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Het was ergens in 1969. Ik werkte nog niet zo lang als fotograaf bij de Drentse en Asser 
Courant. Ik had weekenddienst en had op zaterdagmiddag een druk programma. Er was een 
hoop te doen. Eén van de onderwerpen waar ik een foto van moest maken was de open dag 
in een klein kerkgebouwtje aan de Talmastraat. De mensen van die kerk hielden die middag 
een ‘Open Huis’. Belangstellenden konden een kijkje nemen en een praatje maken onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Voor de krant van maandag moest daar een foto van 
komen en dus was ik daar. Ik had weinig tijd en besloot om om die reden gewoon vanaf een 
wat hoger standpunt snel even een overzicht van het kerkzaaltje met het publiek te maken. 
Voor zo’n hoger standpunt leent een kansel zich uitstekend. Ik klom dus op de kansel en 
maakte de foto’s, toen ik weg wilde gaan gleed mijn blik als vanzelf over de lessenaar met de 
opengeslagen Bijbel. Het was zo’n hele grote. Zo’n soort Bijbel, die je altijd op lessenaars van 
kansels ziet. Ergens in het midden opengeslagen en hij lag precies opengeslagen op het boek 
‘Hooglied’. Het Hooglied staat ergens in het midden en dat die Bijbel daarop opengeslagen 
lag, was vrijwel zeker niet expres gedaan. Het is normaal het beeld wat je altijd ziet bij 
kansels. 
Ik begon zo maar te lezen en werd meteen gegrepen door de prachtige tekst en vergat de 
hele wereld om me heen. Ik vergat helemaal dat ik het druk had die middag. Ik moest ook nog 
naar een voetbalwedstrijd. Iemand van de organisatie haalde mij even later uit de droom. “Is 
alles goed meneer”, vroeg de man vriendelijk. Ik antwoordde, dat ik net een mooi stukje uit de 
Bijbel las en verontschuldigde me. “Oh, geen probleem hoor u mag hier rustig terugkomen. U 
bent iedere zondag van harte welkom.” Ik heb van de uitnodiging geen gebruik gemaakt, maar 
ben me in de loop der jaren wel meer en meer voor de Bijbel gaan interesseren. Ik wist er toen 
nog niet zo veel van. Ik had wel eens van het Hooglied gehoord, maar het nooit gelezen en op 
de zondagsschool, waar ik als kind ooit kwam, kwam het nooit ter sprake.  
Ik ben er over gaan lezen en kwam er achter, dat het Hooglied, vanuit de Theologie, min of 
meer in de taboesfeer verkeert. Het is een hoofdstuk, dat de hartstochtelijke liefde bezingt 
tussen Salomo en Sulamith. Er zitten erotisch getinte passages in. Hartstochtelijke liefde en 
erotiek is vanuit theologische opvattingen een ongemakkelijk onderwerp. Het wordt meestal 
onbesproken gelaten en verdrongen. En voorbeelden, zoals niet zo lang geleden in de Rooms 
Katholieke kerk, waar het celibaat per traditie wordt verheerlijkt, laten ons zien waartoe dit kan 
leiden.  
In de Mormoonse Kerk wordt het Hooglied zelfs als een niet geïnspireerd hoofdstuk 
beschouwd. Het niet mogen gebruiken van alcohol, is bij hun een dogma en de regel. 
‘Kostelijker dan wijn is Uw liefde’, heeft vrijwel zeker tot die beschouwing geleid. 
 
Ik ben me later in de Joodse Mystiek gaan verdiepen en leerde dat je de Bijbelse verhalen ook 
los van de tijd, waarin ze geschreven zijn, kunt zien. Het zijn verhalen, die over onszelf en de 
wereld gaan. Verhalen door alle tijden heen en waarin we onszelf kunnen herkennen. Het 
Hooglied is zo’n verhaal. Het uit zich in het elkaar zoeken van de twee uitersten, van Salomo 
en Sulamith, van man en vrouw. In de wijze waarop ze elkaar kwijtraken, elkaar bijna vinden, 
weer kwijtraken en elkaar tenslotte weer opnieuw vinden, is ook de weg van de mens door de 
wereld en door alle tijden heen te zien. Vreemd genoeg is er geen happy end, van ze leefden 
nog lang en gelukkig. Het verhaal gaat over een hartstochtelijk verlangen naar elkaar, maar 
het komt niet tot een eenheid. Ze lopen elkaar mis en er is ook afwijzing, jaloezie en verlating, 
maar de hartstocht blijft door het hele verhaal heen sidderen. 
Het doet ook denken aan dat andere prachtige Keltische liefdesverhaal over Tristan en Isolde. 
Het is ook een verhaal vol hartstocht. Zij kozen uiteindelijk voor de dood omdat ze beseften 
dat de eenheid, die tot volmaakte liefde leidt, in deze wereld van tegenstellingen niet mogelijk 
is. Hun liefde voor elkaar werd door de buitenwereld niet begrepen en leidde tot afgunst van 
de omgeving. 
 
