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INHOUD

Voorwoord.
Die gekruisigde was Jezus niet!
Lang geleden zou zo'n zin het doodvonnis tot gevolg hebben gehad.
Minder lang geleden zou het hemel en aarde hebben bewogen.
Vandaag, in tijden van grote verwarring, gaan waarheden snel onder in de
overvloed van informatie.
De gevolgen van de stelling van Krijbolder zijn voor het westerse denken
dermate schokkend en vruchtbaar, dat het te hopen valt dat zijn boek
opzien baart en in beweging zet en het vonnis niet geveld wordt door de
inquisitie maar door de rede.
Krijbolder heeft al in zijn eerste boek, Jezus de Nazoreeër, aangetoond dat
men de bijbel moet lezen als een verhaal dat werkelijke gebeurtenissen en
mythologie samenvat.
In voornoemd boek onderzoekt hij de historische wortels en vergelijkt ze
met de bijbelse verhalen over de kruisiging.
Dat die gekruisigde niet Jezus was zou de grootheidswaanzin van het
westerse denken aan het wankelen moeten brengen; zij die oren hebben
zullen horen in het lawaai van onze van goden wemelende tijden.
Wordt er niet alleen op de kansels beweerd dat God mens geworden is?
Dat deze mensenzoon de dood overwonnen heeft?
Ligt daar niet de oorsprong van de vergissing, dat DE WET een
menselijk gezicht gekregen heeft, terwijl het daarvoor nog ALLES omvatte?
GOD heeft een menselijk gezicht gekregen en wordt aanbeden en
daarmee bidt men tot zich zelf .
En deze mens doet wonderen, moet wonderen doen, want anders zijn er
geen redenen om hem te aanbidden.
En vooral moet hij ons verlossen.
DE WET en de mens zijn een. En het zoeken is naar deze mensen,
die zich GOD gelijk stellen en die men moet volgen. Voor hen, voor het
ware geloof en hun wetten worden verschrikkelijke kruistochten tot in de
dood ondernomen. De ene mens bepaalt goed en kwaad.
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Christian Wabl. 1983.
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Als men het boek van Krijbolder leest, dan is het alsof hij er zelf bij is
geweest. Zelf langs Golgotha is getrokken en samen
met Flavius Josephus naar Titus is gegaan om om de drie gekruisigden te smeken, waardoor er een gered kon worden:
Johannes, de evangelist.
In dit boek gaan de verhalen, die aan de oorsprong van het
Christendom staan leven en klaart hij door indrukwekkend onderzoek verwarrende sprookjes; kan men zijn ogen weer vertrouwen
om te geloven; kan men zijn eigen gedachten volgen en onderscheiden wat waar en niet waar is.
Dan kan ook de bijbel weer een boek zijn, waarin men leest, op
zoek naar de geschiedenis van de menselijke moraal.
Na de bliksem en donderslag, die de bewering dat de gekruisigde
niet Jezus was, veroorzaakt, zal zich de hemel klaren en moet
men inzien, dat het geloof in een wonderdoende en wederopstaande mensenzoon het gevolg is van kinderlijk denken en het
onderkennen van wetmatigheden verhindert.
Er valt te hopen, dat dit boek de steen des aanstoots wordt, die
de spiegel verbrijzelt, waarin mensen kijken en zich Gods evenbeeld wanen.

INLEIDING.
In de Dom van Turijn wordt een linnen doek bewaard van 436 cm. lengte
en 110 cm. breedte, waarin de vage afdrukken zichtbaar zijn van een
naakte man, die kennelijk gekruisigd is geweest.
De man moet wonden aan hoofd en zijde hebben gehad, die het gevolg
zouden kunnen zijn van een doornenkroning en het toebrengen van een
lansstoot zoals beschreven in het kruisigingsverhaal in de vier evangeliën
over Jezus van Nazareth.
De geschiedenis van de zogeheten 'Lijkwade van Turijn' gaat met
zekerheid terug tot 1356, toen dit doek opdook in een klein houten kerkje
ïn het Franse dorpje Lirey en eigendom was van de weduwe van Godfried I
van Charny, die op het slagveld van Poitiers was gesneuveld.
Hoe deze in het bezit van het kleed is gekomen, is nooit met zekerheid
vastgesteld.
Het merkwaardige van alle vroegere berichten, die mogelijkerwijs
betrekking hebben op deze lijkwade is, dat zowel het oudste als het laatste
afkomstig is uit Konstantinopel.(Het tegenwoordige Istanboel). Het laatste
bericht stamt uit het jaar l204; tijdens de vierde kruistocht (1202-1204)
werd door de kruisvaarders Konstantinopel veroverd en aan deze
verovering nam een Picardische ridder, Robert de Clary deel, die in door
hem geschreven kronieken melding maakt van de rijkdommen en
relikwieën in de paleizen en weelderige kerken. Een lijkwade, die
beantwoordt aan latere beschrijvingen als van die in Lirey, zou zich
bevonden hebben in de Blacherne-basiliek van de H. Maagd
Een bisschop van Troyes, die ook aan de krijgsverrichtingen deelnam,
kreeg opdracht om alle relikwieën te bewaren die in de keizerlijke kapel
werden gevonden.
Deze bisschop stuurde een groot aantal kostbaarheden naar Europa. maar op de lijst van deze kostbaarheden komt geen lijkwade voor.
De bisschop was overleden in Konstantinopel in het jaar 1205.
Waarschijnlijk kwam de lijkwade toen in handen van een van zijn officieren
waarvan men ook de namen kent en waarvan de genoemde graaf van
Charny, in rechte lijn, afstamt.
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Tot 1973 heeft men vooral gezocht naar geschiedkundige argumenten om
de authenticiteit van de lijkwade te bewijzen, maar het lag voor de hand
dat in deze eeuw van technische vooruitgang eens de geavanceerde
technieken van chemische analyse en archeologische datering, met alle
kracht op deze vermeende reliek zouden worden losgelaten.
ln 1973 onderzocht een vermaard politie-deskundige stofdeeltjes uit de
lijkwade onder de microscoop en vond o.a. stuifmeelkorrels van
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Op deze wijze zou de familie van Godfried I van Charny in het bezit van de
lijkwade kunnen zijn gekomen.
Het oudste bericht komt uit het begin van de vijfde eeuw; Niceforus
Callistus, een Byzantijns historicus uit de veertiende eeuw, vermeldt dat
keizerin Pulcheria, die geleefd heeft van 399 tot 453, een lijkwade ontving
van keizerin Eudosia.
Pulcheria was de dochter van keizer Flavius Arcadius, die over het
Oost-Romeinse rijk regeerde van 395 tot 408.
Zoals reeds gezegd is het onbewijsbaar dat het hier gaat over dezelfde
lijkwade als die van Lirey.
Hoe die lijkwade met de afbeelding van Christus (naar men meende) in het
bezit is gekomen van de keizerlijke familie in Konstantinopel vermeldt de
geschiedenis niet, maar het is heel goed mogelijk en zeer geloofwaardig,
dat hier de moeder van Constantijn de Grote achter zit.
Haar bemoeienissen met het zoeken naar de heilige plaatsen in Jeruzalem
zijn bekend, maar nergens is hier sprake van een lijkwade. Dit zou erop
kunnen wijzen, dat zij in het begin van de vierde eeuw reeds in Klein-Azië
was.
Van de schrijver van het vierde evangelie, Johannes, is bekend dat hij
aanwezig was bij de kruisiging van Jezus van Nazareth en hij is ook de
enige die melding maakt van de aanwezigheid van een lijkwade in het lege
graf van Jezus.
Deze Johannes is na de val van Jeruzalem in 70, volgens hardnekkige
tradities naar Ephese in Klein-Aziê getrokken en zou de bewuste lijkwade
hebben meegenomen.
Het is allemaal heel geloofwaardig, maar meer ook niet.

plantensoorten die alleen voorkomen in de gebieden rond de Dode Zee, in
het zuiden van het huidige Israël.
In oktober 1978 kreeg een groep Amerikaanse onderzoekers toestemming
de lijkwade te onderzoeken en er bepaalde, niet destructieve proeven op
uit te voeren. Hun resultaten zijn in de jaren daarna wereldwijd in een
groot aantal wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.
De meest verrassende bijdrage aan de oplossing van het
authenticiteitsvraagstuk heeft echter de computer geleverd.
Daarmee is het gelukt uit de vlekken op de wade de persoon
driedimensionaal te reconstrueren. Dit resultaat is daarom zo belangrijk,
omdat een geschilderde afbeelding nooit de juiste driedimensionale
informatie kan bevatten, vanwaaruit een dergelijke natuurgetrouwe
reconstructie mogelijk is.
De Lijkwade van Turijn' is dus zeker geen schilderstuk. De afdrukken op het
kleed zijn werkelijk afkomstig van een gekruisigd mannenlichaam.
Of dit het lichaam is van Jezus van Nazareth is een vraagstuk van geheel
andere orde. De eindconclusie van Thomas Humber in diens boek 'De
Heilige Lijkwade: In de opgetekende geschiedenis van de wereld is er maar
één man onderworpen geweest aan de unieke combinatíe van martelingen
zoals de evangeliën die verhalen en zoals die zichtbaar zijn op de lijkwade,
is er meer een van vrome onnozelheid, dan van kennis van de
opgetekende geschiedenis van de wereld.
Wil men een onderzoek doen naar de identiteit van de man van de
Lijkwade van Turijn, dan moet men in eerste instantie uitgaan van het feit
dat het hier gaat om een geval van een levend begravene. De mogelijkheid
van een biologische opstanding uit de dood, zoals in de evangeliën is
beschreven, mag nooit een element vormen van enig wetenschappelijk
onderzoek. Dit is theologie en gaat nergens de grenzen van de theologie te
buiten.
Theologie mag zich dan wel de moeder van alle welenschappen noemen
en zij is dat in zekere zin ook, maar theologie is zelf geen wetenschap en
mag dit ook nooit willen worden.
Dit uitgangspunt wordt door de lijkwade zelf gedecreteerd, want
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Zo'n geval van levend begraven- al staat dit er niet met evenveel woordendat heel wel de oorsprong van de Turijnse lijkwade zou kunnen zijn, vinden
we in de autobiografie van Flavius Josephus.
Dit vond plaats onmiddellijk na de verovering van Jeruzalem en
betrof een drietal leiders van de Christenen (Presbyters noemden zij
zíchzelf), die samen met een groot aantal gevangen genomen Jeruzalemse
burgers werden gekruisigd.
Josephus vertelt dat Titus, de veroveraar van Jeruzalem, hem verlof gaf de
drie Presbyters, die hij onder zijn vrienden rekende, van het kruis te halen
en zo goed mogelijk te verzorgen.
'De derde overleefde het'. Zo schrijft Josephus in een tekst die ik later
volledig zal citeren.
Uitgaande van de hypothese dat de Lijkwade van Turijn afkomstig is van
dit geval van kruisiging, zal een groot gedeelte van dit boek in beslag
genomen worden door een nauwkeurige analyse van Josephus' tekst in
termen van: wie, wat, waar, wanneer, waarom èn hoe in een minutieuze
reconstructie van de gebeurtenis.
Dit onderzoek voert ons naar een aantal verbazingwekkende
ontdekkingen, die het ons mogelijk maken met een grote mate van
wetenschappelijke zekerheid de persoon te identificeren die in de lijkwade
van Turijn levend begraven werd.
Een ding blijft wel zeker: Die gekruisigde was Jezus niet.
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de vorm van de bloedsporen en de aanwezigheid van sporen van
zweet tonen duidelijk aan, dat de man op het moment van de
kruisafhaling nog niet dood was in de klinische betekenis van het woord.
Het hart klopte nog en de toegebrachte verwondingen waren niet van
dodelijke aard. Zelfs de lansstoot in de zijde was niet dodelijk. Zij heeft het
hart niet geraakt.
Als dit uitgangspunt niet juist is zou er geen lijkwade bestaan.
Anderzijds, als Jezus van Nazareth de man is van de lijkwade, dan heeft
Hans Naber, schrijvend onder de naam Kurt Berna, met zijn
geruchtmakend boek:Inquest on Jesus Christ.(Londen
1967. Christ's body buried alive.) natuurlijk het grootste gelijk
van de wereld.
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Rond het jaar honderd stierf in Rome een beroemde Jood, geboren als
Joseph bar Matthias in Jeruzalem in het jaar 37 ,het jaar van de dood van
keizer Tiberius en de troonbestijging van keizer Gaius.
De bekende kerkhistoricus Eusebius uit het begin van de vierde eeuw weet
te vermelden dat na de dood van Joseph bar Matthias een standbeeld
voor hem werd opgericht en dat zijn boeken een plaats kregen in de
openbare bibliotheek van Rome.
In het jaar 66 was deze Joseph bar Matthias, vooraanstaand lid van het
Sanhedrin, als leider van het Joodse verzet tegen de Romeinse
bezettingsmacht naar Galilea gestuurd, waar hij in 67 tijdens een actie van
de Romeinse veldheer Vespasianus gevangen genomen werd.
Joseph wist Vespasianus zodanig te imponeren, dat niet alleen zijn leven
gespaard werd, maar dat hij later ook werd vrij gelaten.
Joseph voegde volgens toenmalig gebruik de familienaam van
Vespasianus: Flavius, aan de zijne toe en onder die naam; Flavius Josephus
is hij beroemd en berucht geworden.
Josephus trad in dienst van het Romeinse opperbevel en volgde
Vespasianus naar Alexandrië, toen deze in het jaar 69 door het leger tot
keizer werd uitgeroepen.
Vespasianus' zoon Titus zette de oorlog tegen de Joden voort en Josephus
volgde hem bij zijn opmars naar Jeruzalem.
Tijdens het beleg van Jeruzalem trad Josephus op als bemiddelaar tussen
de ingesloten Joodse leiders en de Romeinen.
Na de verovering van Jeruzalem volgde hij Titus op diens reis naar Rome,
waar hij door Vespasianus werd geïnstalleerd in diens voormalige woning
met de opdracht een pro-Romeins verslag te schrijven van de gebeurtenissen voor en tijdens de Joodse oorlog tegen de Romeinen.
Het boek van Josephus dat tegen het einde van de regering van
Vespasianus voltooid werd en naar analogie van Julius Caesar's De Bello
Gallico, de Bello Judaico genoemd werd, is ondanks de partijdigheid van de
schrijver een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur.
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I. DE AUTOBIOGRAFIE VAN FLAVIUS JOSEPIIUS.

Na de voltooiing van dit werk, dat ik in het vervolg als 'De Joodse Oorlog'
zal aanhalen, blijft het lang stil rond Josephus.
Pas in 93, veertien jaar later, verschijnt Josephus' grootste werk:
Antiquitates Judaicae oftewel Joodse Oudheden.
Een groots werk over de geschiedenis van het Joodse volk tot aan het
begin van de Joodse oorlog in 66.
Vanaf hetjaar 63 v. Chr., toen Pompeius Jeruzalem veroverde, tot het jaar
66, het begin van de Joodse oorlog tegen de Romeinen, overlapt
Antiquitates de De Joodse Oorlog en geeft inmiddels verworven
aanvullende informatie.
Aan de tweede uitgave van Antiquitates voegt Josephus een soort
autobiografie toe, die echter voor het grootste deel een verslag is van zijn
leiderschap in Galilea en een verdediging van zijn overloop naar het
Romeinse kamp.
Dit grote middendeel wordt voorafgegaan door een aantal gegevens over
zijn jeugd en gevolgd door wat persoonlijke belevenissen tijdens én na de
verovèring van Jeruzalem en afgesloten met een zeer summier overzicht
van zijn Romeinse tijd.
Na de Antiquitates heeft Josephus nog een apologie voor het Jodendom
geschreven tegen een bestrijder; een zekere Apion.
Dit werk is weliswaar Josephus' beste werk literair gezien, doch voor ons
onderzoek niet belangrijk.
Josephus was, als zoon van de hoogste orde van priesterfamilies in dé
vijftiger- en zestiger jaren, een van de belangrijkste Joodsgodsdienstige
leiders in Jeruzalem.
Hij was reeds op zeer jeugdige leeftijd dermate doorkneed in de Schriften,
dat veel oudere rabbijnen hem raadpleegden.
ln onze tijd zou Josephus zeker een wonderkind genoemd worden.
Op zestienjarige leeftijd volgde hij een soort cursus bij de toenmaals
bekende godsdienstige richtingen: de Farizieeën, de Sadduceeën en de
Essenen.
Daarna verblijft hij nog drie jaar bij een soort kluizenaar,
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Bannus geheten en sluit zich dan aan bij de Farizeese richting,
die Josephus nadrukkelijk vergelijkt met de Stoa, een van oorsprong
Joodse richting in het Griekse denken.
In de De Joodse Oorlog echter, waar hij de drie richtingen van het
Jodendom uitvoerig beschrijft, betuigt hij ondubbelzinnig zijn voorkeur
voor de Essenen.
Schrijvend over hun leer van de menselijke ziel zegt Josephus: 'Zíj maakt
een onuitwisbare indruk op hem, die eenmaal met hun wijsheid kennis
heeft gemaakt.'
Wat aan de teksten uit Josephus' autobiografie, die betrekking hebben op
het begin van de vijftiger jaren, zo opvalt is dat er nergens sprake is van
het Christendom en van Jezus van Nazareth.
In die jaren maakte het Christendom juist een stormachtige ontwikkeling
door dankzij de intensieve bewerking van enorme aantallen Joodse en
Joodsgezinde pelgrims die naar de tempel in Jeruzalem trokken.
Aan het einde van de veertiger jaren was in Rome al zo' n grote commotie
vanwege Christus, dat keizer Claudius gedwongen was de Joden de stad uit
te zetten.
In De Joodse Oorlog, die het hele tijdperk van de Romeinse bezetting van
Judea omvat, komt de naam Jezus van Nazareth niet voor.
In Antiquitates komt in de teksten zoals wij die hebben de naam Jezus
tweemaal voor: De eerste keer in een tekst over de regering van Pilatus,
die kennelijk later door anderen is ingevoegd en de tweede keer in een
tekst over de ter dood veroordeling van een zekere Jacobus en enkele
anderen. (Waaronder mogelijk de bovengenoemde apostel Johannes.)
De bij de naam Jacobus toegevoegde nadere aanduiding: 'De broeder van
Jezus die de Christus genoemd wordt', is zeker een zogenaamde 'glos'; een
door overschrijvers bijgevoegde randnotitie die later in de tekst werd
ingevoerd.
Geen van beide Jezus-teksten zijn origineel en van Josephus' hand.
Josephus kende geen Jezus van Nazareth en geen Christendom.
Omgekeerd is het opvallend, dat in de eerste geschriften van het
Christendom, het Nieuwe Testament, een zeer belangrijke stroming
binnen het Jodendom van de eerste eeuw onbekend blijkt te zijn: de

