom zijn vooral uit de 
Gereformeerde Kerken in Nederland bekend. Na enige tijd kwamen zulke 
bekeerlingen soms ook weer terug van hun keuze. Ze gaven aan dat ze de 
overstap overhaast gemaakt hadden, onder invloed van de omstandigheden 
en soms na sterke aandrang van christelijke zijde.6

Justus Tal vond het in de zomer van 1945 nodig om een tegengeluid te 
laten horen. Dat deed hij in deze apologetische brochure. Kennelijk had de 
verschijning van deze brochure, naast al het andere dat hij onmiddellijk 
na de oorlog te doen had, de prioriteit. De titel, Voor ons ons Jodendom en 
niet het Christendom, zegt genoeg.

Sinds 1918 was Justus Tal opperrabbijn van Utrecht, en daarnaast ook vele 
jaren van Drenthe. Vanuit die functie keerde hij zich tegen het zionisme. 
Tal en zijn vrouw Angela Abrahams kregen een zoon, Tobias, die in 1943 in 
Sobibor vermoord werd. Het echtpaar zelf overleefde de oorlog door onder te 
duiken bij de gereformeerde weduwnaar Cornelis van Gelderen (1872-1945), 
hoogleraar Semitische talen en buitengewoon hoogleraar Oude Testament 
aan de Vrije Universiteit (VU).7 Van Gelderen woonde in die tijd op de Van 
Breestraat 173 in Amsterdam.8

Hebben Tal en Van Gelderen vaak met elkaar gesproken over de exegese 
van wat voor de een de Tenach en voor de ander het Oude Testament was? We 
weten het niet, maar het zou zomaar kunnen. In elk geval wist Tal veel van 
het christendom en christelijke exegese. In gedachten was hij ongetwijfeld 
al lange tijd bezig met wat uiteindelijk de inhoud van de brochure werd: een 
bestrijding van de exegese die christenen tijdens gesprekken met Joodse on-
derduikers inzetten als argument voor het aanvaarden van Jezus als messias.

Bestrijding van christelijke exegese

Wat in de brochure opvalt is dat Tal niet zozeer traditionele rabbijnse exegese 
bedrijft, maar aansluit bij recentere methoden van Bijbelonderzoek. Dat 

6 Vgl. Van Klinken, Christelijke stemmen over het Jodendom, 110–114.
7 Zie Houtman, ‘Gelderen, Cornelis van’.
8 Adreslijst ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1944, 45.
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heeft ongetwijfeld te maken met zijn opleidingen: Tal had in 1909 aan de 
Universiteit van Amsterdam het kandidaatsexamen klassieke taal- en letter-
kunde behaald en had in 1911 zijn opleiding aan het Nederlands Israëlietisch 
Seminarium afgesloten. Nu zet Tal in de brochure niet onmiddellijk in bij de 
exegese. In plaats daarvan begint hij met de wellicht verrassende algemene 
opmerking dat juist het christendom exclusivistisch is:

Deze brochure is geschreven voor Joden. Niet voor christenen. Dit komt 
voort uit het groote verschil tusschen het Jodendom en het Christendom. 
Het Christendom is exclusivistisch en zegt: ‘Wie geloovig is geworden 
en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet geloovig is geworden, 
zal verdoemd worden’ (Mk. 16:16); ‘Wie gelooft in “den Zoon” heeft het 
eeuwige leven; doch wie niet in Hem gelooft, zal geen leven zien, maar 
de toorn van God rust blijvend op hem’ (Joh. 3:36; zie voorts Joh. 3:18,36, 
12:28, II Thess. 1:8-9, I Joh. 5:11-12, enz.).9

Het Jodendom is volgens Tal juist universalistisch, want het dringt zichzelf 
niet op aan de volken. Dat is uiteraard een omkering van wat het christendom 
over het algemeen beweerde, want het zag zichzelf als universalistisch en 
het Jodendom juist niet.

