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Rond 1909 verbleef Johann Thiessen
(1869-1953) in het dorpje Pakantan op
Sumatra. Hij predikte er het evangelie,
introduceerde er de liederen van Jo-
hannes de Heer, overleefde een moord-
aanslag en dreef er handel. Dat laatste
bracht hem in conflict met het thuis-
front, de Doopsgezinde Zending.
De in Oekraïne geboren Thiessen ver-
laat vanwege dit conflict de Doopsge-
zinde Broederschap. Hij verschijnt weer
op het toneel in de jaren twintig en is
dan te vinden op Java, waar hij de ene
na de andere Pinkstergemeente sticht.
In de tijd dat Thiessen in Pakantan
verbleef, legde hij met zijn platen-
camera het dagelijks leven en de high-
lights van het dorpje vast. Hij maakte
er een indrukwekkend fotoboek van,
met als titel ‘Pakantan’. Thiessen is be-
halve een kleurrijke figuur uit de ge-
schiedenis van de zending een
begenadigd fotograaf.

Honderd jaar later bezocht in het
voetspoor van Thiessen opnieuw een
fotograaf Pakantan, namelijk Lukas
Göbel (Interpretatiemei 2012). Het jaar
daarop ging Herman Heijn (Interpreta-
tiemaart 2012) naar Pakantan om er
het 175-jarig jubileum van het kerkje
mee te vieren en de foto’s van Thies-
sen en Göbel erheen te brengen. 
In deze Interpretatie foto’s van boven-
genoemde drie. De zwart-witbeelden
zijn van Thiessen, bij de andere foto’s
staat steeds de fotograaf vermeld. De
foto’s belichten een kleurrijke locatie,
met een eeuw tussenruimte; ze ver-
beelden niet alleen het thema kleur,
maar vormen samen ook een uniek
document.

Herman Heijn

Op de voorpagina: De zon begint met munt-
jes licht (zie pag. 12), foto Lukas Göbel
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Pakantan ligt precies in het mid-
den van Sumara, twee dagen rei-
zen van Medan. Het was
oorspronkelijk een doopsgezinde
zendingspost en is tegenwoordig
aangesloten bij de Lutheranen.
Ten tijde van Thiessen telde de ge-
meente ongeveer driehonderd
zielen; er was een winkel, een
klein hospitaal en een schooltje.
Pakantan beleefde in die jaren
een zeer welvarende periode van-
wege de koffieteelt: de destijds
wereldberoemde Pakantan-koffie.
Tegenwoordig vormt de ge-
meente een kleine minderheid,
tussen een grote meerderheid van
moslims, met nog net twintig ge-
zinnen. Er staat een vrouwelijke
predikant.

Het echtpaar Thiessen met drie Batak kinderen
Pakantan

Een kleurrijke locatie
Kerkje Pakantan, foto Lukas Göbel



I N T E R P R E T A T I E |   september 2012 3

4 Kleur zonder woorden
Kleuren in het Oude Testament en de
archeologie
Izaak J. de Hulster

8 Rood tussen leven en dood
Rudy Van Moere

12 De duizend gezichten van de
‘schoonheid’
Bart Thijs

14 Kleurensymboliek in het boek
Openbaring
Adriaan Soeting

20 Demonen, ongrijpbaar 
concreet
Een drievoudige confrontatie met demo-
nen naar aanleiding van Marcus 5:1-20 
Bart Stobbelaar

26 Grijs rijmt op wijs
Piet Schelling

30 De theologische ambivalenties
van het rood en het blauw
Marcel Barnard

34 Beeldkroniek: Geloof in beeld
en kleur 
Anne-Marie van der Wilt 

37 Leesrooster: Vrouw op oorlogs-
pad
Begeerte als dodelijk wapen in het bij-
belboek Judit
Willien van Wieringen

40 Wie is God?
Elohiem in Job
Evert van den Berg

En verder
2 Over de fotograaf
19 Cultuur 

Rafaël
23 Signalement
24 Over het beeld
28 Proefschrift

Nico Riemersma bespreekt het proef-
schrift van Anne-Marie Bos

44 Recensies
47 Colofon en vooruitblik
48 Debat 

De kerk moet verkleuren!