stroming die Josephus de Essenen noemt en waarvoor hij zo'n grote
bewondering heeft.
In de evangeliën is voortdurend sprake van Farizeeën en Sadduceeën maar
de derde groep, en meer dan drie zijn er niet, zegt Josephus in zijn
autobiografie, die van de Essenen, wordt niet genoemd.
De oplossing van de merkwaardige controverse, die geleerden
al eeuwen lang heeft beziggehouden, is even logisch als eenvoudig:
De woorden Jezus en Essener zijn synoniem.
Beide woorden zijn een transscriptie van een oorspronkelijk Aramees
woord: jesaja of esajja. dat heilbrenger, genezer, wonderdoener betekent.
Met andere woorden: Josephus kende de eerste Christenen onder de
naam Jezisten of Essenen en de eerste geschriften van de Christenen
noemen de Essenen niet met name omdat de Essenen in de evangeliën
zelf aan het woord zijn.
Met de constatering dat Joseph bar Matthea, beter bekend als Flavius
Josephus, een bewonderaar was van de leer van de Essenen, van Jezus
dus, citeer ik thans de reportage van een kruisiging uit de autobiografie
van Flavius Josephus die, vooralsnog hypothetisch, het uitgangspunt vormt
voor een onderzoek naar de identiteit van de man, die in de beroemde
Lijkwade van Turijn levend begraven werd.
Dit alles in de meer dan geloofwaardige veronderstelling dat de relikwie
authentiek is.
‘We zijn in september van het jaar 70. Jeruzalem is door de Romeinen
ingenomen. Jeruzalemse burgers zijn gevangen genomen en worden
buiten de muren op braakliggend terrein (golgotha) in grote aantallen
tegelijk gekruisigd.'
Josephus schrijft:
"Toen Jeruzalern op het punt stond stormenderhand te worden ingenomen
drong Titus er met klem bij míj op aan, mij zoveel mogelijk toe te eigenen
van het wrak dat mijn land was.
Maar ik, nu mijn geboorteland was gevallen, voelde mij het best getroost
in mijn persoonlijk verdriet, door de vríjlating te vragen van een aantal
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Dat de Lijkwade van Turijn afkomstig zou zijn van de door Josephus
verhaalde kruisiging is louter veronderstellenderwijs of hypothetisch.
De voorstelling zou dan zijn, dat Josephus de drie gekruisigde vrienden liet
verzorgen en dat zij naar het scheen alle drie stierven en werden
begraven, maar dat een van hen na de begrafenis tot bewustzijn kwam.
Deze hypothese werd aanleiding de tekst van Josephus te analyseren.
Meer niet. De resultaten van de analyse zijn zo verbazingwekkend, dat het
vraagstuk van de herkomst van de Lijkwade van Turijn er totaal bij in het
niet verzinkt en zelfs volkomen onbelangrijk wordt.
Terwille van de wetenschappelijke controleerbaarheid zal ik bij de analyse
van Josephus' verhaal regelmatig verwijzen naar een tweetal
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van mijn landgenoten.
Bovendien kreeg ik uit de buitgemaakte bezittingen van de tempel een gift
van heílige boeken.
Niet lang daarna verkreeg ik de vrijlating van mijn broeder en van een
vijftigtal vrienden.....
Weer een andere keer, toen ik door Titus met Caerealius en een ruiterij van
honderd man naar Tekoa was gestuurd om een geschíkte legerplaats te
vinden, zag ik op de terugweg vele gekruísigde gevangenen en onder hen
drie van mijn kenníssen. Ik was tot in het diepst van mijn hart bedroefd en
ging onmiddellijk naar Titus en vertelde hem met tranen in de ogen wat
ik gezien had.
Tíns gaf bevel ze onmiddellijk van hun kruisen of te halen en ze de best
mogelijke verzorging te geven
Twee van hen stierven onder de handen van de verzorgers en de derde
overleefde het.
Toen Titus de rust in Judea had hersteld (en met de belegering van
Jeruzalem kon beginnen (vert.)), overwoog hij dat het landgoed dat ik had
bij Jeruzalem voor mij waardeloos was geworden, omdat er een Romeinse
legermacht was ondergebracht en gaf hij mij een ander landgoed in de
Vlakte.
Bij zijn vertrek naar Rome nam hij mij mee aan boord en behandelde mij
met alle respect...........’...'1

standaardwerken die in Nederland voor de in dit onderwerp
geïnteresseerden redelijk wel bereikbaar zijn.
Te weten:
1.
In de groots opgezette serie Compendia Rerum Judaicarum ad
Novum Testamentum van de gelijknamige stichting onder
voorzitterschap van H.v.Praag, verschenen tot nu toe in resp. 1974
en 1976 de voornamelijk door Joodse auteurs geschreven twee
delen: The Jewish people in the first century, uitgegeven door Van
Gorcum en Comp. B.V. in Assen.
Naar dit werk zal ik verwijzen met de aanduiding (Comp).
2.

Van oudere datum, maar in 1962 in nieuwe bewerking verschenen,
is het standaardwerk van Joachim Jeremias: Jerusalem zur zeit Jesu,
dat in delen verscheen tussen de jaren 1923 en 1937 . maar in l962
werd herdrukt en uitgegeven door Vandenhoeck en Ruprecht in
Góttingen.
Dit werk zal ik citeren met de aanduiding (Jer.).

Verder zal ik onder de afkorting (Mulder) verwijzen naar een monografie
uit de serie Exegetica: De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen van
Dr.H.Mulder. In 1977 verschenen bij uitgeverij Ton Bolland te Amsterdam.
Álle klassieke bronnen zoals de werken van Josephus, Filo van Alexandrië,
Suetonius, Tacitus en Eusebius e.a. worden geciteerd uit de uitgaven van
de serie Loeb Classical Library, een bekende uitgave van William
Heinemann Ltd' en de Harvard University press in Londen, Cambridge en
Massachusetts.
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In Josephus' verslag van zijn persoonlijke belevenissen na de val van
Jeruzalem in de maanden september en oktober van het jaar 70 komen
vele personen, groepen van personen en plaatsaanduidingen voor die
afzonderlijk besproken en geïdentificeerd moeten worden, voordat we
aan een gedetailleerde reconstructie van het kruisigingsverhaal kunnen
beginnen.
In afzonderlijke paragrafen zal daarom uitgebreid gesproken moeten
worden over:
l.
De broeder van de schrijver en de verdere familie en afkomst.
2.
De Romeinse opperbevelhebber Titus en diens hoofdkwartier.
3.
De vrienden van Josephus.
4.
De kennissen van Josephus.
5.
De helpers van Johannes bij de kruisafname en begrafenis van diens
kennissen.
6.
Het nieuwe landgoed van Josephus, dat Titus hem gaf toen een
Romeins legioen gelegerd werd op zijn oude familiebezit.
Voor we hiermee beginnen is een overzicht van de ligging en de bouw van
het Jeruzalem in het begin van onze jaartelling op zijn plaats.2
Jeruzalem was gelegen op de oostelijke randheuvels van een langgerekt
plateau dat in het zuiden begon bij Hebron en liep van zuid naar noord tot
Beth-el. De westelijke randheuvels van dit plateau liepen af naar de
Middellandse zee, de oostelijke daalden af naar het dal van de Jordaan en
de Dode Zee, dat op de breedte van Jeruzalem ver beneden de zeespiegel
lag.
Jeruzalem lag ongeveer halverwege de afstand Hebron tot Beth-el, op een
punt waar de geografische gesteldheid een west-oost-verbinding van de
Middellandse zee naar het Jordaandal mogelijk maakte.
Het plateau ten westen van de stad stond in de tijd waarover we schrijven
bekend als de Vlakte van Rephaïm of kortweg de Vlakte.
Deze vlakte vormde het agrarisch verzorgingsgebied3 van de stad en de
bebouwbare grond van deze vlakte was in handen van de
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2. HET VERSLAG VAN EEN KRUISIGING.

gevestigde oude priesterfamilies van Jeruzalem.
Dit verzorgingsgebied leverde echter niet voldoende in tijden van grote
toeloop van pelgrims en men was steeds gedwongen om van heinde en
ver allerlei goederen te importeren.
Deze import was de bron van enorme rijkdom onder de priesterfamilies
zoals die van Josephus.
De stad was gebouwd op twee heuvels. De oostelijke heuvel was geheel
omringd door een hoge muur die door Herodes de Grote (36 - 4 v.Chr.)
was voltooid tot de grootte die het vandaag de dag nog heeft.
Destijds was het de grootste bekende tempelheuvel in het oosten.
Het gehele tempelcomplex met alle bijgebouwen en zuilengangen was pas
in de zestiger jaren voltooid en veroorzaakte bij zijn voltooiing tegelijk een
enorm werkeloosheidsprobleem.
De westelijke heuvel, gescheiden van de tempelheuvel door het
zogeheten-Kaasmakersdal, was het eigenlijke woongedeelte van de stad
en werd de Bovenstad genoemd; aan de oostkant afdalend naar de
Benedenstad, zuidelijk van de tempelheuvel, naar het laagste punt in de
zuidoosthoek, bekend als de Siloam-vijver.
Deze Boven- en Benedenstad was omringd door wat Josephus4 de eerste
muur noemde.
De westelijke toegang tot de stad, de huidige Jaffapoort, was destijds
versterkt met de drie door Herodes gebouwde torens:
Hippicus, Phasaêl en Mariamme.
Noordelijk van de stad strekte zich een stadsdeel uit dat geheel bestemd
was voor de handel en nijverheid.
Het werd omringd door wat Josephus 'de tweede muur' noemde. Waar
deze in het westen aansloot bij de eerste muur is niet precies bekend.
In het oosten sloot de tweede muur aan aan de muren van het fort
Antonia, die op haar beurt de noord-westelijke hoek vormde van de
tempelheuvel en het tempelplein.
In dit fort was een permanente bezetting van Romeinse soldaten tot het
begin van de oorlog in 66.
Reeds in het begin van de eerste eeuw trok Jeruzalem veel werkkrachten
aan van ver buiten de stad. Deze vestigden zich van lieverlee buiten de
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muren ten noorden van de stad. Deze uitbreiding, Bezetha genaamd, werd
pas later onder Herodes Agrippa I (40-44) door een muur met de rest van
de stad verbonden.
De bouw van deze muur moest echter gestaakt worden op last van Rome
en pas in de zestiger jaren werd de muur provisorisch voltooid.
Al vrij snel na het begin van het beleg in het jaar 70, werd deze muur
overrompeld en kon Titus, de Romeinse opperbevelhebber en later
opvolger van zijn vader keizer Vespasianus, zijn hoofdkwartier vestigen in
Bezetha.5
Het beleg van de stad was vlak voor het paasfeest in 70 begonnen, en
nadat al vrij spoedig Bezetha was veroverd volgde pas in augustus van dat
jaar de verovering van de Tempelberg en de brand van de tempels in
september van de Bovenstad.
Daar sluit dan op aan het verslag uit Josephus' autobiografe, dat ons in dit
boek zo bijzonder interesseert.
Achter in dit boek is een situatiekaart opgenomen waarop de lezer zich
kan oriënteren.
Dit globale overzicht van situatie en topografie lijkt voorlopig voldoende
om met de detaillering van de tekst uit Josephus' autobiografie te
beginnen.

2/1. JOSEPHUS EN ZIJN FAMILIE.
Om iets meer aan de weet te komen over de schrijver van het bewuste
kruisigingverslag kunnen we niet beter doen dan Josephus zelf het woord
te geven.
Zijn autobiografie6 begint aldus:
Mijn familie is niet van onaanzienlijke stand en kan tot in een ver verleden
haar afkomst van priesterlijke voorouders nagaan.
Andere volken gronden de adeldom vanuit verschillende gezichtspunten; bij
ons is de verbondenheid met het priesterschap het waarmerk van de
adeldom.
Niet alleen echter waren mijn voorouders priesters, zij behoorden ook tot
de eerste van 24 ordes.....
Van moeders kant ben ik van koninklijke bloede. Van het geslacht der
Hasmoneeën dat onder de voorouders zowel koningen als hogepriesters
telt.....
Mijn vader Matthias was geboren in het tiende jaar van de regering van
Archelaus. (Dit was een zoon van Herodes de Grote.
Hij volgde zijn vader op na diens dood in 4 v. Chr. (Josephus' vader werd
dus in 6 na Chr. geboren.))
En van hem werd ik geboren in het jaar dat Gaius Calligula keizer van Rome
werd. (37.n.Chr.)
Ik heb drie zoons: Hyrcanus de oudste, geboren in het vierde, Justus in het
zevende en Agrippa in het negende jaar van de regering van keizer
Vespasianus. (Josephus is in 71 in Rome aangekomen en zijn drie zoons
zijn dus alle drie in Rome geboren)
.......Grootgebracht met mijn broer van beide ouders, Matthias genaamd,
maakte ik al heel jong dusdanige vorderingen in de kennis van geschriften,
dat ik, nauwelijks veertien jaar oud, regelmatig werd geraadpleegd door
leidende priesters in de stad...
Tot zover Josephus over zijn afkomst en opvoeding.
De leden van de priesterfamilies hadden rechtens zitting in de Farizeese
afdeling van het Sanhedrin7 en omdat dit recht gegrond was op de
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legitimiteit van hun afstamming werden zij in alle Joodse geschriften
vernoemd met de naam van hun legitieme vader.
Josephus is in de Joodse geschriften dus bekend als Joseph ben of bar (d.i.
zoon van) Matthias. Dikwijls met toevoeging ha-Cohen. d.i. de priester.
Aan deze wijze van naamgeving zijn tot in onze dagen de Joodse afkomst
van veel bekende personen te herkennen.
Denk maar eens aan Karl Marx. (zoon van Mark), Brahms (zoon van
Abraham), Mendelssohn (zoon van Mendel) en vele anderen.
Deze wijze van naamgeving is in zoverre nog van belang, dat indien van
deze regel wordt afgeweken, we zeker weten dat er iets bijzonders aan de
hand is.
Zo is er in het evangelie van Lucas bij de besnijdenis van Jezus in het jaar 6
n.Chr. sprake van een hogepriester Simon, die geen andere kan zijn dan de
Simon ben Boëthes, die echter in het jaar 6 v.Chr. op zeer hoge leeftijd
was overleden.
In het evangelie van Johannes is bij het begraven van Jezus sprake van
twee leden van het Sanhedrin: Joseph van Arimatthea en Nicodemus,
beiden zonder patroniem of vadersnaam.
Van lineair historisch standpunt uit gezien klopt er iets niet; wat dit is
zullen we nog zien.
Tijdens het beleg van Jeruzalem is op meerdere plaatsen in Josephus'
Joodse Oorlog sprake van diens ouders. Na het beleg spreekt Josephus nog
slechts van zijn broer Matthias.
Het lijkt daarom wel zeker dat Josephus' ouders het beleg niet overleefd
hebben. Zij moeten van honger zijn omgekomen. Mogelijk is ook dat zij
door de tegenstanders van Josephus zijn vermoord.

2/2. JOSEPHUS EN DE ROMEINSE OPPERBEVELHEBBER TITUS.
Titus, de zoon van keizer Vespasianus, was geboren in het jaar 41 en was
derhalve 4 jaar jonger dan Josephus.
Hoe de menselijke verhouding was tussen de twee mannen is moeilijk te
schatten, daar Josephus schrijft vanuit een allesbehalve
onbevooroordeelde positie.
Toch geloof ik, dat de verhouding tussen de twee mannen er een was van
meer dan louter sluwe berekening, zoals Dr.Mulder in zijn monografie
suggereert.8
Als we bijvoorbeeld lezen hoe Josephus in 63 aan het hof van keizer Nero
wordt ontvangen9 en met geschenken wordt overladen door keizerin
Poppea, dan moet Josephus toch wel een indrukwekkende persoonlijkheid
geweest zijn en dan krijgt men toch wel de idee dat er enige waarheid
schuilt achter Josephus' verhaal over de respectvolle behandeling door
Vespasianus en diens zonen en latere keizers Titus en Domitianus.10
In feite vervalt Mulder, de Josephushater, in dezelfde fout als n' importe
welke andere interpretator van Josephus' teksten, waarin Josephus beticht
wordt van vooringenomenheid en partipris.
In het in feite korte stuk uit de autobiografie wordt Titus vijf maal
genoemd. (zes maal als men het stuk tekst, dat ik weggelaten heb als niet
ter zake dienende, meetelt.)
Titus biedt Josephus een deel van de oorlogsbuit aan; Titus stuurt
Josephus naar Tekoa om een geschikt terrein te zoeken voor de legering
van de troepen; Titus ontvangt Josephus als hij de drie gekruisigde
kennissen heeft gezien; Titus geeft Josephus een nieuw landgoed als op
het ouderlijk grondgebied een Romeins legioen wordt gelegerd en Titus
neemt Josephus mee aan boord als hij afreist naar Rome.
Vooringenomenheid als van Dr.Mulder stoot onderzoekers af; blokkeert
wegen naar nieuwe inzichten.
Dit alles heeft dan ook in feite de weg geblokkeerd - en dit al vele eeuwen
lang - naar een integrale interpretatie van deze tekst uit de oudheid, die zo
belangrijk is.
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Het kruisigingsverhaal van Josephus' autobiografie begint met de opdracht
van Titus aan de bevelvoerder van het vijfde legioen, Cerealius genaamd,
om een geschikte legerplaats te zoeken bij Tekoa, een plaatsje ongeveer
20 kilometer naar het zuiden.
Deze Cerealius was gelegerd in een kamp, dat een halve kilometer
westelijk van de westelijke toegangspoort van Jeruzalem gelegen was in
de Vlakte van Rephaïm.12
Daar dit de enige Romeinse legerplaats was in de Vlakte moet hier het
oorspronkelijke landgoed van Josephus gelegen zijn geweest.
De andere legerplaatsen van de Romeinen lagen ten noorden en ten
oosten van de stad.
Het hoofdkwartier van Titus was reeds in een vroeg stadium van het beleg
gevestigd in het noordelijk stadsgebied Bezetha.13
Dit werd ingenomen toen de noordelijke muur stormenderhand veroverd
werd op de vijftiende dag na het begin van het beleg.
Met deze gegevens voorhanden is het mogelijk om de plaats van de
kruisiging van de Jeruzalemse burgers vast te stellen.
Josephus, op de terugweg vanuit het zuiden door de vlakte komend, moet
bij de legerplaats van Cerealius naar het oosten afslaan om via de
westelijke toegangspoort het hoofdkwartier van Titus te kunnen bereiken.