Tal gaat vervolgens in tegen de christelijke pretentie dat met de komst 
van de messias Jezus het heil van God gekomen is. Dat dat heil helemaal 
niet gekomen is, ziet iedereen die goed om zich heen kijkt, stelt Tal. 
Bovendien verwachtten Jezus en ook anderen die in het Nieuwe Testa-
ment aan het woord komen de komst van het heil in de nabije toekomst. 
Dat plaatst het christendom voor een groot probleem. Tal bespeurt bij 
christelijke exegeten en theologen verwoede pogingen om zich eruit te 
praten, bijvoorbeeld wanneer zij betogen dat het heil aan de ene kant wel 
gekomen is en aan de andere kant toch nog niet. Hij noemt als voorbeeld 
het proefschrift van de gereformeerde nieuwtestamenticus Frederik 
Grosheide, Van Gelderens collega aan de VU.10 De achterliggende redenatie 
vindt Tal niet overtuigend.11

En dan de christelijke exegese van de Tenach. Ook die beschouwt Tal 
als onhoudbaar. Het christendom suggereert dat de Tenach vol is van mes-
siasverwachting en dat het bij de messias zoals die in het Oude Testament 

9 Tal, Voor ons ons Jodendom, 1.
10 Grosheide, De verwachting der toekomst van Jezus Christus.
11 Tal, Voor ons ons Jodendom, 2–3.
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beschreven wordt zou gaan om een min of meer goddelijke f iguur. Tal 
schrijft hierover:

In de Tenag is hij een mensch, die – als David en Salomo – bijzondere 
eigenschappen heeft, nobel, rechtschapen, wijs, welwillend, geestkrachtig, 
enz. is, maar een mensch als ieder ander. Hij zal vorst zijn; en als hij sterft, 
zal hij door een zijner zonen worden opgevolgd (Jes. hst. 11, Jirm. 23:5-6, 
33:14-26, Ezech. 46:16-18, etc.).12

De messias neemt in de Tenach helemaal niet zo’n prominente plaats in. 
Hij is er duidelijk ondergeschikt aan God. Maar net als in 1917 stelt Tal 
dat in het christendom de messias juist min of meer de plaats van God 
overneemt. Hij is zonder zonde, doet wonderen, hij sterft om de zonden van 
de mensheid te verzoenen, enzovoort. Dat alles sluit helemaal niet aan bij 
wat de profeten over de messias zeggen.13 Tal schrijft deze ontwikkelingen 
in het christendom toe aan invloed vanuit ‘het Grieksche heidendom en de 
Hellenistische godenleer’.14

Tal vindt dat je deze vertekeningen niet alle christenen kunt aanrekenen: 
velen van hen zijn te goeder trouw. Maar ze praten elkaar veel te gemakkelijk 
na. Ze gaan onnadenkend en kritiekloos mee met het Schriftberoep zoals 
dat plaatsvindt in het Nieuwe Testament. Zo kunnen ze Jesaja 7:14, over 
het meisje dat zwanger zal worden en een zoon zal baren, na het lezen 
van Matteüs 1:23 niet anders zien dan als een profetie van de geboorte van 
Jezus. Toch gaat het gewoon over een jonge vrouw die in de tijd van Jesaja 
al zwanger is.15 Zo gaat Tal ook in tegen de christelijke interpretatie van 
andere teksten, zoals ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen’ (Hosea 11:1), 
een uitspraak die betrekking heeft op de uittocht uit Egypte, maar die 
christenen ten onrechte lezen in het licht van Matteüs 2:15.16

Tal keert zich vooral tegen de christelijke interpretatie van Jesaja 53. 
Dat zal geen verbazing wekken. Aan christelijke – en dan vooral aan 
protestantse – zijde was de gedachte vrijwel algemeen dat Jesaja 53 wel 
op Jezus’ lijden, zijn vernedering en zijn verhoging door God moest slaan. 
De jodenzending vestigde daarom aanhoudend de aandacht op deze tekst. 
Protestantse jeugdverhalen over bekeringen van Joden tot het christendom 