Va n  d e  r e d a c t i e

Het is met licht als met het leven zelf: het breekt
zodra het in de wereld komt, en in gebrokenheid
krijgt het pas kleur. Ziedaar het innerlijk verband tus-
sen de christelijke theologie en het thema van deze
aflevering van Interpretatie.

Het is indrukwekkend dat Adriaan Soeting, terwijl
zijn leven op breken stond, welbewust zijn allerlaat-
ste artikel heeft geschreven over de kleursymboliek in
het bijbelboek waaraan hij zo veel bijdragen voor ons
blad heeft gewijd: Openbaring. Daar blijkt dan toch
het wit centraal te staan, het licht van alle kleuren
samen, getuigend van een nieuwe ongebroken staat.
In dat licht nemen we afscheid van Adriaan. Hij stierf
op 18 juli, vijfentachtig jaar oud. Het volgende num-
mer van Interpretatie zal het allereerste zijn waarin
zijn naam niet in het colofon staat, want hij was
schrijvend medewerker van het eerste uur.
Dit nummer opent met een fundamenteel artikel
over kleur en kleurstof in de Bijbel. Andere bijdragen

cirkelen om een rijk palet aan aspecten van kleur: ze
gaan over een scharlaken koord, over schoonheid als
bijbels begrip, over vergrijzing, de impact van intense
kleuren in de kunst, de zeggingskracht van liturgische
kleuren – tot en met een klein debat over de vraag
hoe veelkleurig de populatie van onze kerken zou
moeten zijn. Het is treffend dat in twee verschillende
bijdragen dichtregels van Ida Ger-
hardt opduiken. Dat toont aan
dat niet alleen beelden,
maar juist ook woorden
kunnen spelen met
licht. Lees maar!

I n  d i t  n umm e r



Kleur ontstaat doordat het licht dat onze ogen zien,
veranderd is door weerkaatsing op objecten of filtering
door glas of andere doorzichtige stoffen. Wat onze ogen

zien, verwerken onze hersenen en wordt zo als kleur
geïnterpreteerd. Omdat kleur samenhangt met menselijke
herkenning, is kleur nooit absoluut en zijn de uitdrukkingen
van kleur per taal verschillend. Hier moeten we rekening mee
houden wanneer we de Hebreeuwse Bijbel bestuderen.
Zodoende heeft kleur een natuurwetenschappelijke en een
taalkundige kant. Kleur is een (natuurlijke) ‘eigenschap’. Het
waarnemen van kleuren voltrekt zich via zicht en de cogni-
tieve verwerking ervan hangt samen met de mogelijkheid om
over kleuren te spreken. Bovendien is kleur esthetisch. We
nemen niet alleen kleuren waar, maar kunnen ook zelf kleur
gebruiken/maken, bijvoorbeeld als versiering.

Kleur in de Hebreeuwse Bijbel
Dat kleur met de ogen te maken heeft, blijkt ook uit het feit dat
daar waar sommige bijbelvertalingen ‘kleur’ als concept/ei-
genschap weergeven, dat meestal een vertaling is van het He-
breeuwse woord voor ‘oog’ (Lev.
13:55; Num. 11:7). Wanneer
ditzelfde woord in andere
passages gebruikt wordt
in de betekenis van
‘hoe iets oogt’, geven de
meeste Nederlandse
vertalingen dit weer met
werkwoorden als schitte-
ren, glinsteren of fonkelen
(Ez. 1:4, 7, 16, 22, 27; 8:2; 10:9;
Dan. 10:6), omdat het hier vaak
om vergelijkingen met edelstenen gaat.
Kleur is een interpretatie en tegelijkertijd een