23

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - Voor inlichtingen <nasorean@outlook.com>

In het jaar 79, het jaar van de grote uitbarsting van de Vesuvius volgt Titus
zijn vader Vespasianus op als keizer, om al twee jaar later op veertigjarige
leeftijd te overlijden. Hij wordt opgevolgd door zijn broer Domitianus.
Ofschoon Domitianus weinig of niets met de gebeurtenissen in 70 te
maken heeft gehad en verder een nogal wreed en achterdochtig bewind
voerde, zien we toch dat hij Josephus beschermt tegen valse (?)
aanklachten en hem vrijstelt van belastingen op zijn bezittingen in Judea.11
En zelfs de keizerin Domitia verleent hem gunsten.
Dit alles is toch niet mogelijk als de verhouding tussen het huis Flavius en
Josephus er een was van pure berekening; er moet wel degelijk sprake
geweest zijn van een entente cordiale en van wederzijdse waardering.

Die kruisiging moet dus hebben plaatsgevonden tussen de legerplaats van
Cerealius en de westelijke toegangspoort met haar drie machtige torens.
Het is daarom niet toevallig dat de achttiende-eeuwse illustrator van 'Alle
de Werken ' van Flavius Josephus'14 , die kruisiging laat plaats vinden tegen
de achtergrond van Jeruzalemse muren en de drie torens.
Dit terrein is ook hierom het enig mogelijke, omdat het al voor het beleg
en als inleiding was kaalgeslagen door de Romeinen:
dit terrein was een 'golgotha', wat betekent: een kale-schedelplaats.15
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Een nader onderzoek naar de identiteit van Josephus' vrienden lijkt in dit
verband met het kruisigingsgebeuren van weinig belang, doch dat is
slechts schijn.
Als Josephus namelijk verteld dat hij kennelijk hulp heeft gehad bij de
verzorging van zijn gekruisigde kennissen, zullen we die verzorgers toch
moeten zoeken onder zijn vrienden.
Want dat waren op dat moment de enige beschikbare mensen.
De gehele aanwezige bevolking van Jeruzalem was na de verovering van
de stad gevangen genomen. De vrouwen en kinderen werden op het
tempelplein verzameld.16
De vele pelgrims uit alle delen van het Romeinse rijk en het rijk der
Parthen, het voormalige Babylonië, werden gedwongen herendiensten te
verrichten.
De jongere en gezonde mannen werden weggevoerd om later als slaven
verkocht te worden. De oudere mannen en de leidende figuren werden
door massale kruisigingen geëxecuteerd.
Als Josephus dan onder die gekruisigden drie van zijn kennissen ontdekt
en hij van Titus opdracht krijgt om hen van de kruisen af te halen en zo
goed mogelijk te laten verzorgen, dan zijn slechts zijn vrienden
beschikbaar om te helpen.
Die vrienden van Josephus zullen we moeten zoeken onder de leden van
de rijke Farizeese priesterfamilies en met enig voorbehoud is het mogelijk
om twee namen te noemen:
Rabban Gamliël II en Nakdimon (Nicodemus) ben Gourion.
De eerste heeft met de eerder gevluchte Rabban Jochanan ben Zakkai in
het plaatsje Jamnia17, enkele kilometers westelijk van Jeruzalem gelegen,
een nieuw ideologisch centrum van het orthodoxe Farizeïsme gesticht.
Nakdimon of Nicodemus ben Gurion18 is minder bekend, maar was vóór
de oorlog tegen de Romeinen een vooraanstaand lid van het Sanhedrin.
Evenals Josephus.
In de Babylonische Talmoed wordt zijn naam genoemd in verband met
zijn grote rijkdom.19
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2/3. DE VRIENDEN VAN JOSEPHUS.

Hij was een van de groothandelaren in graan en in het jaar 69 wordt door
de fanatieke oorlogspartij zijn graanvoorraad verbrand 20 om zo
metterdaad te tonen dat men louter op God vertrouwde in de oorlog
tegen de Romeinen.
Bekend is verder, dat Nicodemus aan zijn dochter Miriam een bruidsschat
meegaf van een miljoen goudenaren, een geweldig vermogen in die tijd.21
Als leden van rijke priesterfamilies zagen zowel Josephus als Nicodemus
de geweldige risico's van een oorlog tegen de Romeinen en alleen al op
deze grond is een verstandhouding tussen deze twee mannen te
verwachten.
Josephus noemt in zijn werken Nicodemus nergens; wel spreekt hij met
waardering over diens vader Gurion ben Joseph.22
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Wie waren die drie gekruisigde kennissen van Josephus?
Het verslag van de kruisiging biedt ons geen enkel aanknopingspunt, maar
we hebben iets anders:
Josephus gebruikt het woord kennissen nog één keer in zijn auto-biografie
en deze tekst is zo onthullend, dat ik haar in haar geheel citeer.23
Josephus schrijft:
'Kort na mijn 26e verjaardag overkwam het mij, dat ik naar Rome afreisde
om redenen die ik later zal vertellen.
In de tíjd dat Felix procurator was van Judea, werden een aantal priesters
uit mijn kennissenkring, zeer excellente mannen, op grond van een
onbeduidende aanklacht gevankelijk naar Rome gezonden om zich voor de
rechtbank van de Keízer te verantwoorden
Ik was er op gebrand de juiste ontlastende getuigenissen te vinden,
temeer daar ik vernomen had dat zij in hun gevangenschap de vrome
praktijken van onze godsdienst niet vergeten waren en leefden van noten
en vijgen. (d.í. om het eten van vlees, dat afkomstig zou kunnen zijn van
heidense offers, te vermijden. Vergelijk Paulus' brieven. 1 Corinthiërs 8:13
en Romeinen 14:21.)
Ik bereíkte Rome na een zeer riskante zeereis; ons schip verging op de zee
van Adria en alle opvarenden, zo'n 600 man, moesten die hele nacht
zwemmen.
Toen het licht werd zagen wij god zij dank een schip uit Cyrene, dat ik met
nog een tachtigtal anderen wíst te bereiken en dat ons aan boord nam.
Nadat ik veilig geland was in Puteoli sloot ik vriendschap met ene Aliturus,
een acteur en favoriet van Nero en van Joodse afkomst.
Door hem werd ik geïntroduceerd bij Poppea, de vrouw van Nero en ik
greep de eerste de beste kans om haar bemiddeling te verwerven voor de
vrijlating van de priesters. Behalve deze gunst overlaadde Poppea mij met
geschenken en zo keerde ik naar mijn land terug.'
We hebben een aantal vaststaande chronologische gegevens:
Josephus werd 26 jaar in 63;

27

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - Voor inlichtingen <nasorean@outlook.com>

2/4. DE KENNISSEN VAN JOSEPHUS.

In datzelfde jaar zitten in Rome een aantal priesters van de Essenen, n.l.
Paulus en zijn medegevangenen, te wachten op een getuige a decharge
uit Jeruzalem.24
Paulus was door procurator Felix op grond van een onbeduidende
aanklacht veroordeeld en Paulus beroept zich op de Keizer.
In de loop van het jaar 60 wordt Felix opgevolgd door Festus, die Paulus
eind 60 gevankelijk naar Rome laat voeren.
Het gezelschap leed schipbreuk en moet op het eiland Malta overwinteren. Begin 61 komt Paulus in Rome en blijft daar twee volle jaren in
voorarrest in een eigen gehuurde woning.25
In 63 schrijft Paulus een brief aan de Philippenzen waarin hij het verloop
van de eerste zitting van zijn proces voor de keizer vertelt.
Het absolute samenvallen van het vrijkomen van de priesters van
Josephus' kennissenkring en het einde van Paulus' proces in Rome, maakt
het kanstechnisch onmogelijk dat het om verschillende personen gaat.
M.a.w. de kennissenkring van Josephus moet gezocht worden onder de
leidende figuren van de beweging der Essenen of zoals men ze later is
gaan noemen: de Christenen. Dat er onder de leden van het Sanhedrin
verschillende bewonderaars zaten van de Essenen of Christenen staat met
evenveel woorden in de Handelingen der Apostelen.26
Dat Josephus een bewonderaar was van de Essenen zegt hij zelf in een
tekst uit zijn Joodse Oorlog:27
'Hun leer maakt een onuitwisbare indruk op ieder die er kennis van
neemt......'
In zijn jeugd is Josephus verschillende maanden bij de Essenen in de leer
geweest.28
Als dus die drie gekruisigde kennissen van Josephus leidende figuren van
de christengemeente van Jeruzalem waren, komt een vraagstuk aan de
orde dat nog nooit naar tevredenheid is opgelost, namelijk dat van de
betrokkenheid van de eerste Jeruzalemse christenen met de Joodse
oorlog tegen de Romeinen en met name met het beleg van Jeruzalem
door de troepen van Titus.
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Wat die drie richtingen binnen het Jodendom van die dagen
karakteriseert is de houding ten opzichte van de Wet van Mozes.
In het kort komt het feitelijk hierop neer:
Het Sadduceïsme erkent als de Wet van Mozes alleen de geschreven wet.
Het Farizeïsme erkent niet alleen de geschreven wet, maar ook de traditie
als gezaghebbend.
Het oorspronkelijk Jezisme of Essenisme was een stroming van
observantisme binnen het Farizeïsme, dat zijn oorsprong had in een aan
de oosterse wijsheid, ontleend mensbeeld in een nieuwe School der Wet,
die in 6 v.Chr. ontstond in Jeruzalem en die door Herodes in 4 v.Chr. werd
uitgemoord.
Deze geschiedenis staat bekend als het geboorteverhaal van Jezus van
Nazareth; het bezoek van de wijzen uit het oosten en de kindermoord van
Bethlehem uit het evangelie van Mattheus.31
Tien jaar later begint men opnieuw, maar nu in een School der Wet, die
verbonden was aan de synagoge van Kapernaüm aan het meer van
Genezareth en bekend geworden als het geboorteverhaal van Jezus van
Nazareth en de blijde boodschap aan de herders van Bethlehem in het
Evangelie van Lucas.
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Om enig zicht te krijgen op dit vraagstuk is een elementair inzicht nodig in
de ontstaansgeschiedenis van de Jeruzalemse Christengemeente29 en om
deze ontstaansgeschiedenis te begrijpen kunnen we niet beter doen dan
Josephus aan te halen. Hij schrijft in zijn autobiografie:30
Toen ik 16 jaar was besloot ik door persoonlijke ondervinding mijn kennis
te verruimen van de verschillende richtingen binnen onze natie.
Deze richtingen zijn, zoals ik al meerdere malen heb geschreven drie ín
getal: de eerste die der Farizeeën, de tweede die der Sadduceeën en de
derde, die der Essenen.
Ik ging uit van de veronderstelling, dat ik na een diepgaand onderzoek in
staat zou zíjn de beste te kiezen....
In mijn 19e levensjaar keerde ik terug naar de Stad (Jeruzalem) en begon
mijn leven in te richten naar de normen van het Farizeïsme, een richting
die veel gemeen heeft met wat de Grieken de Stoïcijnse School noemen'

Deze oorspronkelijke beweging van observanten of Nazoreeërs,
(vandaar de naam Jezus van Nazareth) was orthodox, fundamentalistisch,
conservatief en farizeeïsch.
In het jaar 28 werd deze beweging bevrucht met nieuwe liberale ideeën
over de Wet, die hun oorsprong hadden in een convent van Sadduceese
wetgeleerden, dat in onze dagen bekend geworden is als de Sekte van de
Dode-Zee-rollen of Qumran en dat in de evangeliën gepersonifieerd
wordt als Johannes de Doper.
Bij deze gebeurtenis ligt de oorsprong van een nieuwe tak aan de
beweging der Nazoreeërs; die van progressief, liberaal, Sadduceïsme, dat
na de stichting van het Ideologisch Centrum in Jeruzalem onmiddellijk in
conflict kwam met de orthodox-farizeese leiding in Jeruzalem en na een
langdurig leerstellig proces veroordeeld werd.
Deze veroordeling belette niet dat dit progressief-liberaal Sadduceïsme
een stormachtig succes had onder de duizenden pelgrims uit de Joodse
diaspora.
Reeds aan het einde van de veertiger jaren was de beroering onder de
Joden in de diaspora, met name in Rome, zo groot dat keizer Claudius zich
genoodzaakt zag om de Joden de stad uit te wijzen.32
Het hoofdkwartier, het centrum van deze sadduceese Esseners, was
gevestigd in de zuidwesthoek van de z.g. Bovenstad van Jeruzalem en
daarom wordt de poort in de zuidwesthoek van de stadsmuur door
Josephus de Essenenpoort genoemd.33
De oorspronkelijke beweging van de farizeese Esseners was volgens
Josephus wijd verbreid in heel Galilei en Judea, maar, schrijft hij, hun
gemeenschappen vestigden zich steeds buiten de bebouwde kommen van
steden en dorpen.34
Zo moeten de Jeruzalemse farizeese Essenen zich ook buiten de stad
gevestigd hebben in een soort kibboets op de Olijfberg. (In de evangeliën
bekend als de Hof van Olijven)
En dat is dan de situatie in 70:
Een druk bezet ideologisch centrum van de sadduceese Essenen in de
zuidwesthoek van de Bovenstad binnen de muren en buiten de muren, op
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Om terug te keren naar ons onderwerp:
Wat was de betrokkenheid van de eerste Christengemeenschap van
Jeruzalem met de oorlog tegen de Romeinen ?
Er is een hardnekkige traditie bij schrijvers uit de vierde eeuw:
Eusebius en Epiphanius35, dat de Jeruzalemse Christenen voor het begin
van het beleg door Titus gewaarschuwd door een engel, gevlucht waren
naar de overjordaanse stad Pella.
De juistheid van dit bericht, dat tegenwoordig nogal in twijfel getrokken
wordt, krijgt in het licht van de hiervoor geschetste situatie een
onverwachte steun van Josephus, die bericht dat het Xe legioen van de
Romeinen voor het beleg oprukte vanuit Jericho naar Jeruzalem en een
kamp inrichtte op de Olijfberg.
De vaste bewoners van de Esseense kibboets, waarschijnlijk niet meer
dan een paar honderd, zijn toen ongetwijfeld gevlucht. Of het richting
Pella was is een tweede.
Het ideologisch centrum binnen de stadsmuren was in verband met de
komende feestdagen vol bezet en zo heeft een belangrijk deel van de
leiding van de oorspronkelijke kerk de verschrikkingen van het beleg
geheel of gedeeltelijk van nabij meegemaakt.
Mogelijk is een aantal in het beginstadium gevlucht via de Essenenpoort,
maar minstens drie van hen vielen in de handen van de veroveraars en
werden samen met vele Jeruzalemse burgers gekruisigd.
En toen kwam Joseph bar Matthea langs en zag zijn drie gekruisigde
kennissen.
Hij ging onmiddellijk naar Titus en vertelde met tranen in zijn ogen
hetgeen hij gezien had.
Titus gaf bevel ze onmiddellijk van de kruisen af te halen en ze de best
mogelijke verzorging te geven.
Twee van hen stierven onder de handen van de verzorgers. De derde
overleefde het.
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de OlijÍberg, de oorspronkelijke Esseense gemeenschap van liberaal
farizeeïsme.