12 Tal, Voor ons ons Jodendom, 4.
13 Tal, Voor ons ons Jodendom, 4–5.
14 Tal, Voor ons ons Jodendom, 20.
15 Tal, Voor ons ons Jodendom, 6–7.
16 Tal, Voor ons ons Jodendom, 7–10.
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vermeldden eveneens de doorslaggevende rol van Jesaja 53, in de hoop dat 
Joodse lezers door deze tekst uit hun eigen Tenach zouden ontdekken dat 
Jezus van Nazaret de messias moet zijn.17 Sommige tot het christendom 
bekeerde Joden gaven ook zelf aan dat het lezen van deze tekst hun ogen 
had geopend voor de waarheid van het christendom. Niet alleen Abraham 
Capadose (1795-1874),18 maar bijvoorbeeld ook de Haagse Jood Maurits Sanders 
vertelde jaren na zijn overgang naar het christendom over de belangrijke 
rol die Jesaja 53 daarbij gespeeld had:

Bij het lezen van den Profeet Jesaja, het zoo eenig sprekend getuigenis van 
het lijden des Heeren, het 53ste hoofdstuk – O!, wat ging er toen een licht 
in mijn duistere ziel op. Ja, zoo riep ik uit, Hij is de ware Messias Jezus. Ik 
kon niet langer tegenspreken.19

Tal wijst echter op details in Jesaja 53 die helemaal niet kloppen met het beeld 
dat de evangeliën van Jezus schetsen. Tegenover de christelijke interpretatie 
zet hij er een die hij veel overtuigender vindt: de knecht staat voor het 
lijdende volk Israël.20

Ook het naar zijn indruk onder christenen gangbare idee dat de God van 
het Nieuwe Testament liefdevoller en barmhartiger zou zijn dan de God 
van het Oude Testament bestrijdt Tal met klem. Daarbij verwijst hij naar 
allerlei teksten in zowel Oude als Nieuwe Testament.21 Er is kortom veel 
aandacht voor de exegese, met een scherp oog voor details, en dat alles om 
zijn geloofsgenoten in het bevrijdingsjaar 1945 bij het Jodendom te houden.

Gereformeerde exegese versus die van Tal

Zoals gezegd schreef Tal zijn brochure niet voor een christelijk publiek. Er 
was in protestantse kring meteen na het verschijnen waarschijnlijk niet 
veel aandacht voor. We kennen alleen de reactie van de gereformeerde 
predikant Cornelis Kapteyn, sinds 1929 aangesteld voor de zending onder de 

17 Sanders, Levi’s eerste kerstfeest, 103–106.
18 Sanders, Levi’s eerste kerstfeest, 105.
19 De Boer, De schoenmaker en zijn leest, 29–30.
20 Tal, Voor ons ons Jodendom, 10–14.
21 Tal, Voor ons ons Jodendom, 16–19.
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Amsterdamse Joden.22 Kapteyn bestreed Tals verdediging van het Jodendom 
en diens kritiek op het Nieuwe Testament en het christendom. Daarbij 
verdedigde hij de gangbare protestantse gedachte dat veel passages in het 
Oude Testament alleen betrekking konden hebben op Jezus Christus. Ook 
zou de messiasverwachting in het Oude Testament en het Jodendom een 
veel grotere rol spelen dan Tal suggereerde. Kapteyn verdedigde bovendien 
het goed recht van de jodenzending, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog:

Hier wordt miskend, dat een echt Christen juist door zijn echt Christen-
zijn, niet mag nalaten, anderen ook geestelijk te redden. […] Als iemand 
een gevaar ziet, dat een ander niet ziet, en hij tracht hem te waarschuwen, 
in de hoop, dat men er naar luistert, is dat een misdaad?23