eigenschap die we aan de meeste dingen om ons heen toe-
schrijven. Al zijn er in de Hebreeuwse Bijbel dingen of feno-
menen die in onze waarneming uitdrukkelijk gekleurd zijn,
toch spreekt de Bijbel weinig over kleur. De regenboog wordt
bijvoorbeeld alleen maar beschreven als ‘boog’ zonder ook
maar één kleur te noemen. Kleur roept ook Jozefs ‘kleurige jas’
in herinnering (Gen. 37). Deze ‘veelvervigen rok’ (Statenverta-
ling) of dit ‘prachtig bovenkleed in allerlei kleuren’ (NBV) is
bekend door kinderliedjes. Ook in deze passage (als in die van
Tamars gelijknamige gewaad, 2 Sam. 13:18-19) worden geen
kleuren genoemd en waarschijnlijk is deze interpretatie tot
stand gekomen via de Griekse vertaling van Genesis 37:3, 23,
32, waarin hetzelfde woord gebruikt wordt als in Richteren
5:30. De laatstgenoemde tekst spreekt (in het Hebreeuws, an-
ders dan Gen. 37 en 2 Sam. 13) over ‘gekleurde stoffen met bor-
duursel’.
Slechts enkele passages zijn kleurrijk door het gebruik van
woorden die kleuren aanduiden. Woorden voor kleuren
komen het vaakst voor in de beschrijving van de tabernakel,
met name van de gebruikte stoffen (Ex. 25-28; 35-39). Een an-
dere passage met bijzondere aandacht voor kleur is Leviticus
13-14 (ook het enige gedeelte waar ‘geel’ voorkomt: 13:30, 32,
36); hier gaat het om de kleur van de huid bij de herkenning

van ‘huidvraat’. Natuurlijk zijn er andere kleur-
rijke passages, maar daarin is kleur dan (vaak) een

in het oog springende eigenschap van de beschre-
ven edelstenen of luxe goederen. Ook kan het gaan om
‘natuurlijke’ kleurverschillen, aangeduid met woorden
als ‘gespikkeld’ in Jakobs fokprogramma (Gen. 30-31) of
bekend uit Jeremia 13:23: ‘Kan een Nubiër zijn huid ver-
anderen, of een panter zijn vlekken? Zouden jullie, ver-
groeid met het kwaad, dan iets goeds kunnen doen?’

Rood, groen, zwart en wit
Rood (adom, rood-bruin) is de kleur van
bloed (dam) en daarmee van het leven. Het
lijkt verwant met ‘mens’ (adam) en ‘aarde’
(adama). Deze kleur biedt ook de verkla-
ring van de naam ‘Edom’: Esau, de stam-
vader van Edom, begeerde ‘dat rode daar’
(Gen. 25:30). Rood als kleur van bloed is cru-

ciaal in 2 Koningen 3:20-27, waar de stralen van
de opkomende zon water rood kleuren en de Moabieten
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Kleur zonder woorden
Kleuren in het Oude Testament en de archeologie

Als we over archeologie en kleur in het Oude Na-
bije Oosten beginnen, komen ons beelden van
Egyptische schilderingen voor ogen, maar heb-
ben we weinig associaties bij het Oude Israël.
Wenden we ons tot het Oude Testament, dan
denken we bij het thema ‘kleur’ al gauw aan Jo-
zefs jas, aan de regenboog, of aan goud, zilver
en purper. Maar in hoeverre hebben die werke-
lijk met kleur te maken?