In het Bijbels Hebreeuws heet het Hooglied Schir Haschirim en letterlijk vertaald betekent dat, 
‘Lied der liederen’. Een lied dat de kern vormt van alle andere liederen. Een lied onderscheidt 
zich van het niet-lied door zijn regelmaat in ritme en rijm en de verschillende toonhoogtes. De 
opbouw is net als een gedicht volgens vaste regels. Het woord Schir in het Hebreeuws heeft 
ook de stam van lijn, rechte lijn, de dwang van iets om een bepaalde richting uit te gaan. 
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Daarom wordt ook gezegd dat alles in de Schepping zijn lied heeft. Het gaat zijn weg met de 
regelmaat van een lied. Door de vertalingen van de Bijbel vanuit het Hebreeuws, zijn dieper 
liggende betekenissen helaas verloren gegaan en dat geldt ook voor het Hooglied. De vaste 
structuur van ritme en rijm kun je sowieso al niet omzetten naar een vertaling en dat is nog 
maar één ding. Bij een vertaling vanuit het Bijbels Hebreeuws zijn vanwege de meerduidigheid 
van de meeste woorden zoveel alternatieven mogelijk. Als voorbeeld het woord ‘chol’. Het 
betekent zowel zand als ziekte. Ziekte in die zin, dat het net als zand een verbroken eenheid 
uitdrukt 
 
Op een dieper niveau bijvoorbeeld zou je het Hooglied ook kunnen zien als de mens die op 
zoek is naar God. In de Joodse overleveringen worden de eerste vijf boeken van Mozes als 
Heilig gezien, maar het Hooglied wordt als het Heiligste der Heiligen genoemd. Het wordt 
daarom als het kernverhaal van de Bijbel beschouwd en daarom dus ook als kernverhaal van 
ons eigen leven. In ons dagelijkse leven lijkt dat niet te kloppen. We geloven allemaal vooral 
de natuurwetenschappelijke, en de politieke visie op de mens. Natuurlijk die zijn ook waar, 
maar die vertellen niet over wat er in het diepst van onszelf leeft. Het diepste in onszelf is het 
eenzame verlangen naar de geliefde, zoals het Hooglied vertelt. Wij dragen allemaal dat 
geheim in ons mee en daarin is niemand uitgezonderd. Dat verlangen kan op de meest 
vreemde en soms ongelegen momenten naar boven komen. Het lijkt ook wel alsof we op de 
liefde geen grip kunnen krijgen. We hebben er geen controle over want we kunnen niet 
zomaar besluiten om over een half uurtje even verliefd te worden en bovendien laten onze 
dromen zich ook niet zomaar verdringen en sturen. 
Liefde lijkt zelfs te kunnen falen. De Geliefde kan heel dichtbij zijn, maar we kunnen ons ook in 
de steek gelaten voelen als we niet krijgen waarop we gehoopt en verlangd hebben. 
Hartstocht kan heftig zijn en heel diep ingrijpen in ons gevoelsleven. 
Je hoort mensen wel eens zeggen, liefde maakt meer stuk dan drank goed kan maken. Een 
speelse variant op dat andere gezegde, die het omgekeerde vertelt. 
 
Alle muziek die dagelijks tot ons komt op wat voor manier dan ook en of het nu klassiek is of 
populair of van een andere cultuur of profaan of geestelijk, het maakt allemaal niets uit.  
De Liefde en de Hartstocht worden voortdurend bezongen. Van André Hazes tot een klassieke 
Opera of een Indiase Raga. De kernelementen van het Hooglied, die ik summier heb proberen 
te schetsen, komen er overal in voor.  
 
De getoonde foto heb ik gemaakt op een Latijns Amerikaans muziekfestival in Amersfoort. Het 
speelde zich af op straat. Het regende de hele dag, en af en toe met bakken tegelijk. De 
meeste festivalgangers beleefden die dag onder de paraplu, of in de kroeg. Deze twee 
mensen dansten. Regen of geen regen het maakte hun niets uit. De plastic regenjassen 
boden allang geen bescherming meer. Het water was overal tussen door gesijpeld. Ik moet er 
niet aan denken, hoe dat aan het lichaam vastgeplakte plastic aangevoeld zal hebben. Het 
heeft de hartstocht in ieder geval niet doen verflauwen. 
 
Of: 
 
De getoonde foto’s zijn gemaakt op verschillende plaatsen. 
In Amersfoort tijdens de Latijns Amerikaanse muziekdagen, die ieder jaar in augustus worden 
gehouden.  
Een foto toen het de hele dag regende en dit stel zich daardoor niet van de wijs liet brengen.  
Verder een foto tijdens de TT nacht vorig jaar. Hier is de liefde kostelijker dan bier en dat ook 
nog in een plastic glas. 
Verder een aantal foto’s die ik een aantal jaren geleden in Parijs heb gemaakt. Gewoon wat ik 
op straat en in de metro tegenkwam tijdens een dagje wandelen. 
 
Bert Jippes 
 
3-2-2013, ‘Zin in Zondag’,  Zuiderkerk 
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