Het is de vraag hoe representatief Kapteyns reactie was voor de gereformeerde 
visie op het Jodendom onmiddellijk na de oorlog. Cornelis van Gelderen, 
bij wie Justus Tal en zijn vrouw een tijd ondergedoken zaten, hield zich als 
Bijbelwetenschapper uiteraard uitvoerig bezig met de exegese van het Oude 
Testament, op een academischer niveau dan Kapteyn. Van Gelderen scheef 
voor de oorlog commentaren op een groot deel van 1 en 2 Koningen en op 
Amos.24 Dat zijn wetenschappelijke commentaren, waarin Van Gelderen 
zich verhoudt tot internationaal bekende exegeten als Julius Wellhausen, 
Bernhard Duhm, Karl Budde en Ernst Sellin. Van Gelderen kent het aca-
demische debat over de interpretatie van de Bijbeltekst en heeft aandacht 
voor de f ilologische aspecten, de historische achtergronden, enzovoort. 
Ondanks zijn christelijke achtergrond verwijst hij zelden naar Jezus of naar 
het Nieuwe Testament. De tekst geeft daar ook geen aanleiding toe. Terwijl 
protestantse preken over 1 en 2 Koningen en Amos regelmatig verbanden 
legden met het Nieuwe Testament, doet Van Gelderen dat niet of nauwelijks.

Een van de weinige uitzonderingen is te vinden in Van Gelderens 
commentaar op Amos 9:11-12, een gedeelte dat geciteerd wordt in het 
nieuwtestamentische Bijbelboek Handelingen (15:16-18). Het betreft een 
sprekend voorbeeld van Schriftberoep in het Nieuwe Testament: er is een 
Hebreeuwse tekst, die interpretatief vertaald wordt in de oude Griekse 

22 Kapteyn, verweerschrift bij Tal, Voor ons ons Jodendom; geconsulteerd: Het Utrechts 
Archief, GKN Deputaatschap Kerk en Israël inv. nr. 301. De reactie is ongedateerd, maar zal 
niet lang na Tals brochure zijn geschreven. Zij telt 34 bladzijden zonder bladzijnummers en is 
onderverdeeld in 32 antwoorden op ideeën uit Tals brochure. Zie over Kapteyn: Van Klinken, 
‘Kapteyn, Cornelis’.
23 Kapteyn, verweerschrift, § 30.
24 Van Gelderen, De boeken der Koningen; Van Gelderen, Amos.
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Septuaginta (LXX), waarna die Griekse Septuagintatekst geciteerd wordt 
in het Nieuwe Testament, maar opnieuw licht gewijzigd. De details doen 
hier minder ter zake, wel de verschuiving in betekenis.25 In het Hebreeuwse 
vers in Amos gaat het vooral om heil voor Israël.26 Die uitleg – het gaat 
om Israël – wordt heel expliciet in de Targum.27 In Handelingen zegt het 
vers inmiddels echter iets anders: ook de volken krijgen deel aan het heil 
dat God eerst alleen aanbood aan Israël. Van Gelderen heeft oog voor het 
probleem:

Hoe ver de toekomst boven het verleden uitgaat, zien we in de aanhaling 
van onzen tekst door Jacobus, Hand. 15 : 17. Een allermerkwaardigst geval 
van Schriftaanhaling in het Nieuwe Testament! Ze komt met de LXX 

25 Zie hiervoor Krans, ‘Een enkel opbeurend woord?’, 181–206.
26 Zie bijvoorbeeld Paul, Amos, 289–290.
27 Targum Jonathan leest in Amos 9:12 ‘opdat het huis van Israël, waarover Mijn naam uit-
geroepen is, de rest van Edom en alle volken in bezit neemt’ (vertaling uit het Aramees). In de 
Hebreeuwse tekst heeft ‘waarover Mijn naam uitgeroepen is’ betrekking op ‘de rest van Edom 
en alle volken’.