Izaak J. de Hulster

Glazen kralen, opgegraven in Cyprus (BM 1894,1101.122). © Trustees of
the British Museum



misleid worden, omdat ze het voor bloed aanzien. Bruin lijkt
een nuance van adom, zoals – net als in het Nederlands – bij de
‘rode koe’ (Num. 19:2); in Zacharia 6:2 vertaalt de NBV echter
‘voskleurige paarden’.
Groen is de kleur van groente, eetbare gewassen (Gen. 1:11, 12,
30), gras en gebladerte. Zodoende duidt groen op leefbaarheid
(Deut. 11:14-15). Wat groen is, is soms pril of kwetsbaar en zou
tot bloei moeten komen – zo wordt het ook als metafoor ge-
bruikt (Jes. 15:6; 37:27; 40:7-8; Joël 1:19-20). Net als bij ons woord
‘groente’ kan de vraag gesteld worden of het accent ligt op de
eetbaarheid of de kleur. In ieder geval is de kleur een opval-
lende eigenschap, die tegelijkertijd aangeeft in hoeverre het
‘groene’ nog gezond is. Door droogte en vuur vergaat het
groen. Water doet het groen groeien, zoals in deze beeldspraak:
‘Moge mijn onderricht neerdalen als regen, mogen mijn
woorden zijn als milde dauw, als regen die de grond door-
drenkt, lenteregen die het groen in bloei zet’ (Deut. 32:2). Ook
Psalm 23:2 verbindt de natuurlijke ‘groene zegen’ met water:
‘Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig
water.’ Zonder expliciete verwijzing naar groen of kleur biedt
Psalm 1:3 dezelfde connectie: ‘Hij zal zijn als een boom, ge-
plant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bla-
deren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.’
Zwart komt vaak voor als de kleur van rouw (zoals in Ps. 35:14;
Jer. 6:26; Joël 1:8) en benauwdheid (Ps. 38:7; 42:10). Zwart kan in
wanhoop samengaan met duisternis, zoals in Job 30:25-31. Je-
saja 1:22 contrasteert zwart met zilver: ‘Je zilver is zwart en dof

geworden, je wijn versneden
met water’ (zie ook het goud in
Klaagl. 4:1). Wit is de kleur van schapen, melk en tanden, maar
ook van manna (Ex. 16:31) en lepra (Lev. 13-14). Soms is er in
vertaling sprake van ‘wit linnen’, maar dit is een vertaling van
één woord (boets), dat ook als ‘linnen’ of ‘fijn linnen’ vertaald
kan worden. Wit kan samenhangen met zuiverheid.
Deze kleuren komen het vaakst voor. De driemaal geel is hier-
boven vermeld, blauw komt alleen als ‘blauwpurper’ voor (zie
onder); grijs en scharlaken worden in aparte artikelen in dit
nummer behandeld.

Gekleurde stoffen en borduursels
In de Hebreeuwse Bijbel is regelmatig sprake van speciale stof-
fen en borduursels. Deze kunnen we ons gekleurd voorstellen.
In vertaling wordt hier verschillend mee omgegaan. Door de
verwijzing naar Sinear wordt de ‘harige mantel’ (als Gen. 25:25
en Elia’s mantel) in Jozua 7:21 een ‘prachtige mantel’ (NBV).
Prachtige kleding komt ook voor in Ezechiël 16:10, 13, 18:
‘kleurig geborduurd gewaad’ (NBG ’51), of ‘[kleren van] bonte
weefsels’ (Willibrord Vertaling; NBV vermeldt de kleur alleen
in de verzen 10 en 13) en 26:16: ‘kleurige gewaden’. Net als in
Richteren 5:30 vinden we dergelijke kleurige kleding ook in
Psalm 45:15. Het woord dat de veelkleurigheid aanduidt,
wordt ook gebruikt voor de bontgekleurde adelaarsveren in
Ezechiël 17:3.