Stel dat de Lijkwade van Turijn authentiek is en van deze kruisiging
afkomstig, dan kan men zich de gang van zaken zo voorstellen:
Een van de gekruisigden was al bewusteloos toen hij werd afgehaald; men
dacht dat hij dood was en toen de twee anderen stierven onder de
handen van de verzorgers, werden ze alle drie begraven.
Dan komt de ene weer tot bewustzijn en men haalt hem uit de wade
waarin hij gewikkeld was.
Intussen is dan wel een afdruk van zijn lichaam in de van gomharsen
doordrenkte doek achtergebleven die later, in het licht ontwikkeld, door
het verdonkeren van de gomhars, tot een soort fotografische weergave
van die gruwelijke ervaring, als een kostbare herinnering door de
gekruisigde is meegenomen.
Van die kennissen van Josephus, leiders van het ideologisch centrum in
Jeruzalem, die zichzelf Presbyter noemen of ouderling, zijn een aantal
namen bekend.
Vier van hen zullen later een evangelie schrijven:
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.
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Dat Josephus het karwei niet alleen kon klaren en door meerder mensen
geholpen moet zijn lijkt vanzelfsprekend.
Even vanzelfsprekend is, dat die helpers gezocht moeten worden
onder zijn vrienden.
Namen invullen is vrijwel onmogelijk. Tenzij men nu de bewuste Lijkwade
van Turijn veronderstellenderwijs invoert.
Is deze namelijk authentiek en van deze kruisiging afkomstig, dan is het
duidelijk dat er drie van dergelijke lijkwaden gebruikt zijn en driemaal de
hoeveelheid gomhars om de lijkwaden in te drenken. En dan staan we
voor de vraag wie er in die hectische omstandigheden na de val van
Jeruzalem over een dergelijke hoeveelheid stof en balsem kon
beschikken.
Uit Talmoedische bronnen weten we dat het juist in de latere jaren van de
tweede tempelperiode, zeg maar de eerste eeuw tot de val van
Jeruzalem, de gewoonte was onder de rijken om zich te laten begraven in
kostbare linnen doeken van het formaat van de Lijkwade van Turijn.
Bekende rabbijnen als Gamaliël trachtten door het geven van een goed
voorbeeld en zich in vlas te laten begraven, de kostbare gewoonte om te
buigen, omdat de kosten van de begrafenis voor de familie dikwijls
moeilijker te dragen waren dan het verlies van een dierbare.36
Het uitzonderlijk formaat van de Lijkwade van Turijn wijst daarom juist op
een herkomst uit de kringen van rijke Joodse families van vóór de val van
Jeruzalem.
Dat Josephus een dergelijke hoeveelheid kostbaar linnen ter beschikking
had is meer dan waarschijnlijk.
En de balsem?
Het is verleidelijk om hier de naam Nakdimon of Nicodemus ben Gurion te
noemen. Het is bekend dat diens dochter Miriam na de dood van haar
man een kostbare hoeveelheid balsems en parfums als jaarlijkse toelage
ontving.37
Nicodemus, die groothandelaar was in granen; lid van het Sanhedrin;
gehuwd met een lid van de hogepriesterlijke familie, bezat naar men
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2/5. DE HELPERS VAN JOSEPHUS BIJ DE KRUISAFNAME.

aanneemt ook een landgoed in de Vlakte38 en kan dus ook heel goed
bereikbaar geweest zijn in de door Josephus geschetste situatie.
Veel meer valt er niet te zeggen over de helpers van Josephus.
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De autobiografie van Flavius Josephus gaat over een tijd, die voor Joden
en Christenen van vitaal belang is en is geschreven door een man die de
loop der gebeurtenissen wezenlijk beïnvloed heeft. Wie daarom zou
denken dat dit geschrift grondig bestudeerd is door Joodse en Christelijke
geleerden komt wel heel bedrogen uit.
Voor de Joden is Josephus de verrader en overloper, waarbij men dan
gemakshalve vergeet dat de oorlog tegen de Romeinen, die zo'n fatale
afloop had, het werk was van dom en blind fanatisme. Ik kan het niet
bewijzen, in die zin dat ik bronnen kan aanhalen die mijn bewering
bevestigen, maar ik ben er wel van overtuigd dat het Jodendom veel aan
het verraad van Josephus te danken heeft.
De vijfenzeventig vrienden die door Josephus' bemiddeling vrijkwamen uit
de krijgsgevangenschap waren de leiders van het volk in die dagen.
Dat Jochanan ben Sakkai, die in een doodskist trachtte te ontsnappen in
de beginfase van het beleg van Jeruzalem, en die later met de reeds
genoemde Rabban Gamaliël een nieuw ideologisch centrum stichtte in
Jamnia, door de Romeinen die hem ontdekten werd vrijgelaten, kan ook
heel wel het werk geweest zijn van Josephus.
En de Christenen?
De traditionele houding ten opzichte van Josephus is er een van
onverschilligheid, want hij zou niets over Jezus geschreven hebben. Door
een aantal tekstvervalsingen in Josephus' Antiquitates Judaicae hebben
Romeinse Christenen reeds heel vroeg Josephus willen corrigeren.
Hele bibliotheken zijn vol geschreven over het zwijgen van Josephus over
Jezus van Nazareth. Zonder resultaat!
Want men gaat van de verkeerde premisse uit, dat Jezus van Nazareth
een historisch, biologisch individu geweest zou zijn en dat de
kruisigingsverhalen in de evangeliën een soort lineaire reportage of een
soort proces-verbaal zijn van een werkelijke historische gebeurtenis, die
in het jaar 33 zou hebben plaatsgevonden.
Had men Josephus' autobiografie maar eens goed bestudeerd!
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2/6. JOSEPHUS EN ZIJN NIEUWE LANDGOED.

Na zijn verhaal over de gekruisigde kennissen vertelt Josephus dat Titus
hem een nieuw landgoed gaf toen een Romeins garnizoen zijn familiebezit
had gevorderd.
Vanwege het belang van de zaak díe nu aan de orde komt herhaal
ik Josephus' tekst nog een keer letterlijk:
'......Toen ik door Titus met Caerealius en een ruiterij van honderd man
naar Tekoa was gestuurd om een geschikte legerplaats te zoeken, zag ík
op de terugweg vele gekruisigde gevangenen en onder hen drie van mijn
kennissen.
Ik was tot in het diepst van mijn hart ontroerd en ging onmiddellijk naar
Titus en vertelde hem met tranen in de ogen hetgeen ik gezien had.
Titus gaf bevel ze onmiddellijk van de kruisen af te halen en ze de best
mogelijke verzorging te geven.
Twee van hen stierven onder de handen van de verzorgers, de derde
overleefde het.
Toen Titus de rust in Judea had hersteld overwoog hij dat het landgoed dat
ik bezat voor mij waardeloos was geworden omdat er een Romeinse
legermacht was ondergebracht en gaf hij mij een ander landgoed in de
Vlakte.
Bij zijn vertrek naar Rome, nam hij mij mee aan boord en behandelde mij
met alle respect......'
Tot op de dag van vandaag hebben alle Josephus-kenners voetstoots
aangenomen dat het in de aangehaalde tekst om een aantal
chronologisch opeenvolgende gebeurtenissen gaat:
Jeruzalem wordt veroverd; Titus laat een garnizoen achter in de Vlakte; en
dan gaat hij aan boord voor de terugreis naar Rome.
Deze uít de autobiografie van Josephus aangenomen volgorde klopt
echter helemaal niet met de volgorde der gebeurtenissen zoals die
beschreven zijn in Josephus' Joodse Oorlog.39
Hierin is in grote lijnen de volgorde der gebeurtenissen als volgt:
Titus trekt met drie legioenen op vanuit Caesarea en richt een groot
Romeins legerkamp in op grote afstand van Jeruzalem.
Van daaruit gaat hij eerst de rust in Judea herstellen;
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Wat bezielde Josephus in het jaar 94, toen hij al schrijvend aan zijn
autobiografie de herinnering ophaalde aan die schokkende gebeurtenis
van de kruisiging van zijn drie kennissen, Esseense Presbyters, ineens
overstapt op een gebeurtenis die vele maanden eerder had
plaatsgevonden en dan pas verder gaat met de chronologisch volgende
gebeurtenis?
Dit zal duidelijk worden als we het nieuwe landgoed van Josephus hebben
geïdentificeerd.
Josephus' tekst biedt namelijk meer dan voldoende gegevens om dit
nieuwe landgoed en ook zijn oude topografisch te ídentificeren.
Als Josephus namelijk schrijft dat zijn nieuwe landgoed door Titus werd
toegewezen, dan kan dit slechts als dit goed Romeins bezit was.
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Dan wordt een Romeins legerkamp ingericht op enige afstand van de stad
op de berg Scopus, die een prachtig uitzicht biedt over de gehele
omgeving.
Pas als de rust in Judea is gewaarborgd en Titus geen aanvallen in de rug
meer hoeft te vrezen, wordt de Romeinse legermacht gesplitst in twee
legioenen en het hoofdkwartier van Titus wordt gevestigd een halve
kilometer ten noorden van de noordelijke muur van Bezetha.
Een legioen onder de leiding van Caerealius wordt gelegerd in de Vlakte,
ongeveer een halve kilometer ten westen van de westelijke
toegangspoort.
Intussen is het tiende legioen opgerukt vanuit Jericho en heeft stelling
genomen op de Olijfberg.
Na de verovering van Jeruzalem40 worden de troepen in de Vlakte
teruggetrokken en wordt het tiende legioen als bezettingsmacht
achtergelaten binnen de muren van de Bovenstad díe daarom ook niet
worden afgebroken.
Het is dus zonder meer duidelijk, dat de situatie die Josephus beschrijft
met betrekking tot zijn landgoed, slaat op de gebeurtenissen in het begin
van het beleg.

Het land ten westen van Jeruzalem, de zogenaamde Vlakte van Rephaïm,
was geheel verdeeld onder de rijke priesterfamilies van Jeruzalem. Van
oudsher wel te verstaan.
Als bijvoorbeeld in de evangeliën sprake is van ene Joseph van
Arimatthea41, een líd van de raad die een landgoed had dat grensde aan
Golgotha waar Jezus gekruisigd werd, dan hebben we ook hier met een
historische anomalie te maken; een landgoed bij Jeruzalem kan nooit het
eigendom geweest zijn van een familie uit Arimatthea.
Er was een uitzondering:
Ongeveer vierhonderd meter ten westen van de muren van de Bovenstad
lag een landgoed dat oorspronkelijk het eigendom was van Herodes de
Grote.
Op dit landgoed had Herodes een mausoleum laten bouwen en een uit
vier kamers bestaande grafkelder laten uithouwen in de rots, met de
bedoeling zích daar te laten begraven.
Van dit voornemen is echter niets terechtgekomen.
Herodes werd begraven in een rotsvesting in de buurt van Bethlechem,
het Herodium genaamd. En zijn oorspronkelijk graf en mausoleum werd in
6 na Chr.,nà de verdrijving van Herodes' opvolger Archelaos,
geconfisceerd en tot Romeins bezít verklaard.42
Zulke bezittingen van voormalige heersers in alle gebieden van het
Romeinse rijk werden dan verpacht aan plaatselijke machthebbers die de
Romeinen goed gezind waren.
Als Titus bij het begin van het beleg een legerkamp laat opslaan in de
Vlakte en hij wijst daar Josephus' familiebezit voor aan, dan kan hij hem in
ruil alleen het Herodes-domein aanbieden.
Hier is geen twijfel over mogelijk.
Terugkomend op de vreemde gedachtensprong van Josephus:
Zijn nieuwe landgoed grensde aan de plaats waar de kruisiging van
Jeruzalemse burgers plaatsvond en op dat landgoed was een nimmer in
gebruik genomen grafkelder.
Waar heb ik dat nog meer gelezen?
Bewijzen voor de identificatie van het nieuwe landgoed van Josephus in
de zin van het verwijs naar expliciete bronnen zijn er niet, maar teksten
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uit de Joodse Oorlog vormen wel een indicatie dat er met dit landgoed
iets aan de hand was:
Het mocht niet vernield worden.
Twee plaatsen uit de Joodse Oorlog zijn relevant:
In het eerste geval43 vertelt Josephus dat de Romeinse soldaten als
voorbereiding tot de aanval op de muren van Jeruzalem, het gehele
voorterrein van af de berg Scopus tot aan het Herodes-monument (zo
noemt Josephus het voornoemde Mausoleum) kaalsloegen. Alle bomen
werden gekapt. Alle afrasteringen verwijderd.
Zulk een kaalslag werd Golgotha genoemd: dat betekent 'kaleschedel-plaats'.
Het Latijnse woord hiervoor is Calva en zo wordt dit woord uit de
evangeliën altijd vertaald als de 'Calvarieberg'. Als zou het vergelijkingspunt, het tertium comparationis, liggen in de kaalkruisigingsplaats.
Dit is onjuist.
Het vergelijkingspunt, het tertium comparationis, ligt in de kaalheid, niet
in de vorm.
Jezus is gekruisigd op een braakliggend terrein en niet op een heuvel.
Bij de massaexecutie van Jeruzalemse burgers in 70 heeft men de kaalslag
gebruikt die de soldaten voor het beleg hadden aangericht. En deze
kaalslag grensde dus aan het Herodes-domein.
De tweede tekst uit Josephus' Joodse Oorlog heeft betrekking op de
laatste fase van het beleg, toen Titus bevel gaf om rond de gehele
zuidelijke stad een omsingelingswal te bouwen om alle toevoer van
levensmiddelen onmogelijk te maken en alle vluchtpogingen te verijdelen.
Josephus beschrijft44 nauwkeurig het tracée van deze wal:
'...........zij liep met een bocht onder langs de oostkant van het
Herodes-monument heen.......'
Hier is duidelijk gekozen voor een strategisch minder gunstig verloop van
de wal terwille van het behoud van het Herodes-domein.
Waarom ? Waarom moest dit grafmonument buiten de wal gehouden
worden?
In 1896 werd het Herodes-domein betrokken bij opgravingswerkzaamheden.

Men vond een uit vier kamers bestaande, in de rots uitgehouwen
grafkelder, die kon worden afgesloten met een grote ronde sluitsteen. De
grootste en mooiste die men tot heden heeft gevonden in Israël.45
Bovengronds vond men de resten van een soort mausoleum.
In het diepste en achterste gedeelte werden twee stenen sarcophagen
gevonden. Deze bevinden zich thans in het museum van het Griekse
patriarchaat in de z.g. Oude Stad van Jeruzalem.
De grafkelder van Herodes is in de laatste oorlogen nogal eens als
schuilkelder gebruikt.
Wat heeft Josephus met die grafkelder gedaan?
Waarom vertelt Josephus over de verwerving van zijn nieuwe landgoed
voor het beleg, direct na die schokkende ervaring van de kruisafname van
zijn drie kennissen na het beleg?
Ik weet hier maar één verklaring voor:
Op Josephus' landgoed, dat nabij was, werden de drie Presbyters van de
Essenen begraven!
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Met de thans beschikbare gegevens over het verslag van Josephus, samen
met de veronderstellenderwijs in te voeren gegevens die ons de Lijkwade
van Turijn verschaft, kunnen wij thans een vrij gedetailleerde
reconstructie maken van de gebeurtenissen op een dag in september van
het jaar 70, die van wereldhistorische betekenis zal blijken te zijn.
Voor de verovering van Jeruzalem hadden de Romeinen vier legioenen
samengetrokken.46
Totaal ongeveer 25.000 manschappen.
De belegering duurde zes tot zeven maanden en aan beide zijden was
verbitterd gevochten en waren zware verliezen geleden.
De wraakzucht onder de romeinse soldaten was groot toen uiteindelijk de
stad was ingenomen en zij de kans kregen om hun woede te koelen op
mensen en gebouwen.
De verwoesting van de stad was zo grondig - schrijft Josephus47 - dat het
nauwelijks mogelijk was te denken, dat er ooit mensen gewoond hadden.
Alleen de muren en torens van het zuid-westelijk stadsdeel bleven
overeind.
Hier werd het tiende legioen gelegerd als blijvende bezettingsmacht. Het
is daarom niet verwonderlijk, dat juist in die zuidwesthoek van het
Jeruzalem uit de eerste eeuw, de huidige Sionsheuvel, muurresten
gevonden zijn48 van een Joodse synagoge, die naar alle waarschijnlijkheid
dateert uit de eerste eeuw.
Deze Joodse synagoge vormt de gelijkvloerse ruimte onder een bovenzaal
die bekend staat als het Cenakel en het graf van David genoemd wordt.
Het is niet onaannemelijk te veronderstellen dat hier het oerchristelijk
ideologisch centrum49 gevestigd was.
Het menselijk drama dat volgde op de inname van de stad is met geen
pen te beschrijven. Het is bekend dat de toevloed van pelgrims door de
dreiging van het beleg door de Romeinen niet verminderde en toen de
Romeinen dan ook vlak voor het paasfeest van het jaar zeventig hun
legerplaatsen bij de stad opsloegen was de stad vol met pelgrims uit alle
delen van het Romeinse rijk en het vroegere Babylonië.
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3. EEN DAG IN SEPTEMBER VAN HET JAAR 70.