Hoogleraar Semitische Talen 
Cornelis van Gelderen (1872-
1945), collectie Protestants 
Erfgoed, bijzondere 
collecties, Vrije Universiteit 
Amsterdam.
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overeen op een punt, waar deze ongetwijfeld anders leest dan Amos zelf: 
28.ֱאדֹום en ִייְרׁשּו in plaats van ,ָאָדם en ִיְדְרׁשּו

Even later schrijft Van Gelderen over dezelfde kwestie:

In elk geval hebben we hier eene tekstwijziging van buitengewone 
providentieele beteekenis. Zij typeert op treffende wijze het verschil 
tusschen het Davidische verleden en het Messiaansche heden.29

Van Gelderen erkent dus dat de profeet Amos iets anders bedoelde dan wat 
Handelingen er later van maakt, maar hij geeft een positieve wending aan 
het verschil, door te spreken van ‘eene tekstwijziging van buitengewone 
providentieele beteekenis’. Van Gelderen, een keurige, genuanceerde exegeet, 
slaat hier vrij plotseling een andere toon aan en suggereert dat het Nieuwe 
Testament universalistischer en dus beter is dan de boodschap van de 
profeet Amos. Zelfs lijkt het erop dat hij Gods hand in de verschuiving 
wil waarnemen. Een goed wetenschappelijk gesprek tussen Van Gelderen 
en Justus Tal was tot op zekere hoogte ongetwijfeld mogelijk, maar de 
nieuwtestamentische toespitsing van de passage uit Amos is nu juist een 
voorbeeld van wat Tal in zijn brochure bestrijdt.

Recentere ontwikkelingen in de Bijbelinterpretatie

Hoe kijken we hier en nu terug op Tals brochure? Sinds 1945 is er aan 
protestantse zijde wel iets veranderd. Als illustratie kan de reactie van 
onze studenten op de brochure dienen. We laten de studenten van het 
eerste jaar van de master van de Protestantse Theologische Universiteit de 
brochure bestuderen, samen met protestantse preken en traktaten uit de 
jaren vlak voor de oorlog, de oorlogsjaren zelf en de jaren kort na de oorlog. 
In de protestantse bronnen komt soms scherpe kritiek op het Jodendom 
naar voren.

De kennismaking met deze literatuur roept bij menigeen allereerst een 
gevoel van schaamte op: protestanten deden het Oude Testament inderdaad 
onrecht aan door het zozeer te lezen vanuit het Nieuwe Testament. Er ontstaat 
ongemak over de manier waarop teksten als Jesaja 7 bijna vanzelfsprekend 
geïnterpreteerd werden als aankondiging van de messias Jezus. Niet minder 

28 Van Gelderen, Amos, 295.
29 Van Gelderen, Amos, 295.
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groot is de schaamte over de manier waarop de uiterst kwetsbare Joodse 
gemeenschap lastiggevallen werd met de boodschap dat ze in Jezus van 
Nazaret de messias moest zien. Hoewel onze studenten heel verschillend zijn 
en een deel van hen het goed recht wil verdedigen om in Jezus de messias 
te zien, erkennen ze het gedeeltelijke gelijk van Justus Tal. Ze zien in dat 
het Oude en het Nieuwe Testament niet naadloos op elkaar aansluiten, 
zoals zo vaak gesuggereerd is. Ze erkennen dat de christelijke exegese van 
de Hebreeuwse Bijbel de teksten soms geweld aandeed en dat dat al in het 
Nieuwe Testament begon, bij Paulus en in de evangeliën.