I N T E R P R E T A T I E |   september 2012 5

Kleur heeft met
ogen te maken

Piki, foto Herman Heijn



Organische kleurstoffen
Sommige kleuren werden verkregen uit dieren, juist ook die-
gene die voor het kleuren van kleding werden gebruikt. Het
bekendst zijn de purperslakken. Deze werden gebruikt om
purper te maken, zowel rood-paars (Tyrisch purper, gewonnen
uit de duurdere murex brandaris) als blauw van kleur, het bij-
belse tchelet (murex trunculus), gebruikt in de blauwpurperen
kwastjes (tsietsiet) aan joodse kleding ter herinnering aan de
geboden van de Heer (Num. 15:37-41). De NBV vertaalt daarom
ook ‘roodpurper’ en ‘blauwpurper’ (vooral in de beschrijving
van de tabernakel). Het goedkopere indigo was overigens ook
bekend als blauwe kleurstof voor kleding.
Om karmozijn te verkrijgen, een dieprode (scharlaken) kleur-
stof, werden eitjes van de kermesschildluizen gebruikt. De ei-
tjes werden in azijn gelegd en daarna gedroogd. Door het
kleurpoeder vervolgens met water te mengen kon bijvoor-
beeld wol rood worden geverfd. De bijzondere kleur rood die
gewonnen wordt uit de kermesschildluis heet scharlaken.
Vaak wordt deze kleur aangeduid met de woorden voor ‘worm’
(Ps. 22:6; Jes. 66:24; Jona 4:7) en ‘scharlaken’ (tolat shani). NBG ’51
vertaalt deze combinatie met scharlaken, NBV met karmozijn
of karmozijnrood (ook in Ex. 28:5, maar niet in Ex. 28:6: ‘rood-
purperen’). ‘Scharlaken’ (shani) omschrijft soms de kleding,
maar meestal een ‘scharlaken koord’ (zie verderop in dit num-
mer). Bijzonder is Jesaja 1:18: ‘al waren uw zonden als scharla-
ken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als wittewol’ (Statenvertaling,
NBG ’51). In de eerste helft wordt de kleur scharlaken ge-
noemd, in de tweede helft geeft ‘rood’ aan dat het niet om een
gewone worm gaat, maar om een ‘karmozijn-worm’ of als
metonymie de daaruit gewonnen dieprode kleurstof.
Naast deze bekende dierlijke kleurstoffen werden er
waarschijnlijk in het dagelijks leven (waarover we
minder lezen in de Hebreeuwse Bijbel dan over de
religieuze praktijken) ook kleurstoffen gebruikt,
zoals henna (genoemd in Hoogl. 1:14; 4:13). Moge-
lijk werd ook meekrap al gebruikt als roodpaarse
kleurstof, het goedkope alternatief voor purper.

Anorganische kleurstoffen
De belangrijkste rode kleurstof in de Oudheid lijkt het
ijzeroxide-houdende vermiljoen. Het komt als verf
voor in Jeremia 22:14 en Ezechiël 23:14.
Kalk of gips komt verschillende keren
voor, er kon een monument van stenen
mee gewit worden (Deut. 27:2,4) of het
kon als (wit) pleisterwerk worden ge-
bruikt (Ez. 13:10-15; Dan. 5:5). Jesaja 33:12 en Amos
2:1 spreken over het verbranden van beenderen tot
kalk. Misschien is bedoeld tot as zo fijn als kalkstof.
Kalk was ook nodig om figurines, kleine beeldjes, te
kunnen beschilderen. Vrijwel alle kleine beeldjes uit
het Oude Israël, misschien als meest bekende de Judese
pilaarfigurines (zie hiernaast), kregen een witte laag,
omdat anders de rode, zwarte en gele verf niet zou
houden op het aardewerk. De kleuren zouden kunnen
zijn gebruikt ter versiering, soms om sieraden of cos-
metica aan te geven op deze vrouwenbeeldjes,
misschien zelfs andere ‘huidschilderingen’,
soms om details weer te geven die het aarde-

werk niet goed laat uitkomen. Mogelijk was het palet groter,
maar daar zijn te weinig aanwijzingen voor. Omdat vergelijk-
bare beschilderingen ook op andere kleine beeldjes, bijvoorbeeld
van dieren, voorkomen, geven ze waarschijnlijk simpelweg cul-
tisch gebruik aan. Zo’n figurine was geen elitair kenmerk van
rijkdom; bijna alle huishoudens hadden er een. Terzijde zij hier
opgemerkt dat de meeste beelden in de klassieke Oudheid (in
het bijzonder bekend door onderzoek naar Griekse beelden)
waren beschilderd, getuige tekstverwijzingen naar ‘beschilderde
beelden’ en verfresten op de beelden; reconstructies van deze be-
schilderingen lopen uiteen.