De stad Jeruzalem telde in die tijd een eigen inwoners aantal van
ongeveer 120.00050, maar tijdens de feestdagen was dat aantal
verdubbeld, of zelfs verdrievoudigd.
Een indicatie voor die aantallen hebben we door een telling die in
opdracht van keizer Nero enkele jaren eerder was uitgevoerd.
Josephus vertelt51 dat men niet de koppen telde, maar het aantal
geslachte paaslammeren.
Dit bedroeg toen ongeveer 27.000 en uit het gegeven dat aan elke
paasmaaltijd 10 tot 12 mannen deelnamen volgt de aanwezigheid van
ongeveer 300.000 mannen in Jeruzalem.
De Romeinen concentreerden hun aanvallen op het zwakke noordelijke
deel van de stad, wat men overigens duidelijk kan zien aan de ligging van
hun legerplaatsen.
Het zuidelijke stadsdeel was door de steile helling van het Hinon en
Cedrondal vrijwel onneembaar.
Gevolg was dat veel pelgrims maar ook veel burgers via die zuidelijke
uitgang, bekend als de poort van de Essenen, hebben kunnen vluchten.
Veel vluchtelingen vielen in handen van Romeinse patrouilles en in een
later stadium van het beleg, toen de Romeinen hun geduld begonnen te
verliezen, werden deze vluchtelingen vlak voor de muren van de stad in
alle mogelijke houdingen en standen aan kruisen genageld, om de
verdedigers te laten zien welk lot hen wachtte als zij zich niet overgaven.
Na de inname van de stad werden de inwoners in groepen verdeeld.
Vrouwen en kinderen werden op het tempelplein samengedreven; de
pelgrims werden gedwongen om herendiensten te verrichten. Zij moesten
het vuile werk doen voor de soldaten.
De jonge sterke mannen werden in kampen ondergebracht om later te
worden afgevoerd voor slavenarbeid elders in het Romeinse rijk. De
leiders van het volk en de oudere mannen werden geëxecuteerd door
middel van massale kruisigingen en de militaire leiders werden door Titus
gevankelijk meegenomen naar Rome, waar zij in de overwinningsstoet
moesten meelopen om daarna ook gedood te worden.
Zij werden geboeid vanaf een brug de Tiber in gegooid.
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Het was op een van die dagen, eind september van het jaar 70, dat
Josephus werd meegestuurd met de ruiterij van het vijfde legioen dat
gelegerd was op zijn voormalige landgoed, voor een tocht naar het 20
kilometer zuidelijk gelegen Tekoa. In opdracht van Titus moest een
gunstige legerplaats gezocht worden.
Diezelfde dag werden grote groepen krijgsgevangenen gedwongen balken
aan te dragen voor de massale kruisiging van gevangen genomen
Jeruzalemse burgers.
Onder hen bevonden zich drie Esseense Presbyters. De executie begint
met de totale ontkleding, waarna de veroordeelden met hun buik op de
grond liggend werden gegeseld net zolang tot zij volkomen murw waren
en de overwinningsroes en wraakzucht van de soldaten was botgevierd.
Men kan zich best voorstellen dat een gevangene die dergelijke
martelingen met een glimlach op het gelaat onderging, de Romeinse
soldaten prikkelde om met de martelingen door te gaan en nieuwe
martelingen te verzinnen.
De Lijkwade van Turijn vertoont tekenen van verwondingen die
veroorzaakt zouden zijn door de doornenkroning van Jezus.
Hierbij moet echter worden aangetekend dat het bewuste verhaal in de
evangeliën onmogelijk de lineaire reportage kan zijn van een werkelijke
gebeurtenis.
Op de eerste plaats is het onmogelijk dat de Romeinse soldaten het
Hebreeuwse woord Messias (grieks: Christus) konden begrijpen in de zin
van Koning.
Zeer ontwikkelde Romeinse schrijvers als Suetonius52 en Tacitus53 denken
dat Christus de eigennaam is van een persoon en in de tweede plaats
werd in Rome pas eeuwen later de kroning als investituur van een vorst
bekend.
De bekroning of bekransing was in Rome het teken van de overwinnaar in
een wedstrijd of op het slagveld.
Dat Romeinse soldaten Jezus als koning bespotten door hem te kronen
met doornen is een geheel bedachte constructie en semantiek van de
schrijvers van de evangeliën.
Dit kan geen lineaire werkelijkheid geweest zijn.

Anders is het met de zaak van de kruisiging van de drie kennissen van
Josephus in 70.
In zijn Joodse Oorlog54 schrijft Josephus ergens, dat de Romeinen het
tijdens de oorlog speciaal op hen gemunt hadden.
Met de meest verfijnde folteringen trachtten zij hen hun wetgever te
doen verloochenen. De Romeinen slaagden er niet in hun geestkracht te
breken en hen te doen kruipen voor hun folteraars of zelfs maar een traan
aan hun ogen te ontlokken.
In dit licht is het semantisch meer voor de hand liggend en door de
houding van de Esseense Presbyters meer gemotiveerd dat Romeinse
soldaten een gevangene die zich niet wil onderwerpen aan de
overwinnaar een spotkrans opzetten van bij de hand liggende
doornentakken.
Alleen al hierom komt de kruisiging van 70 meer in aanmerking als
herkomst van de Lijkwade van Turijn' dan de kruisiging van Jezus van
Nazareth.
En datzelfde geldt voor de zijde-wonde die veroorzaakt zou zijn door een
lansstoot. Doch hierover later.
Na de geseling en andere martelingen werden de gevangenen gekruisigd.
Het is hierbij noodzakelijk aan te tekenen dat de executie van de
doodstraf door middel van kruisiging allesbehalve de onmiddellijke dood
van de veroordeelde tot gevolg had.
De aard van de verwondingen die werden toegebracht was niet dodelijk
en het kwam meerdere malen voor dat veroordeelden dagenlang aan het
kruis hingen voordat de dood intrad.
Dat een gekruisigde tegen de avond van zijn kruis werd afgehaald, zoals in
het geval van Jezus van Nazareth, is zeer ongebruikelijk en zeker als dit
zou zíjn gebeurd op verzoek van de Joden, die er op stonden dat de
Joodse Wet onderhouden moest worden.
Pilatus was zeer anti-Joods en zou hier nooit in toegestemd hebben.
Heel anders echter was de situatie bij de massaexecutie van Jeruzalemse
burgers in september van het jaar 70.

44

45

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - Voor inlichtingen <nasorean@outlook.com>

Deze executie moet meerdere dagen achtereen geduurd hebben om de
doodeenvoudige reden dat er geen kruisen genoeg waren om alle tegelijk
op èèn dag te kruisigen.
In zo'n geval was het gebruikelijk om tegen de avond de gekruisigden met
knuppels de botten te breken.
De dood, door verstikking, trad dan snel in.
De lijken werden afgehaald en op de brandstapel geworpen.
Op deze manier konden de kruisen de volgende dag weer gebruikt
worden. Gekruisigden die naar het scheen reeds gestorven waren, als de
soldaten met het knuppelen begonnen, kregen dan voor de zekerheid een
lansstoot in de borst.
Zo is de zijdewond op de Lijkwade van Turijn logischer verklaarbaar in de
situatie van het jaar 70, dan in de geconstrueerde en bedachte context
van de kruisiging van Jezus van Nazareth.
Terwijl de Romeinse soldaten bezig waren met het knuppelen van de
gekruisigden, naderde Josephus en zag zijn drie kennissen aan het kruis
hangen.
Hevig ontroerd gaat hij onmiddellijk naar Titus en verteld hem met tranen
in de ogen hetgeen hij gezien heeft.
Titus geeft bevel ze onmiddellijk van het kruis af te halen en ze de best
mogelijke verzorging te geven.
Wat is er toen gebeurd?
'Twee van hen stierven onder de handen van de verzorgers, de derde
overleefde het.'
En dan vertelt Josephus dat hij daar vlakbij een landgoed had dat hij van
Titus vóór het beleg had gekregen.
Verder voeren we dan veronderstellenderwijs de Lijkwade van Turijn in en
de afloop van de gebeurtenissen is gemakkelijk te reconstrueren.
Terwijl Josephus, die ik nu liever met zijn eigenlijke naam:
Joseph bar Matthea noem, op weg was naar Titus, werden twee van de
Presbyters door Romeinse soldaten geknuppeld en de derde, die men
dood waande (maar die slechts bewusteloos was) kreeg een stoot met
een lans in de zijde.
Deze lansstoot raakte echter geen enkel vitaal orgaan.

Wanneer men de ruimtelijke hoek van de lansstoot projecteert op een
röntgenfoto van een mannentorso van het postuur van de man in de
Lijkwade van Turijn, dan ziet men duidelijk dat bijvoorbeeld het hart niet
geraakt is.
We moeten wel tot de merkwaardige conclusie komen dat het juist die
lansstoot is geweest, die de man het leven gered heeft.
Joseph bar Matthea keert terug met een aantal van zijn vrienden en haalt
de lichamen van de drie gekruisigde Presbyters af. De twee geknuppelden
sterven terwijl men hen verzorgt, de derde die men dood waande laat
men rustig liggen.
Dan worden ze alle drie naar het landgoed van Josephus gebracht. Daar is
een ongebruikte grafkelder.
Joseph bar Matthea stelt, mogelijk uit eigen bezit, het in die kringen
gebruikelijke graflinnen beschikbaar.
Dit wordt gedrenkt in een door een vriend aangedragen, kostbare
hoeveelheid gomharsen - het is verleidelijk hier de naam van Nicodemus
bar Gurion te noemen - en de lichamen van de drie Presbyters worden
gewikkeld in linnen, omlaag gebracht in de grafkelder van Herodes de
Grote, op dit moment dus het eigendom van Joseph bar Matthea.
Op welk moment die ene, die dus niet geknuppeld werd, weer tot
bewustzijn kwam weten we niet.
Wat we wel weten is, dat die gebeurtenis een kettingreactie op gang
heeft gezet die tot in onze dagen nog in volle hevigheid voortgaat en wel
nimmer zal stoppen!
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Reeds bij oppervlakkige lezing van het kruisigingsverslag van Josephus valt
een zekere congruentie op met het verhaal van het Johannesevangelie
over de dood en begrafenis van Jezus van Nazareth.
Voor de wat minder bijbelvaste lezer citeer ik hier het Johannesevangelie,
met weglating van niet ter zake doende verwijzingen naar verschillende
profetiën.
In Joh.19:17-42 staat het volgende:
'Zij dan namen Jezus en Hij, zelf zijn kruis dragend, ging naar de
zogenaamde Schedelplaats (in het Hebreeuws Golgotha) waar zij Hem
kruisigden en met Hem twee anderen. Aan weerszijden één en in het
midden Jezus.
En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen: Jezus
de Nazoreeër. De Koning der Joden.
Dit opschrift lazen velen der Joden en het was geschreven in het
Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.
De opperpriesters der Joden dan zeiden tegen Pilatus: 'Schrijf niet: de
Koning der Joden, maar schrijf het alsof Hij het zelf gezegd zou hebben: Ik
ben de Koning der Joden'.
Pilatus antwoordde: 'Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.'
Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden namen zij zijn kleren en
maakten daarvan vier delen. Voor iedere soldaat één deel.
Zijn onderkleed was een kleed zonder naad; aan één stuk geweven,
Ze zeiden dan tot elkaar:'Laten we dit niet scheuren, maar er om loten
voor wie het zal zijn...'
Dit hebben de soldaten gedaan
En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn
moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala
Toen Jezus zijn moeder zag en de leerling die Hij liefhad bij haar staande,
zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw, zie uw Zoon'.
En daarna zei Hij tot de leerling : 'Zie uw moeder....'
Hierna zeide Jezus, daar Hij wist dat alles volbracht was: '......mij dorst'.
Er stond een kruik vol zure wijn.
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4. EEN IDENTIFICATIE NA 1900 JAAR.

Zij drenkten een spons in de zure wijn en staken die op een hysopstengel
en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had
zeide Hij: 'Het is volbracht'.
En Hij boog het hoofd en gaf den geest.
De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op
Sabbath aan het kruis mochten blijven, want de dag van de Sabbath was
groot, vroegen Pilatus of de botten gebroken en de lichamen
weggenomen konden worden.
De soldaten dan kwamen en braken de botten van de eerste en van de
tweede die met Jezus gekruisigd waren; maar toen zij bij Jezus gekomen
waren zagen zij dat Hij reeds gestorven was, braken zijn botten niet, maar
een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er
bloed en water uit.
Die het gezien heeft, heeft er van getuigd en zíjn getuigenis is waarachtig
en hij weet dat hij de waarheid spreekt opdat ook gij gelooft .......
En daarna vroeg Joseph van Arimatthea, een discipel van Jezus, maar in
het verborgene uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus
te mogen wegnemen en Pilatus stond het toe.
Hij kwam dan en nam het lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die
vroeger des nachts bij hem gekomen was en bracht een mengsel mee van
mirre en aloë.
Ongeveer honderd pond.
Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in een linnen
weefsel samen met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is bij
het begraven.
En er was ter plaatse waar Hij gekruisigd werd een landgoed (Mattheus
zegt hier dat dit landgoed van Joseph van Arimatthea was!) en op dat
landgoed een níeuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet.
Daar legden zij Jezus neer, wegens de Voorbereiding der Joden omdat het
graf dichtbij was.....'
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Josephus autobiografie:

Johannes-evangelie:

1. Er is een Romeinse machthebber binnen Jeruzalem.(Titus)

Er is een Romeinse machthebber
binnen Jeruzalem.(Pilatus)

2. Er leven tegelijk twee leden
van het Sanhedrin, waarvan de
ene Joseph bar Matthea en de
andere Nicodemus bar Gurion
heet.

Er leven tegelijk twee leden van
het Sanhedrin waarvan de een
Joseph van Arimatthea en de ander Nicodemus heet.

3. Er zijn drie gekruisigden
waarvan er één de kruisiging
overleeft.

Er zijn drie gekruisigden waarvan
er een de kruisiging overleeft.

4. De kruisiging vond plaats op
een terrein dat Golgotha
genoemd werd en dat grensde
aan het landgoed van Joseph bar
Matthea.

De kruisiging vond plaats op een
terrein dat Golgotha genoemd
werd en dat vlakbij het landgoed
van Joseph van Arimatthea lag.

5. Op het landgoed van Joseph
bar Matthea was een grafkelder
die nog nooit was gebruikt en
die met een grote ronde steen
kon
worden afgesloten.
Joseph bar Matthea noemt het
landgoed:
'het monument'.
(Van Herodes.)

Op het landgoed van Joseph van
Arimatthea was een grafkelder
die nog nooit gebruikt was en
met een grote ronde steen kon
worden afgesloten. In het
verrijzenis-verhaal noemen de
evangelisten het graf van Jezus
het monument.
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De punten van overeenkomst tussen het Johannes-evangelie en het
verslag van Josephus uit diens autobiografie zijn de volgende:

6. Joseph bar Matthea gaat naar
Titus en krijgt verlof om de
gekruisigden af te halen en te
laten verzorgen.

Joseph van Arimatthea gaat naar
Pilatus en krijgt verlof om de
gekruisigde Jezus af te halen en
te begraven.

7. Joseph bar Matthea is een
bewonderaar van de Essenen.

Joseph van Anmatthea is een
leerling van Jezus maar in het
verborgene.

8. Nicodemus bar Gurion is een
vriend van Joseph bar Matthea
en bezit kostbare hoeveelheden
balsems en gomharsen als van
mirre en aloë.

Nicodemus brengt een kostbare
hoeveelheid balsem (30 kilo)
voor de begrafenis van Jezus.

9. De Essenen droegen een lang
wit gewaad.

Jezus droeg het uniform van de
Essenen.

Voor wie niet gelooft in een toevallige samenloop van omstandigheden is
het duidelijk dat Josephus en de evangelist eenzelfde lineaire gebeurtenis
beschrijven, die kennelijk door de evangelist op het lijf is geschreven van
Jezus van Nazareth.
Voor de toevalsdenkers dient deze bewering te worden aangevuld met
een tweetal bewijzen van historische aard.
Ten eerste door de opsomming van een groot aantal historische onmogelijkheden en onwaarschijnlijkheden in het lijdensverhaal van Jezus van
Nazareth en tweedens door uit historische bronnen aan te tonen dat de
kruisiging van Jezus van Nazareth een onbekend gegeven is vóór het jaar
70.
Om met het laatste te beginnen: het belangrijkste document uit de jaren
voor de val van Jeruzalem is ongetwijfeld de brief van Petrus die hij in
57-58 schreef aan de pelgrims uit Klein-Azië in Jeruzalem.55
Deze brief, bekend als 1 Petrus, kent geen biologisch bestaan van Jezus,
noch zijn dood aan het kruis.
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De veroordeling door het Sanhedrin van de ideologie of het gedragsmodel
'Jezus' vergelijkt hij met het slachten van het paaslam. Paulus neemt de
vergelijking over, maar vertaalt haar voor zijn
gehoor van niet-Joden in termen van een voor dat gehoor bekende
metafoor van ' de kruisiging': de gekruisigde Christus.
Zodra Paulus echter refereert aan de historische gebeurtenis die de
achtergrond vormt van die metafoor, dan spreekt hij over het 'lijden' van
Jezus.(1 Korinthiërs 11-23 e.v.)
De kruisiging van Jezus van Nazareth als historisch lineair gegeven is ook
Paulus onbekend.
Nog veel relevanter is de Joodse traditie, zoals die is neergelegd in de
beide talmoeds, de Palestijnse en de Babylonische en in de Tosephta.
Deze beide geschriften werden weliswaar pas na de tweede eeuw
samengesteld uit mondelinge overleveringen van Joodse leerscholen,
maar door de verbazingwekkende mnemo-techniek bezitten we in deze
geschriften toch een bron van historische kennis die teruggaat tot de
eerste eeuw voor Christus.
In verhouding tot de enorme hoeveelheid kennis die deze geschriften
bevatten is de overlevering betreffende Jezus de Nazoreeër, ook wel Jezus
de zoon van Pantera (een verdraaiing van het Griekse Parthenos) uiterst
miniem.
Van een kruisiging na een proces voor Pilatus is helemaal niets bekend.
Integendeel. Wel is sprake van een langdurig proces voor het Sanhedrin,
gevolgd door een veroordeling daags voor het paasfeest en de sabbath.
Uit het tractaat over het Sanhedrin in de Tosephta citeer ik hier de
belangrijkste tekst56:
'Op de vooravond van het paasfeest en op de vooravond van de sabbath
hing men Jezus op. Veertig dagen tevoren had de heraut afgekondigd: 'Hij
wordt weggevoerd en gestenigd omdat Hij toverij bedreven en Jisraël
verleid en afvallig gemaakt heeft.
Wie iets tot zijn verdediging aan te voeren heeft kome het zeggen.'
Daar er echter niets tot zijn verdediging naar voren gebracht werd, hing
men hem op aan de vooravond van het paasfeest.'