De bereidheid om de Tenach – het Oude Testament – als een eigenstandig 
boek recht te doen en niet slechts als voorbereiding op het Nieuwe Testament 
te lezen is veel groter geworden, zeker in de protestantse theologie. De 
bekende protestantse theoloog Kornelis Heiko Miskotte (zie de bijdrage 
van Rinse Reeling Brouwer aan dit themanummer) benadrukte het tegoed 
en de eigenheid van de Tenach.30 Een recenter voorbeeld is de invloedrijke 
Bijbelwetenschapper Walter Brueggemann, die bewust een Theology of the 
Old Testament schreef, zonder het Nieuwe Testament. Waarom koos hij 
daarvoor, als christen? In de eerste plaats om het gesprek met het Jodendom 
mogelijk te maken. Joden moeten volop kunnen meedoen in het gesprek 
over de interpretatie van de heilige geschriften. Dat kan niet anders, want 
het zijn van oudsher juist de geschriften van Israël. Het zou dan wel heel 
vreemd zijn om Joden buiten te sluiten in het gesprek over de interpretatie.31 
Daar komt bij dat Brueggemann een breuk ziet tussen het Oude en het 
Nieuwe Testament. Die breuk kun je positief waarderen – dat gebeurt vaak 
in christelijke kring – en je kunt die breuk negatief waarderen – dat gebeurt 
vaak in Joodse kring. Maar een breuk is het, zegt Brueggemann. En veel 
protestantse theologen zeggen het hem na.

Daarnaast zijn er, zo lijkt het, nog twee andere ontwikkelingen van belang 
geweest. In de eerste plaats is er veel meer oog voor de verscheidenheid 
in de Tenach. Juist ook Brueggemann vraagt daar aandacht voor. Als het 
bijvoorbeeld gaat om de verhouding tussen Israël en de volken zie je in 
de Tenach verschillende lijnen, die niet met elkaar te verzoenen zijn. Ze 
staan soms echt haaks op elkaar.32 Sommige lijnen zijn populairder in het 
Jodendom en sommige zijn populairder in het christendom, maar in elk 
geval is er verscheidenheid. Die erkenning bestond in protestantse kring 

30 Bijv. Miskotte, Als de goden zwijgen, 141–143.
31 Brueggemann, Theology of the Old Testament, 80–83, 107–112.
32 Brueggemann, Theology of the Old Testament, 492–527.
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rond de oorlog nauwelijks. Dat is anders geworden, in de academische 
theologie, maar ook daarbuiten.

In de tweede plaats zijn inzichten in de hermeneutiek verdiept. Het inzicht 
dat iedereen heilige teksten bevooroordeeld leest, met bepaalde belangen, 
verwachtingen en vooronderstellingen, is heel algemeen geworden. In 
het geval van de Bijbelwetenschappen heeft de ontdekking van de Dode 
Zeerollen daar een grote rol in gespeeld, vooral de ontdekking van de pesjers, 
de Bijbelcommentaren uit Qumran. Sinds de jaren vijftig weten we dat de 
gemeenschap van Qumran zonder dat de Bijbeltekst er aanleiding toegeeft 
veel in de heilige teksten op de Leraar der Gerechtigheid betrok.33 We weten 
al veel langer dat de Targumim vaak iets inlezen in de tekst dat verband 
houdt met de Tora, of dat ze teksten betrekken op de messias, ook in het 
geval van Jesaja 52:13-53:12.34 Justus Tal was van dat laatste ongetwijfeld 
op de hoogte, maar ging er in zijn brochure kennelijk bewust niet op in. 
In elk geval laten de Bijbelinterpretaties in het vroege Jodendom zien hoe 
associatief heilige teksten geïnterpreteerd konden worden en daardoor 
opnieuw betekenis konden krijgen. Ze tonen aan dat de opmerkelijke manier 
waarop nieuwtestamentische geschriften passages in de Hebreeuwse Bijbel 
op Jezus betrekken niet zonder parallellen was.

De brochure van Justus Tal en de meeste exegetische publicaties van 
zijn protestantse tijdgenoten hebben een heel ander karakter. Ze wekken 
de indruk dat ze ontsloten wat de heilige teksten zelf wilden zeggen. Die 
pretentie sluit aan bij de verwachtingen die de meeste lezers hadden. De 
vraag in hoeverre interpretaties ook van waarde kunnen zijn als ze niet 
rechtstreeks voortvloeien uit wat de teksten zelf willen zeggen komt er 
niet expliciet aan de orde. Wie weet was er wel ruimte voor die vraag in 
de persoonlijke gesprekken tussen Tal en Van Gelderen. We zullen het 
waarschijnlijk nooit weten.
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