Kostbare materialen
Het beschrijven van alle edelstenen in de Bijbel of de onder-
werpen zilver en goud zouden een eigen themanummer kun-
nen vullen. Toch moeten ze hier kort worden besproken.
Edelstenen en edelmetalen brengen namelijk kleur in ontwer-
pen. De teksten als Exodus 28:17-20 (borsttas van de hogepries-
ter) en Ezechiël 28:13 (kleding van de koning van Tyrus)

bevatten opsommingen van edelstenen. Een exacte
identificatie van de woorden die voor edelstenen
worden gebruikt in het bijbels Hebreeuws is pro-
blematisch.
Verschillende blauwe (edel)gesteenten werden ge-
bruikt vanwege de kleur, sommige dienden als
grondstof voor verf, maar bijvoorbeeld lapis lazuli
werd ingelegd in ivoor (Hoogl. 5:14). Soms wordt het
saffier in Ezechiël 1:26 en 10:1 als lapis lazuli begre-
pen. Als ‘vloer van de hemel’ past dit goed in de an-
tieke kosmologische voorstellingen (vgl. Ex. 24:10; Jes.
54:11).
Edelstenen en andere kostbare materialen zoals albast
en faience (beide ook gebruikt voor vaatwerk) werden
gebruikt voor sieraden, amuletten en zegels. Laatst-
genoemde twee konden ook van steen of been ge-
maakt worden (zie hierboven). Voor sieraden
werd ook glas gebruikt, zoals voor kralen. Het
kettinkje op de afbeelding komt uit Cyprus,
maar een vergelijkbaar exemplaar was in Engedi

gevonden (zie pag. 4). Bij zulke luxe goederen moeten
we bedenken dat ze van een grote technische kennis en
precisie getuigen en van een geavanceerde internationale
infrastructuur wat betreft grondstoffen en beschikbaar-
heid van ‘kunstenaars’ om voor de elite te werken; kost-
baarheden werden ook in architectuur verwerkt.
Wanneer we in de Bijbel over goud of zilver lezen, stel-
len we het ons ‘goudgeel’ of ‘zilvergrijs’ (zilverwit)
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Judese pilaarfigurine; Othmar Keel, Gott weiblich, 2008,
39. Met dank aan Othmar Keel



voor en beschouwen het als waardevol. Op die plaatsen waar
de Bijbel spreekt over zilver of goud is waarschijnlijk die kost-
bare associatie belangrijker dan de kleur. Zelfs bij (Tyrisch)
purper is de vraag of het in eerste instantie om de kleur ge-
bruikt werd of vanwege de koninklijke allure.
Een opsomming van kostbaarheden vinden we in Ester 1:6: 

Draperieën van fijn linnen, wit en blauwpurper van kleur,
waren aan albasten zuilen bevestigd met roodpurperen
koorden van byssus en zilveren ringen; op een mozaïekvloer
van porfier, albast, parelmoer en gekleurde stenen stonden
rustbanken van goud en zilver.

Gezichtskleuren
Tot slot moeten nog bepaalde gezichtskleuren genoemd wor-
den. Het gezicht kan bewust gekleurd worden met bijvoor-
beeld oogschaduw of andere cosmetica (2 Kon. 9:30; Jer. 4:30).
Het gezicht kon ook minder gepland kleuren, bijvoorbeeld

schaamrood (Jes. 1:29; 54:4 NBG ’51; als beeldspraak in 24:23) of
blozend (Hoogl. 5:1 volgens de Willibrord Vertaling).

Dr. I.J. de Hulster is wetenschappelijk medewerker aan de theologische
faculteit van de Georg-August Universiteit in Göttingen (Duitsland).
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