De tekst spreekt voor zichzelf. Van een biologische kruisiging van Jezus
van Nazareth is voor het jaar 70 niets, maar dan ook helemaal niets
bekend.
Het kruisigingsverhaal van Jezus uit de evangeliën is echter ook als lineaire
beschrijving totaal onmogelijk.
Deze verhalen zijn geen lineaire reportage of een proces-verbaal maar een
toneelstuk, een passiespel.
Zij hebben de structuur van een Griekse tragedie en niet die van een
historische beschrijving.
Het aantal historische onmogelijkheden en onwaarschijnlijkheden in de
lijdensverhalen is zo groot; daarnaast is het aantal onderlinge
tegenspraken en verschillen zo beduidend dat het een onbegrijpelijke zaak
blijft dat nog enig serieus geleerde de kruisiging van Jezus van Nazareth als
historisch feit erkent.
Vóór de opsomming van alle historische anomalieën gebruik ik een
synopsis van de vier evangeliën.
Historisch onmogelijk of onwaarschijnlijk zijn de volgende
'gebeurtenissen':
1.
2.
3.

Een nachtelijke zitting van het Sanhedrin(Matth'26:52 en par). De
Talmoed verbiedt iets dergelijks uitdrukkelijk.57
De korte duur van het proces voor het Sanhedrin.58
De Talmoedische traditie spreekt over een proces van veertig dagen.
De aanwezigheid van Pilatus in Jeruzalem59 en het proces tegen
Jezus in Jeruzalem. De zetel van de Romeinse rechtspraak en de
zetel van het Romeinse bestuur waren in Caesarea. Pilatus woonde
ook in Caesarea en is misschien een enkele keer in Jeruzalem
geweest en dan nog alleen op doortocht.
Zelfs al zou Pilatus toevallig in Jeruzalem zijn geweest toen Jezus van
Nazareth door het Sanhedrin werd veroordeeld, dan nog zou een
proces voor Pilatus volkomen onmogelijk zijn geweest. Als Paulus in
de jaren vijftig op eenzelfde manier door het Sanhedrin is
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4.

veroordeeld wordt hij naar Caesarea gevoerd60 en moet dan nog
geruime tijd wachten voor zijn zaak voor de landvoogd wordt
behandeld. Dat simpele zinnetje in de evangeliën:
‘.... en zij voerden hem voor de rechterstoel van Pilatus...',
is historisch gezien totaal onmogelijk.
In het proces voor Pilatus komt een persoon voor die Barabbas61
heet. Een woord dat 'zoon van de vader' betekent.
Dit is zo duidelijk dat een personificatie dat alleen hieruit al moet
aangenomen worden dat het hele proces voor Pilatus een
verzonnen constructie is om de executie door kruisiging aannemelijk
te maken.
De kruisiging is een Romeinse straf. De Joden kenden alleen de
steniging en de ophanging.
De veroordeling door Pilatus van Jezus, na hem eerst onschuldig
verklaard te hebben!
Deze rechtsverkrachting op verzoek van de Joden is nauwelijks
geloofwaardig in het licht van de gebruikelijke Romeinse
rechtspraak, en gezien het feit dat Pilatus een grondige afkeer had
van de Joden en dit niet onder stoelen of banken stak.
Over de onmogelijkheid van een bespotting door de Romeinse
soldaten van Jezus als 'Koning der Joden', door hem een
doornenkroon op te zetten als teken van koninklijke waardigheid,
hebben we al gesproken.
In dezelfde lijn ligt het verhaal over het kruisopschrift:ó2 'Jezus de
nazoreeër, de Koning der Joden'.
Ook dit kan onmogelijk door de omgeving van Pilatus zijn gemaakt.
Dit is een decorstuk dat de evangelist alleen maar verzonnen kan
hebben.
De grond buiten de muren van het Jeruzalem voor het jaar 70 was
zo intensief in gebruik dat er voor een golgotha in de dertiger jaren
geen plaats was.
De traditionele plaats in het huidige Jeruzalem, de z.g. Heilige
Grafkerk in het centrum van de oude stad komt zeker niet in
aanmerking. Dit terrein, dat destijds misschien net buiten de tweede
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muur heeft gelegen, was in de dertiger jaren al volgebouwd met
woningen voor de duizenden gastarbeiders aan de tempelbouw.
In het begin van de veertiger jaren wordt dit stadsgedeelte, Bezetha
genaamd, met een muur omgeven.ó3
De aanwezigheid in Jeruzalem van de tetrarch Herodes (Luc.26:6) is
vrijwel onmogelijk in de regeerperioden van de Romeinse
landvoogden. Deze Herodes was geen Jood en kon daarom ook niet
aan de Joodse feesten als het paasfeest deelnemen.
Wat de tetrarch dan in het rechtsgebied van Pilatus te zoeken had is
een raadsel. Het rechtsgebied van Herodes was Galilea.
Hoogst onwaarschijnlijk is het incident met Simon van Cyrene
(Matth.27:32 en par.) die door de Romeinse soldaten gedwongen
wordt om het kruis van Jezus te dragen. Dit incident wijst op een
oorlogstoestand en plaatst ons eerder in de dagen na de val van
Jeruzalem in 70, toen de Romeinse soldaten gevangen Joden uit de
Diaspora dwongen tot medewerking aan de executie van
Jeruzalemse burgers.
Trouwens, als de bij Marcus genoemde zoon van Simon dezelfde is
als de Alexander van Cyrenaica uit de Joodse Oorlog64 van Josephus,
dan wordt de aanwezigheid van diens vader Simon in het Jeruzalem
van de dertiger jaren wel heel ongeloofwaardig.
De belangrijkste vingerwijzing dat het lijdensverhaal van Jezus geen
lineaire reportage is maar een toneelmatige constructie vormt de
naamgeving van twee leden van het Sanhedrin, leden van de
hoogste Joodse adel, die aanwezig zijn bij de begrafenis van Jezus:
Joseph van Arimatthea en Nicodemus, beiden zonder hun patroniem
of vadersnaam als waren het onechte zonen.
Als we in een moderne tekst de naam Dries uit Agt bij Eindhoven
zouden vinden dan weten we zeker dat we met een cabarettekst te
maken hebben en niet met een historisch document. Zo is het ook
met de evangeliën; de naamgeving van twee leden van het
Sanhedrin wijst op een toneelmatige en niet op een documentaire
tekst.

54

Wat is er gebeurd?
Vier evangelisten hebben na de val van Jeruzalem de wonderbaarlijke
redding van een van hun collega's door Joseph bar Matthea verwerkt in
het passiespel van Jezus van Nazareth.
Uiteraard met enige aanpassing van het decor.
Ten aanzien van de theologische implicaties van de verrijzenis van Jezus
moet men overigens in acht nemen dat onze ideeën over het klinisch dood
zijn niet mogen worden toegepast op oordelen dienaangaande binnen
andere culturen dan de onze.
Bij de Joden destijds was iemand dood a1s hij niet meer kon spreken en als
Johannes schrijft dat Jezus de geest gaf, dan hoeft dat niet meer te
betekenen dan dat hij bewusteloos raakte.
12.

Alle vrouwen die staan onder het kruis van Jezus heten Maria. Dat is
statistisch onmogelijk of minstens zeer onwaarschijnlijk.
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De werkelijke naam van Joseph van Arimatthea kan daarom alleen
Joseph bar Matthea zijn, als de tekst slaat op een historische
gebeurtenis.
Dit gegeven maakt de congruentie van het kruisigingsverhaal van
Jezus van Nazareth, met dat uit de autobiografie van Flavius
Josephus oftewel Joseph bar Matthea-compleet.
De Joseph van Arimatthea is niemand anders dan de ons bekende
Flavius Josephus en de Nicodemus uit het evangelie van Johannes is
níemand anders dan de Nakdimon of Nicodemus bar Gurion uit de
Midrashim.ó5
Dat iemand die werkelijk dood is en begraven na drie dagen wordt
opgewekt uit de dood is natuurlijk historisch gezien volkomen
onmogelijk.
Doch wat dit betreft overschrijden we de grenzen van het
wetenschappelijk denken. Dat we echter hier ook met een
toneelmatigè constructie te maken hebben wordt voldoende
bewezen door de onderlinge verschillen tussen de vier evangelisten.

De naam Maria, of Mariam(me) of Miriam kwam weliswaar veel
voor, maar dat nu juist alle vrouwen die onder Jezus' kruis stonden
die naam hadden kan alleen verklaard worden als ze op die naam
geselecteerd zijn geweest of als die naam in het toneelstuk een
speciale betekenis had.
En dat laatste is natuurlijk het geval.
Maria is de personificatie van de gedrevenheid die buiten het
Verbond naar vernieuwing zoekt.
Zij komt van Magdala, d.i. 'vistoren' en geeft aan de vissers, d.i. de
leiders de plaats aan waar zij vissen kunnen vangen, d.i. hun kennis
kunnen vergroten.
De semantische constructie in het Nieuwe Testament van de
drie-eenheid: Maria (bevrucht van de Vader), Jezus de Zoon en de
Geest, het gesproken woord sluit zo prachtig aan op de
Oud-Testamentische drie-eenheid uit Exodus:
Maria, Mozes en Aëron.
Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth is als documentaire of lineaire
reportage van een historische gebeurtenis in alle opzichten onmogelijk.
Voor het jaar 70 is de kruisiging van Jezus als historische gebeurtenis
onbekend, zelfs bij dé voornaamste leiders van de Essenen als Petrus en
Jacobus. En tenslotte is de structuur van het kruisigingsverhaal in de
evangeliën volkomen congruent met een kruisigingsverhaal uit de
autobiografie van Josephus, die met een woordspeling op zijn oorspronkelijke naam Joseph van Arimatthea heet.
Het staat daarom met een grote mate van wetenschappelijke zekerheid
vast dat de kruisigingsverhalen van de evangeliën in feite het verslag zijn
van een kruisiging die plaatsvond in het jaar 70 en een van de leiders
betrof van de Essenen.
Als de Lijkwade van Turijn authentiek is in de zin, dat zij het lichaam heeft
omhuld van de man wiens kruisiging beschreven is in de evangeliën - en
dat is dus zeker niet Jezus van Nazareth - dan moet de lijkwade afkomstig
zijn van de kruisiging die Flavius Josephus beschrijft in zijn autobiografie.
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En het breken van de botten.
Maar behalve het feit dat de schrijver als enige deze gebeurtenis beschrijft
er zich tegelijk zelf via een woordspeling aanwezig heeft geschreven , doet
zich hier een merkwaardig feit voor, dat de schrijver andere getuigen moet
oproepen om het feit te bevestigen.
Dit is alleen zinnig te verklaren als de schrijver zelf aan het kruis hing en op
het moment van de lansstoot reeds bewusteloos was, het heeft kunnen
navertellen; al is dat in een andere context.
Daarom is de man van de lijkwade van Turijn: Johannes de Presbyter, de
schrijver van het vierde evangelie.
Al vele eeuwen staat de Lijkwade van Turijn model voor degenen die Jezus
van Nazareth hebben willen afbeelden.
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Dit betekent in feite dat we alle informatie die ons door de lijkwade wordt
toegespeeld via de evangeliën mogen terugkoppelen naar de analyse van
het verslag van Josephus.
Maar dat niet alleen, en nu ga ik een zeer gewaagde gedachtesprong
maken, het is meer dan waarschijnlijk, dat de overlevende van de
kruisiging in het jaar 7O één van de vier evangelisten is. Met andere
woorden; de man wiens afbeelding in de lijkwade van Turijn staat
afgedrukt is een van de vier ons bekende evangelie-schrijvers: Mattheus,
Marcus, Lucas of Johannes.
Als we die vier verhalen over het lijden van Jezus naast elkaar plaatsen,
dan valt direct op dat het (volgens gevestigde theorieën) laatst geschreven
evangelie van Johannes, de meest op merkelijke details heeft.
Zo staat alleen in het Johannes-evangelie een gedetailleerde beschrijving
van de kleding van de gekruisigde.
Alleen het Johannes-evangelie vertelt de aanwezigheid onder het kruis van
de 'beminde leerling'.
Hierbij moet men weten dat het woord ‘Johannes’, 'de beminde'
betekent.
Met andere woorden, de schrijver is of schrijft zíchzelf aanwezig.
Alleen het Johannes-evangelie vertelt de scene van de lansstoot.

De oorspronkelijk baardeloze jongeling die Jezus van Nazareth moest
voorstellen werd vanuit Klein-Azië reeds in de vijfde eeuw verdrongen,
door de gebaarde man met lange haren zoals wij die thans algemeen
kennen.
Miljoenen hebben een beeld van deze man in hun huizen en scholen
hangen.
Op de werktafel van de paus staat een kruis......maar die gekruisigde is
Jezus niet.
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Hoe is die merkwaardige zwart-op-wit afbeelding op de Lijkwade van
Turijn ontstaan?
Er zijn vele theorieën over. Zij gaan echter allen uit van de schijnbaar
logische veronderstelling dat de huidige aanblik van de afbeelding de
lineaire verzwakking van een oorspronkelijke zwart-op-wit afdruk is.
Vanuit deze veronderstelling heeft men min of meer geslaagde proeven
gedaan die effecten teweegbrachten die wel leken op die van de afdruk op
de lijkwade.
Maar er is een heel groot bezwaar tegen die uitgangsveronderstelling:
toen de lijkwade in de veertiende eeuw opdook in Europa ontstond al
spoedig een verhitte discussie over de vraag of het hier een schilderstuk
betrof dan wel een echte lijkwade.
Wie de lijkwade heeft gezien en zich indenkt dat die zwart-op-wit
afbeelding vroeger misschien wat duidelijker zichtbaar was en wie zich
realiseert dat de beeltenis van de man die in de lijkwade staat afgedrukt
pas zichtbaar wordt op het fotografisch negatief, moet zich afvragen hoe
ooit een discussie heeft kunnen ontstaan over de vraag of dit een schilderij
is.
Het feit alleen van het ontstaan van de vraagstelling noopt ons aan te
nemen dat de lijkwade er minstens in de verte als een schilderij moet
hebben uitgezien: m.a.w. als een wit-op-zwart afbeelding.
Een natuurkundige verklaring van het ontstaan van het huidige beeld dient
derhalve twee stappen te gaan:
l
Hoe is de oorspronkelijke wit-op-zwart afbeelding ontstaan?
2.
Hoe is die oorspronkelijke afbeelding omgekeerd in een
zwart-op-wit beeld?
De gangbare voorstelling van een begrafenis in de tijd waarover dit boekje
gaat is dat het lichaam van de gestorvene eerst werd gewassen en
vervolgens werd ingesmeerd met balsemachtige stoffen en gewikkeld in
een schone nieuwe lap linnen.
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5. VAN WIT - OP - ZWART NAAR ZWART - OP - WIT.

De evangelist Johannes beschrijft de begrafenis van Jezus als volgt:
'Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen samen met
de geurige kruiden.'
Hoe men zich dit moet voorstellen blijkt enkele verzen later als Johannes
de verrijzenis van Jezus beschrijft: (Joh.20,3-7):
'Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel.(de leerling die Jezus
liefhad; Johannes dus, de schrijver.) En zij begaven zich naar het graf. En
die twee liepen samen snel voort en de andere díscipel liep vooruit, sneller
dan Petrus en kwam het eerste aan het monument. En zich voorover
buigende zag hij de linnen banden liggen. Hij ging echter niet naar binnen.
Simon Petrus kwam dan ook, hem volgende en hij ging het graf binnen en
zag de windsels liggen. Maar de zweetdoek die over zijn hoofd geslagen
was zag hij niet bij de windsels liggen doch opgerold terzijde op een andere
plaats!
Hoe moet men zich nu die begrafenis voorstellen?
Een lange lap linnen werd gedrenkt in een oplossing van gomharsen van
mirre en aloë en languit op de grond gelegd. De dóde (in ons geval dus de
schijndode) werd erop gelegd en de linnen doek werd over het hoofd
geslagen. Vervolgens werd het lichaam met linnen banden omzwachteld.
Het verschil met de traditionele voorstelling is essentieel; wordt namelijk
een gebalsemd lichaam gewikkeld in een schone doek, dan worden de
aanrakingsvlakken van de doek met het lichaam geïmpregneerd met
balsem.
In geval echter dat de doek eerste wordt gedrenkt in balsem wordt juist op
de aanrakingsvlakken met het lichaam, balsem aan de doek onttrokken.
En dat is nu juist wat er is gebeurd bij de begrafenis van de Esseense
priester.
Toen hij tot bewustzijn kwam en uit de doek werd gehaald stond een
afdruk van zijn lichaam latent in de doek in de vorm van meer of minder
geconcentreerde balsem.
Daar de gebruikte gomharsen, zoals aloë, in het licht snel donker worden
moet al vrij spoedig een afdruk van het lichaam zichtbaar geworden zijn in
licht op donker, als op een oude bruine foto.
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2. In de eerste eeuwen van het verblijf in Europa laaiden telkens verwoede
discussie op over de vraag of de lijkwade authentiek is dan wel een 14e
eeuws schilderstuk.
In 1532 gebeurd er echter iets dat beslissend is voor de aanblik die zij
heden ten dage biedt.
De sacristie van de kerk in Chambéry in Zuid-Frankrijk waar de lijkwade
werd bewaard in een zilveren reliekschrijn (vermoedelijk een loden kist
met zilverbeslag) raakt in brand en de lijkwade kan ternauwernood gered
worden.
De hitte was groot genoeg om het lood te doen smelten en druppels
gloeiend-metaal hebben de lijkwade blijvend beschadigd.
Maar zij heeft ook gezorgd dat de lijkwade door oppervlakkige
carbonisatie, van de lucht afgesloten, het beeld van de gekruisigde in
zwart op wit is gaan vertonen.
Het bakproces heeft namelijk het weefsel op die plaatsen waar de
balsemlaag het dunst was het meest vergeeld en toen de nonnen van een
nabijgelegen klooster de lijkwade repareerden hebben zij met de
toenmalige wasmiddelen tevens getracht alle 'vlekken' te verwijderen.
Gevolg is dat vrijwel alle balsem uit de doek is verwijderd en dat alleen de
diepst ingebrande sporen van het oorspronkelijke beeld nog zichtbaar zijn.
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Johannes is volgens de traditie, na de val van Jeruzalem, naar Klein-Azië
vertrokken.
Hij heeft dan zíjn lijkwade als een kostbare herinnering meegenomen.
Zijn eigen kruisiging schrijft hij op het lijf van de mythische figuur Jezus van
Nazareth en de latere christenen zien Johannes' lijkwade aan als die van
Jezus.
Heel begrijpelijk, maar onjuist.
Zo zou het gegaan kunnen zijn. De kostbare relikwie komt tijdens de
regering van Constantijn, wiens moeder Helena tuk was op relikwiéën van
het leven van Jezus, in het bezit van het keizerlijk hof van Constantinopel,
toen Byzantium geheten.
Na de vierde kruistocht is zij in Europa terechtgekomen'

De plaatsen die oorspronkelijk het lichtst waren door de aanraking met het
lichaam zijn nu het donkerst.
Ziehier een eenvoudige verklaring van het omkeringsproces.
Si non è vero.........

