
Leesimpressie bij ‘Berséba’ 

aanleiding
De aanleiding tot het schrijven van dit gedicht is het ontstaan van het nieuwe Reformatorisch samenwerkingsverband voor Passend 

Onderwijs, dat in februari 2013 besloot Berséba tot naam te kiezen.

bron en boom
Even buiten de hoofdpoort  van de antieke stad Be’er Sheva, in het zuiden 

van Israël, bevindt zich een bron en een tamarisk. Zij herinneren ons aan de 

bron die Abraham groef en de boom die hij plantte (Gen 21:33). Hier sloten 

Abraham en Abimelech (koning van Gerar, een Filistijnse stad) een verbond.

Daarna ging Abimelech terug naar het land der Filistijnen. Abraham riep hij bij 

deze bron de naam van de HEERE aan. Hij woonde jarenlang als vreemdeling 

in het zuiden van Israël.

De tamarisk is zeer geschikt om in de woestijn te groeien. Hij heeft een diep 

wortelsysteem en kan ook overleven in brak water. De boom scheidt zout af 

via de bladeren. In het stadswapen van Be’er Sheva staan de woorden uit de 

bijbel ‘En Abraham plantte te Berséba een tamarisk’ 

Berséba kan worden vertaald als ‘put van zeven’ of  ‘put van de eed’ omdat 

Abraham en Abimelech daar een eed zwoeren. Zij sloten met elkaar een 

bondgenootschap en Abraham kreeg waterrechten. Hij noemde die put Seba, 

(Gen. 26:33). Zondder die waterrechten het leven in de woestijn niet mogelijk 

was. Van alle drie de aartsvaders wordt verteld dat zij zich korter of langer 

ophielden in deze plaats. In het gedicht wordt achtereenvolgens gerefereerd 

aan Abraham, Izak en Jacob. De geschiedenissen zijn o.a. te lezen in Genesis 

21, 22, 26, 28 en 46.

structuur
Het gedicht bestaat uit vier strofen van 6 regels; zogenaamde 6-stanza’s of – voor de liefhebber – de Scupham-stanza met 

verspringend rijmschema abccba. De eerste strofe geeft een tekening van de geografische plaats, de tweede strofe gaat in op 

de Bijbels-historische betekenis van de plaats en de derde strofe gaat over Berséba als samenwerkingsverband voor Passend 

Onderwijs. In de vierde strofe worden deze verschillende lijnen bij elkaar gebracht en wordt de lezer mogelijkheid geboden voor 

meervoudige interpretatie.

Vanuit de eerste stanza wordt door de laatste zin een brug geslagen naar de tweede, zo ook vanuit de tweede naar de derde. 

Ieder couplet begint met ‘Berséba is een…’ wat een vorm van repetitio genoemd kan worden. Bij repetitio worden woorden of 

zinswendingen herhaald om een bepaalde boodschap kracht bij te zetten, waarbij er sprake kan zijn van een opbouw met climax.

Het achter elkaar plaatsen van de ‘a’-regels geeft een samenvatting van het gedicht die zich  gemakkelijk in het geheugen vastzet.

Berséba is een kruising van de wegen / Waar broeders streden om hun vaders’ zegen.

Berséba is een bedoeïenenbron / Hier schaduw voor de zon - of in jargon: 

Berséba is een netwerk voor het kind / Men wijst de route door het labyrint.

Berséba is een stip in de woestijn / In tijd en toestand zijn wij nietig klein.



Nog even iets over het metrum: De regels van het gedicht zijn zogenaamde pentameters. De versregels bestaan uit vijf jambische 

versvoeten, waarbij het accent steeds op de tweede lettergreep valt. Een uitzondering vormt de regel ‘moet passend zijn, 

ieder heeft zijn talenten.’ Door de cadans hier te onderbreken ontstaat er een pauze in de regel en krijgt de slogan van het 

samenwerkingsverband ‘ieder zijn talent’  extra aandacht.

interpretaties
Zoals aangegeven zijn de eerste drie strofen meer vertellend/beschrijvend van aard. In de laatste strofe bevinden zich verschillende 

sleutels voor het openen van betekenissen. Uiteraard is de interpretatie aan de lezer zelf, maar er worden hieronder drie mogelijke 

‘lagen’ ontsloten.

‘Berséba is een stip in de woestijn’ benadrukt de geografisch situatie van de plaats. Kenmerkend voor de plaats zijn het feit dat 

het een kruising van wegen is, dat er woestijnbomen groeien en dat er putten zijn. Wat een oase is voor reizigers, dat wil het 

samenwerkingsverband zijn voor leerlingen, met of zonder beperking. Berséba wil  een veilige plaats zijn, een rustpunt - ‘Je 

zware rugzak rustend op de grond’ -  waar men kan krijgen wat men nodig heeft (onderwijsbehoefte), maar ook een 

kruising waarop keuzes gemaakt worden in welke richting men verder zal reizen.‘In tijd en toestand zijn wij nietig 

klein’ doelt in dit verband op de beperking en begrenzing die alle hulp en ondersteuning heeft. Het leven is niet 

maakbaar. Dit is de eerste laag van interpretatie.

‘De put spreekt van een eeuwenoud verbond.’ Deze zin wijst op de Bijbels-historische betekenis 

van de plaats Berséba. Patriarchen hebben hier gewoond als vreemdeling, hebben een biddend 

leven gehad en zijn in volstrekte afhankelijkheid van God hun weg door de woestijn gegaan. 

De parallel met het ontstaan van het reformatorisch onderwijs is duidelijk: De keuze 

voor afzondering van de wereld en de Eben-Haezers’ en Rehoboths’s die ervaren 

werden bij schoolstichtingen. Soms was er sprake van broedertwist, maar de kiem 

van het samenwerkingsverband Berséba werd gelegd door de bestaande SWV’s, 

wat een extra dimensie geeft aan de betekenis ‘zeven putten’. En ook in het 

bestaan van het reformatorisch onderwijs blijkt, net als bij de aartsvaders Gods’ 

trouw in de lijn der geslachten. 

De put Berséba dankt zijn ontstaan aan het verbond met een heidense vorst. Bij 

deze tweede laag van interpretatie verwijst het ‘In tijd en toestand zijn wij nietig klein’ 

naar de kwetsbare positie - een stip - van het reformatorisch onderwijs te midden van 

een seculiere woestijn. Net als de tamarisk die zout afscheidt, zou het christelijk onderwijs een 

zoutend zout in de maatschappij moeten zijn.

‘Hoor het vertellen voor we verder reizen’. De kern van het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag 

wordt gevormd door het onderwijs uit de Bijbel. De inhoud van het verbond der genade: Zondaren door Christus 

met God verzoend is ten slotte de derde laag van interpretatie. ‘Neem van het water’, is een verwijzing naar 

Johannes 4.  Diepgewortelde tamarisken zijn bij herlezing het beeld van Gods kinderen en de slotzin ‘In tijd 

en toestand zijn wij nietig klein’, krijgt een bevindelijk karakter.