Is de Lijkwade van Turijn authentiek?
Alle onderzoekingen die de laatste jaren zijn uitgevoerd hebben het
tegendeel niet kunnen weerleggen.
Zolang een onderzoek naar de oudheid, door middel van de koolstof
14-analyse geblokkeerd blijft, blijft de onzekerheid.
In graden van waarschijnlijkheid uitgedrukt moet ieder die onbevooroordeeld alle voor en tegens tegen elkaar afweegt echter toegeven dat de
papieren van de authenticiteit aanzienlijk beter zijn dan die van het
tegendeel.
Hierbij kan dan nog het argument gevoegd worden, dat ik voor het eerst in
dit boek naar voren heb gebracht, dat namelijk het soort lijkwaden als die
van Turijn juist in de eerste eeuw tot 70 in zwang waren bij rijke Joodse
families van Jeruzalem.
Textielresten als die gevonden zijn in grotten bij de Dode Zee en die
afkomstig zijn uit de tijd van de tweede Joodse oorlog tegen de Romeinen
onder bar Kochba in de dertiger jaren van de tweede eeuw, vertonen
dezelfde weeftechniek en dezelfde samenstelling van het weefsel.
Er is echter nog iets.
Veel van de verwoede tegenstanders van de authenticiteit zijn bang voor
de gevolgen als de authenticiteit werkelijk bewezen zou worden.
Historische en theologische gevolgen!
Zij hebben ongelijk!
Na lezing van dit boekje kan hun vrees in vreugde omslaan, want als de
Lijkwade van Turijn authentiek is dan is zij weliswaar de meest kostbare en
belangrijkste relikwie van het Christendom, maar tegelijk het harde bewijs
van zijn grootste ongelijk.
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Het westers Christendom zoals het geïnstitueerd is in de historische
kerken, de rooms-katholieke kerk voorop, heeft noch historisch noch
theologisch iets te maken met het oorspronkelijk Christendom, dat als een
nieuwe richting binnen en van het Jodendom ontstond in de eerste eeuw
voor de val van Jeruzalem.
Deze boude bewering die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het onderzoek
naar de herkomst van de Lijkwade van Turijn, wil ik in een tweetal scholia
toelichten.
Vooraf echter eerst een kennismaking met het Joodse denken.
In de jaren na de verovering en verwoesting van Jeruzalem maakt de
Hellenistische wereld van het Westen kennis met de evangeliën, maar ook
met de geschriften van het Oude Testament. De vijf boeken van Mozes.
Uit de talloze geschriften van de tweede en derde eeuw, bekend als
apocriefen66, weten we dat de evangeliën in deze westelijke wereld vanaf
het begin als lineaire geschriften werden beschouwd; de evangeliën zijn
min of meer een reportage van het leven van een historisch individu, Jezus
van Nazareth geheten.
Datzelfde geldt voor de verhalen als over de levens van Mozes, Samuel,
maar ook van Noach of Abraham.
Als men gaat praten over Adam en Eva en hun kinderen Kaïn, Abel en Seth,
dan wordt men wel wat gereserveerder tegenwoordig.
Dat het in het laatste geval niet gaat over individuen maar over
personificaties van ideologieën, stamgewoonten, gedragingen wordt thans
vrij algemeen aanvaardt. Datzelfde geldt voor bijv. Noach en zijn zonen
Sem, Cham en Japhet.
Het verhaal van de geboorte van Noach is exemplarisch voor al dergelijke
verhalen in de Joodse geschriften, ook voor die in het Nieuwe Testament.
In Genesis 5:28-32 staat te lezen:
'Toen Lamek honderd-twee-en-tachtig jaar geleefd had, verwekte hij een
zoon en gaf hem de naam Noach.(neerslag, regen). Want, zei hij, deze is
gedaald over het harde werk van onze hand en of deze grond die de Heer
vervloekt heeft. En Lamek leefde nadat hij Noach verwekt had
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EPILOOG.

vijfhonderd-vijf-en-negentig jaren en hij verwekte zonen en dochteren....en
hij stierf.
Toen Noach vijfhonderd jaar oud geworden was verwekte hij Sem, Cham
en Japhet.'
Dat het hier niet gaat over biologische individuen en over biologische
geboorten is alleen daarom al duidelijk omdat individuen nooit dergelijke
leeftijden gehad kunnen hebben.
Vanwege de formulering spreekt men in dit verband over 'wantnamen'.
Bekende 'want-namen' zijn bijvoorbeeld:
Mozes. (Exodus 2,10) :'.......en toen het kind groot geworden was brachten
zij het naar de dochter van de Farao en hij werd door haar als zoon
aangenomen en zij noemde hem Mose.(kind uit het vruchtwater gekomen)
WANT zeide zij: ik heb hem uit het water getrokken'. Verder ook:
Samuël. (l Samuël 1,20):'.......en Hanna baarde een zoon en zij noemde hem
Samuël.(het aanroepen van God) WANT, zeide zij, ik heb hem van den Here
afgebeden.
Uit het Nieuwe Testament kennen we:
Jezus. (Mattheus 1,21): ' Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam
Jezus geven.(redder, genezer, wonderdoener) WANT, Hij is het, die mijn
volk zal redden van hun zonden....''
Johannes de Doper.(Lucas l, 13 14) 'Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren
en gij zult hem de naam Johannes (de beminde) geven WANT blijdschap en
vreugde zal Uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.'
Met alle andere 'want-namen' hebben de geboorteverhalen van Jezus en
Johannes de Doper dit gemeen, dat zij biologisch onmogelijk zijn: Johannes
de Doper is een kind van hoogbejaarde ouders, net als Isaak van Abraham
en Sarah. En Jezus wordt geboren zonder dat zijn moeder
geslachtsgemeenschap had gehad.
We hebben hier te maken met zogenaamde mythologische geschiedschrijving; een beschrijving van een niet zintuiglijke werkelijkheid in
termen van het zintuiglijke.
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Voor een goed begrip van de mythische denkwijze en formulering is het
noodzakelijke inzicht te verwerven in de ontwikkeling van het menselijk
communicatiemiddel dat we TAAL noemen.67
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Zo zijn geen van de 'want-namen' historische figuren in de zin zoals wij dat
algemeen verstaan, zoals we bijvoorbeeld zeggen dat Hitler een historisch
figuur is, in lineaire zin dus.
Neen, alle 'want-namen' zijn personificaties van gedragsmodellen, ideeën,
ideologieën.
Het zijn personen in overdrachtelijke zin, in mythologische zin, maar wel
historisch:
Het geboorteverhaal is geen lief sprookje, maar een op hoog
wetenschappelijk peil staande analyse van het ontstaan van het
Christendom.
Het gedragsmodel Jezus is de vrucht van overspelige liefde (Marïa), en
creativiteit (Jozef).
En wat zijn de evangeliën?
De leer van de Essenen of Jezisten gevat in het raam van de geschiedenis
van de beweging tot het jaar 70, die mythisch overdrachtelijk wordt
verteld in termen van een biologisch leven, gepersonifieerd voorgesteld
als de ideale Essener of Jezus de Christus.
Op gelijke wijze is het verhaal van de zondvloed een mythologische
codering van wat in de lineaire geschiedschrijving bekend staat als de
verovering en overheersing door de semitische Akkadiërs van het land der
Sumeriërs.
Zo is het verhaal van Mozes de mythische codering van wat in de lineaire
geschiedschrijving bekend is als het monotheïsme van Farao
Echnaton.(1370- 1350 v.Chr.).
Zo is het verhaal van Samuël de mythische codering van de
mentaliteitsverandering die in de lineaire geschiedschrijving bekend staat
als de invoering van het koningschap in Israël.
Bekende voorbeelden zijn nog: Elias, de personificatie van het verzet tegen
de Baäldienst onder koning Achab, of Daniël, de personificatie van het
Joods verzet aan het hof van Nebukadnezer, enz.enz..

Ik geloof dat het tot een van de belangrijkste bewustwordingen van onze
tijd behoort. Het inzicht namelijk dat het menselijk denken zich langs twee
coördinaten beweegt; een proces in de richting van het modelmatige (het
paradigma) en een proces in de richting van het detailmatige (het
syntagma).
Men kan het misschien het best vergelijken met respectievelijk de
harmonische en melodische voortgang van een muziekstuk of met het
horizontaal en verticaal lezen van verschillende menu's.
Horizontaal: dus de verschillende voorgerechten, de verschillende soepen
enz. is de paradigmatische keten. Verticaal; dus de compositie van voorhoofd- en nagerecht is de syntagmatische keten.
Nog een voorbeeld: de grammaticale benamingen zelfstandignaamwoord,
werkwoord, bijwoord enz. zijn een paradigmatische keten. De zin, het
onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp enz. is de syntagmatische keten.
Sprekend over de wereld van het niet-zintuiglijke, de wereld van
gemeenschapsvorming en gemeenschapsgedrag, komt er een dimensie
van symbolisatie bij van veronderstelde overeenkomst of samenhang en
we spreken dan respectievelijk van metafoor en metonym.
De metafoor is de overdrachtelijkheid van het paradigma of
overeenkomst; de metonym is de overdracht van het syntagma of
samenhang: contiguïteit.
Voor het verstaan van mythen zijn daarom twee gegevens van belang: het
leefmilieu van de gemeenschap waarbinnen de mythen zijn ontstaan
omdat dit de 'letterkast' vormt van de symbolisatie of het
betekeningsproces en de totaalvisie of metafysica van de wereld van het
zintuigelijke. Het is vooral de onkunde betreffende de Joodse metafysica,
de achtergrond van de bijbelse geschriften, die het inzicht in het mythische
karakter van de bijbelse geschiedenis blokkeert.
Deze metafysica is namelijk zelf ook een mythe; de mythe van Mozes en
het brandend braambos (Exodus 3, 1-6).
We zijn in de situatie van iemand die Grieks wil leren met een in het Grieks
geschreven grammatica.
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We verkeren echter in de gelukkige omstandigheid, dat de Joodse
metafysica in het Grieks en begripsmatig is verwoord in de Joodse richting
van de Griekse wijsbegeerte, bekend als de Stoa.68
Bovendien bezitten we in de proloog van het evangelie van Johannes een
trait-d'union tussen de oud-testamentische mythe en de Griekse
metafysica.
Met deze 'steen van Rosette' is de mythe van Mozes vrij eenvoudig te
ontleden: het ene oerelement is het vuur, de energie; de aanvangssituatie
is de chaos, de chaotische energie.
De kosmos voltrekt zich tot ordelijk gebeuren door een universeel geheel
van wetmatigheden: de Logos, Jahweh of Elohim.
De kosmologie van het Joodse denken kan het best worden samengevat
met de woorden die men de Griekse filosoof Herakleitos in de mond legt:
Panta rhei: d.i. alles beweegt, er is niets anders dan beweging.
Zulk een denken selecteert geen dingen maar bewegingen en zulk een
denken is een grens-situatie.
Elk anders denken over verschillende oerelementen vervalt in dualisme en
beeld- of begripsmatig denken en uiteindelijk tot een Gods-begrip dat
niets anders is dan het postulaat van begripsmatig denken.
Uit het 'panta-rhei-denken' volgt ook dat het proces van betekening steeds
verloopt langs de lijnen van het paradigma of model.
Het Joodse denken is puur modelmatig. Dit wordt wel heel bijzonder
bevestigd door het feit dat alle woorden in de Hebreeuwse taal69 op de
eerste plaats een werkwoordvorm zijn.
De Hebreeuwse woordenlijst bestaat in het algemeen uit woorden van
drie consonanten die primair steeds de derde persoon van de voltooid
verleden tijd van een werkwoord betekenen.
Tussen de regels door zagen we hier van al enkele voorbeelden: Mozes
betekent primair: is uit het (vrucht)water getrokken en pas daarna kind.
(En dit dan metaforisch geïnterpreteerd als 'geesteskind').
Jezus betekent primair: heeft gered (Jahweh). En pas daarna redder,
genezer wonderdoener of Essener.
Noach betekent primair: is neergedaald. En pas daarna: het uit de hemel
neergedaalde; de regen. En dit dan overdrachtelijk geïnterpreteerd met

het inzicht dat de sterrenbeelden de code zijn van het
samenlevingsgedrag, van God dus.
De neergedaalde is dan de mythische codering voor iets wat wij de
godsdienst noemen.
Zo is het Joodse denken monoloog, modelmatig, dynamisch, synthetisch
tegenover het Griekse denken dat dualistisch , begripsmatig analytisch en
statisch is.
Scholion l: Het onderzoek naar de herkomst van de lijkwade van Turijn
heeft het onverwachte bewijs geleverd van het mythische karakter van het
kruisigingsverhaal van Jezus van Nazareth in de evangeliën en daarmee
van het mythische karakter van de geschiedschrijving van de hele
evangeliën.
De evangeliën zijn modelmatig gedachte mythische geschiedschrijvingen.
Het biologische leven is het model en de metafoor is de overdrachtsvorm.
Het verhaal van Jezus' leven is de geschiedenis van de opkomst van een
beweging in termen van een biologisch leven.
Door een ontbiologiserings-proces en structuurvergelijking kan men de
evangelische geschiedenis vertalen in termen van lineaire
geschiedschrijving.
Dit ontbiologiseren betreft niet alleen feiten als geboorte en besnijdenis
maar ook verhalen over voedsel geven en nemen, familierelaties, ziekten
en dood en heel bijzonder ook de chronologische sequentie van veel
gebeurtenissen.
Men heeft namelijk alle relevante gebeurtenissen tot het jaar 70 moeten
samenvoegen binnen het zogenaamde openbare leven van Jezus: dat is de
tijd tussen zijn doop door Johannes (wat in de lineaire geschiedschrijving
de onderlinge kruisbevruchting is geweest tussen de leiders van de
Essenen en de priestersekte van de Qumran in het jaar 28) en zijn dood.
(Wat in de lineaire geschiedschrijving de veroordeling door het Sanhedrin
is geweest van de ideologie van de Essenen in het jaar 33.)
Maar ook heeft men sommige gebeurtenissen, die in werkelijkheid in
omgekeerde volgorde en met grote tussenruimten hebben
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plaatsgevonden, een biologische sequentie moeten geven op grond van
het procedé.
Een mooi voorbeeld hiervan vinden we bij Lucas' kindsheidsevangelie:
Lucas beschrijft de tweede geboorte van Jezus in het jaar 6 ná Christus. In
de lineaire geschiedschrijving gaat het om de introductie van een nieuwe
leer in de Joodse leerschool. (Bethlechem betekent 'huis van het brood
eten' en overdrachtelijk dus 'leerschool')
Wat in de lineaire werkelijkheid het nihil obstat van de hogepriester
betekent en aan de 'geboorte' voorafgegaan moet zijn wordt door Lucas
beschreven als de opdracht van Jezus in de tempel en het optreden van de
bejaarde Simeon ná de geboorte van Jezus.
En die Simeon moet dan ongetwijfeld de hoogbejaarde Simeon bar
Boëthos zijn, die hogepriester was van 27 tot 6 voor Christus.
Daarom wordt net als bij Joseph van Arimatthea deze Simeon genoemd
zonder diens patroniem. Een ander voorbeeld is het bezoek van
Nicodemus aan Jezus uit het evangelie van Johannes. (Joh.3: 1-11). In
werkelijkheid was dat een bezoek van Nicodemus bar Gurion aan de
leiders van de Essenen of het bezoek van de rijke jongeling aan Jezus.
(Math.19.16-22 en par.)
Dit vinden we terug in de autobiografie van Flavius Josephus en vond
plaats in het jaar 53.
De belangrijkste ontdekking70 die het ontbiologiseringsproces heeft
opgeleverd is het feit dat de bekende apostel Petrus in de lineaire
werkelijkheid feitelijk de stichter is van het Christendom zoals het in de
evangeliën wordt omschreven.
Petrus moet namelijk het hoofd geweest zijn van de Sadduceese
priestersekte van Qumran, die gepersonificeerd wordt in de persoon van
Johannes de Doper.
In het jaar 28 moet Petrus zijn overgegaan naar de (Farizeese) Essenen en
aan het hoofd gesteld van hun ideologisch centrum in Kapernaüm.
Teksten71 die, ontbiologiseerd, uitsluitsel geven zijn de volgende:
Petrus heet een aantal malen 'de zoon van Johannes’. Hij wordt door Jezus
'de rots’ genoemd, wat met een duidelijke referte aan Exodus waar Mozes

water uit de rots laat stromen geïnterpreteerd moet worden als 'leraar van
de nieuwe leer'.
Dit in tegenstelling tot een andere plaats waar sprake is van het huis van
Simon de melaatse in Bethanië.
Bethanië betekent 'huis van Johannes'. Uit de Targum weten we dat de
mensen in Palestina destijds een oude gevulde wijnzak een 'melaatse'
noemden. (Of is het misschien omgekeerd?)
De wijn is de mythische code van lineair de traditionele leer, de feestdrank
van de bruiloft of lineair van het verbond met God.
Op de bruiloft van Cana veranderde Jezus water in wijn, lineair:
de nieuwe leer is 'feestdrank' van het Nieuwe Verbond.
De meest relevante tekst is het verhaal van het bezoek van Jezus aan het
huis van Petrus in Kapernaüm waar de schoonmoeder van Petrus genezen
wordt.
Het is bekend dat aan de synagoge van Kapernaüm een Joodse leerschool
verbonden was. (in het evangelie van Lucas komt zij voor als de herberg
van Bethlechem).
Lineair historisch betekent de evangelische mythe dat de uit het huis van
Johannes komende en van zijn melaatsheid genezen Sadduceeër Simon
Petrus, het Farizees (de schoonmoeder), ideologisch centrum van de
Essenen genas van zijn fundamentalisme en bekeerde tot de liberale
wetsopvatting van Qumran.
Petrus, oorspronkelijk het hoofd van de priestersekte van Qumran en na
het jaar 28 van het ideologisch centrum van de Essenen in Kapernaum (het
huis van Petrus), was lineair historisch gezien dus helemaal niet die
ongeletterde visser uit Bethsaïda. (Deze plaatsnaam betekent: huis van de
vissers. Lineair historisch is er het klooster van Qumran of de
rabbijnen-school van Kapernaüm mee bedoeld). Integendeel! Hij was een
van de grootste geleerden van zijn tijd. Hij schreef en sprak vloeiend Grieks
en kende de relatie tussen de Joodse metafysica en haar Griekse
evenbeeld, de Stoa. Niet alleen het evangelie van Marcus is leerstellig van
Petrus afkomstig, maar zonder enige twijfel is Petrus ook de oorspronkelijke schrijver van veel van wat later is samengevoegd tot
wat wij kennen als het evangelie van Johannes.
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Maar deze Petrus is nooit in Rome geweest en zeker niet in Rome
gestorven.
Het gegeven dat Petrus in het jaar 28 hoofd was van een rabbijnenschool
maakt het vrijwel zeker dat hij toen al tegen de vijftig jaar oud was. Dat hij
in de jaren 60 op minstens 85-jarige leeftijd naar Rome gereisd is, is
hierom alleen al niet erg geloofwaardig.
Maar er is meer. De valsheid van de traditionele historie is namelijk zeer
gemakkelijk te bewijzen. De oorsprong van het Romeinse Christendom72
moet gezocht worden in de massale bedevaarten naar Jeruzalem voor het
jaar 70.
Reeds in de veertiger jaren zijn er veel pelgrims uit Rome door Petrus
bekeerd tot het Christendom, maar in Jeruzalem. A1s keizer Claudius73 in
het jaar 48-49 de Joden uit de stad zet vanwege hun geruzie over Christus,
moet Petrus, toen al, in Rome een bekende figuur geweest zijn onder de
Christenen.
Toen in het begin van de tweede eeuw het Christendom in Rome los was
geraakt van haar Joodse oorsprong en de bedevaarten naar Jeruzalem
reeds lang niet meer gehouden werden en zeker bij de tweede generatie
Christenen die niet-jood waren als bron van de traditionele bekendheid
van Petrus waren uitgeschakeld, toen kon men niet anders dan denken dat
Petrus in levende lijve in Rome geweest was.
Ook in Corinthe ontstond om dezelfde reden de opvatting dat Petrus daar
bekeringen gemaakt had. Toen men later in de tweede eeuw de traditie
van Petrus in Rome nodig had om gezagspretenties met historische
bewijzen te claimen, was het onmogelijk om de valsheid van die traditie
aan te tonen.
Zo is het overigens ook gegaan met de andere apostelen in andere steden
en landen. De bisschoppen van de westerse kerk pretenderen de
opvolgers te zijn van de apostelen. Ook dat berust op een valse traditie.
De oorsprong van het Christendom ligt vóór het jaar 70 in Jeruzalem en
nergens anders.
Uit de omstandigheden rond Petrus' eerste en enige brief valt met een
grote mate van zekerheid af te leiden dat Petrus aan het einde van de

vijftiger jaren is gestorven in het Jeruzalem van de Babylonische Joden,
Nehardia genaamd, en wel van ouderdom.
Hij moet toen ongeveer 80 jaar oud geweest zijn.
In 53 was hij via Antiochie74 naar het centrum van het Babylonische
jodendom afgereisd en in 55-56 moet hij zijn brief met ene Silas de
Babyloniër naar Jeruzalem hebben meegegeven en niet lang daarna
gestorven zijn.
Scholion 2: De geschiedenis van de wijsbegeerte laat men algemeen
beginnen bij de Griek Thales van Milethe die geleefd heeft in de zevende,
eind zesde eeuw voor Christus.
Het is niet zo, dat de Grieken de wijsbegeerte hebben uitgevonden en dat
andere volken geen wijsbegeerte hebben.
Wat de Grieken hebben uitgevonden is het communiceren door middel
van digitale begrippen in plaats van met analoge beelden.
De Grieken hebben het denken genormaliseerd en geformaliseerd.
Wat zij echter in hun wijsbegeerte hebben meegenomen en ingemaakt is
hun visie op de wereld van zintuigelijke; hun wereldbeeld, dat feitelijk de
letterkast vormt voor het lineair betekenen van het zintuigelijke en
daarmee door metaforie en metonymie van het niet-zintuigelijke.
Voor de grote stroom binnen het Griekse denken vormt de cosmologie van
Democritus het startpunt: het volle en het ledige, het zijnde en het
niet-zijnde; rust en beweging; ruimte en tijd.....
In tegenstelling tot de Joodse cosmologie is de Griekse wereld een wereld
van dingen, opgebouwd uit ondeelbare dingen: een zandbak.
De Joodse wereld is een vuurzee of om het in onze terminologie te zeggen:
een chaos van energie.
Binnen de Griekse wereld was er één filosoof die eenzelfde wereldbeeld
ontwikkelde: Herakleitos. En natuurlijk heeft de Jood Zeno de Heraklitische
formulering van zijn wereldbeeld overgenomen, toen hij in Athene zijn
school opende die bekend is geworden als de Stoa.
Toen na de veroveringen van Alexander de Grote de Griekse beschaving en
de Griekse taal over het gehele Midden-Oosten werd verspreid, kwam ook
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het Joodse volk in de diaspora en later ook in Palestina onder de invloed
van het zogenaamde Hellenisme.
Deze invloed ging echter niet verder dan het gebruik van de taal.
Het ingebakken wereldbeeld en mensbeeld werd nooit overgenomen.
Dit betekent dat het Grieks van een Jood iets heel anders betekent dan het
Grieks van Plato of Aristoteles.
Twee voorbeelden kunnen de zaak verduidelijken:
Als Plato het woord anthropos (mens) gebruikt, dan plakt hij een etiket op
een abstract idee wat in concreto gerealiseerd is in een biologisch ding.
Wanneer een Jood, bijvoorbeeld Paulus, dit woord gebruikt, dan plakt hij
een etiket op een specifiek abstract gedragsmodel dat in concreto
gerealiseerd is in een groep individuen.
Als Paulus schrijft dat Jezus mens geworden is en geboren uit de vrouw,
dan moet dat vertaald worden naar zijn Joodse betekenis: Jezus is een
specifiek menselijk gedragsmodel, geboren uit vrouwelijk gedrag, d.i. de
vrucht van godsliefde.
(God : de Logos of Wet.)
Als men zegt dat Aristoteles de vader is van de geformaliseerde logica dan
bedoeld men dat Aristoteles de schepper is van deze logica.
Als de Jood spreekt over de vader dan bedoeld hij de drager van de
overlevering. De vader in de hemel is het oermodel van zedelijk gedrag,
dat oorspronkelijk als diergedragsmodellen of dierenriem aan de hemel
gecodeerd was.
In de Griekse beschaving is de vader de verwekker, in de Joodse
beschaving is de vader de drager van de traditie.
Om aan te tonen dat het westerse Christendom niet alleen historisch maar
ook dogmatisch niets met het Christendom in zijn Joodse oorsprong te
maken heeft, zal ik nu een vertaling geven van de definitie van het
Christendom zoals die gegeven wordt in de eerste veertien verzen van het
Johannes-evangelie; de pericoop die vroeger in de kerk ‘het laatste
evangelie' genoemd werd.
In een toelichtíng zal ik deze vertaling afzetten tegen de formulering van
het westerse Christendom, die we kennen als de geloofsbelijdenis van de
apostelen of de twaalf artikelen.

Vertaling van Joh.1: 1-14.
1. Het geheel van universele wetmatigheden, de Logos genaamd, is een
oergegeven. Deze Logos is de aanschouwingsvorm van God en de Logos is
dus God genoemd.
2. Altijd is het zo geweest.
3. Alles gebeurde door haar en zonder haar is er slechts chaos.
4. De wetmatigheden van de levensverrichtingen; 'de grondwet van het
leven', maakt er deel van uit en het is dit aspekt van de Logos dat richtlijn
is van het menselijk gedrag.
5. In de verwarring hierover heeft deze richtlijn altijd opgericht gestaan,
doch dat werd niet ingezien.
6. Maar er ontstond een richting in het denken over de Wet, die
Godwelgevallig genoemd werd.
7. De bedoeling was, de richtlijn onder woorden te brengen, zodat ieder er
op kon bouwen.
8. Godwelgevallig was dus zelf niet de richtlijn, maar om de formulering
ervan was het begonnen.
9. Want de echte richtlijn was al in de geschiedenis verschenen.
10. Zij was al in de geschiedenis en had al geschiedenis gemaakt maar dat
werd niet herkend.
11. Bij zijn eigen volk was zij verschenen, maar niet geaccepteerd.
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13. Op hem te vertrouwen en niet op de dwang van bloedverwantschap,
biologische driften of wereldlijk gezag.
14. Maar nu is de Logos in voor ieder begrijpelijke woorden geformuleerd
en in ons bespreekbaar geworden. Wij hebben zijn werkdadigheid
herkend als van de enige en finale formulering van het oermodel van
zedelijk gedrag; de voltooiing van het zoeken naar de verzoenende
waarheid.
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12. Alleen zij die haar wel accepteerden waren in staat zich te laten leiden
door God.

Toelichting:
Bij een gangbare vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap zal ik nu,
vers voor vers, een aantal aantekeningèn plaatsen, die mijn vertaling
rechtvaardigen :
1. In den beginne........

In het Grieks staat letterlijk:
'In 'n begin'. Dus 'ooit' of 'altijd al'
of 'oorspronkelijk'.
De vertaling 'In den Beginne'
verabsoluteert de tijd. Dat is
Grieks en niet Joods.
Het woord Logos is duidelijk afkomstig van de Stoa. Joodse geleerden uit de eerste eeuw waren
zich welbewust van de relatie van
de Joodse godsdienst met de Stoa.
Flavius Josephus en Philo van
Alexandrie vermelden het nadrukkelijk.
Het Griekse voorzetsel pros, dat
hier gebruikt wordt betekent
voor de accusativus: tegen...aan.
Vandaar mijn vertaling: aanschouwingsvorm van......

was het woord...

en het woord was bij God.

2. ...en het woord was God.

iets zijn betekent in het Joodse
denken: 'zo genoemd worden'.

3. Alle dingen zijn door het woord
gevonden.

In het Joodse denken bestaan geen
dingen. Het Joodse denken
selecteert gebeurtenissen.
Daarom: Alle gebeurtenissen
vinden plaats door de Logos. Of
liever: Alles gebeurt door de
Logos.

...zonder haar is niets geworden.
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De woorden 'niets' of 'geen ding'

4. In het woord was leven...

Als Logos vertaald moet worden
als 'universele wet' dan moet
'leven' vertaald worden als 'de wet
van het leven'.

...en het leven was het licht der
mensen....

Licht moet men dus niet zien als
een passief gegeven. Het licht is te
vertalen als 'leidlicht'. Vandaar
'richtlijn'.

5. ...en het licht scheen in de
duisternis.

Geen duale tegenstelling. Dus: in
de verwarring of het dwalen.

6. Er trad een mens op van God
gezonden, wiens naam was
Johannes.

Het woord 'mens' in het Joodse
denken is de code voor een
specifiek gedrag. Vandaar hier:
Een denkrichting of school in de zin
zoals wij b.v. spreken van een
schildersschool.
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passen slechts in de Griekse denkwereld van het dualisme van het
zijn en niet-zijn, van het volle en
het lege. Het monologe denken
van de Joden heeft slechts de
tegenstelling: Chaos Orde. Geen
duale tegenstelling maar een graduele. Zo aanstonds komen we
dezelfde tegenstelling tegen als
duisternis en licht. In het Joodse
denken ook geen duale tegenstelling maar zoals van chaos en
orde. Ik heb daarom de vertaling
richtlijn tegenover verwarring
gegeven.

7. Deze kwam als getuige, om van
het licht te getuigen.

'Getuigen van het licht' betekent
'de richtlijn onder woorden
brengen of formuleren'.

8. Hij was het licht niet..
9. Het waarachtige licht was de
komende ....

'was' staat in het Grieks voorop in
de zin en moet beklemtoond
worden.
De betekenis is: Johannes is niet
de richtlijn. Die wàs er al.....

10. ...in de wereld.

Het Griekse woord 'kosmos' moet
hier wel heel duidelijk een Joodse
inhoud krijgen: het menselijk
bedrijf. Vandaar vertaal ik: in de
geschiedenis.

11. Hij kwam tot het zijne en de
zijnen hebben hem niet
aangenomen.

'Het zijne': Eigendom is het resultaat van Verbond. Vandaar vertaal
ik liever 'zijn volk'.

12. Doch allen die hem
aangenomen hebben, hen heeft
hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden.

Het is nodig hier te wijzen op het
typisch Joodse paratactisch
zinsverband. Door dit letterlijk
over te nemen in de vertaling
wordt de samenhang en de loop
der gedachten totaal verduisterd.
Parataxis is het natuurlijke
gevolg van Joods modelmatig
denken, tegenover het syntagmatisch of begripsmatig denken
van de Grieken.

13. Die niet uit bloed, noch uit de
wil des vlezes, noch uit de wil eens
mans, doch uit God geboren zijn.

Over de cruciale woorden 'vlezes'
en 'vlees' uit de verzen
13 en 14 later.
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'Heerlijkheid' als vertaling van het
Griekse 'doxa' is in verband met de
betekenis van licht als leidlicht
verkeerd. Doxa betekent hier
duidelijk: 'Leidinggevend
vermogen'.
Daarom vertaal ik 'werkdadigheid'.

De schematische gedachtengang van de proloog van Johannes is zo:
- De Logos, de natuur, noemen wij God. De levende natuur, een aspect
van de Logos is richtlijn voor het menselijk gedrag dat op zich chaotisch
is. Dit is een oergegeven.
- Er was een school, Qumran, die zich toelegde op de interpretatie van de
wet, de formulering van de natuurlijke richtlijn.
- Deze school was niet zelf de richtlijn. Die was al werkzaam in de
beweging van de Essenen, maar onbewust.
- Alleen zij die zich van de werkdadigheid van de richtlijn bewust waren,
waren in staat naar de richtlijn te leven.
- Maar door die School is de Logos nu in eetbare vorm (in begrijpelijke
taal) gebracht en in ons (n.l. de leerlingen van die school) bespreekbaar
geworden.
- Wij hebben de werkdadigheid van deze unieke en finale formulering van
het oermodel ingezien.
- De voltooiing van het zoeken naar de verzoenende waarheid.
Het gaat dus om de vertaling van het woord 'vlees' in de verzen 13 en 14.
Uitgaande van het zekere gegeven, dat vlees in vers 13 volgens de Joodse
denkwereld zeker (biologisch) driftleven moet betekenen, is de enige
alternatieve betekenis in vers 14: vlees als van een geslacht offerdier.
En dan is evenzeer duidelijk dat het mythologisch paradigma is, dat het
dier, als code van een gedrag, als gedragsmodel dus, door de priester
tijdens de offerplechtigheid wordt geslacht; eetbaar gemaakt wordt.
Begripsmatig omschreven staat er dus dat de Logos in eetbare vorm is
gebracht. Dat wil zeggen, in voor ieder begrijpelijke taal is geformuleerd.
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14. Het woord is vlees geworden en
heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd.
Een heerlijkheid als van de
eniggeborene des Vaders vol van
genade en waarheid.

Dat de schrijver van het Johannes-evangelie ook niets anders bedoeld kan
hebben blijkt wel uit de woorden, die hij Jezus in de mond legt:
'Mijn vlees is ware spijs......... (Joh.6.55)
Als Johannes werkelijk de menswording in de zin zoals de westerse
theologie het geïnterpreteerd heeft tot op de dag van vandaag heeft
willen omschrijven, dan had hij nooit de metonym 'vlees' gebruikt.
Het monologe denken van de Jood laat slechts de metafoor toe.
Overigens, als Jezus werkelijk een biologisch historisch individu geweest is,
dan was hij in de lineaire geschiedschrijving bekend geworden als Jezus, de
zoon van Joseph. Maar in de lineaire geschiedschrijving komt hij alleen
voor als de Essener bij Flavius Josephus, of als Christus bij Tacitus en
Suetonius, of als Jezus, de zoon van Pantera (een verbastering van het
Griekse Parthenos-meisje) in de Talmoed en de Tosephta.
Plaatsen we naast de proloog van het Johannes-evangelie de belijdenisformule van de katholieke kerk:
'Ik geloof in God, de almachtíge Vader, Schepper van Hemel en Aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige zoon, die geboren is uit de maagd Maria. Die
geleden heeft onder Pontius Pilatus.
Is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle en de derde dag verrezen uit de dood.....
En in de Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk.....de verrijzenis van het
vlees en het eeuwige leven...
Dit is de formulering van een Grieks misverstand over Joodse wetenschap.
Voor een tot in het absurde doorgevoerde uitvoering van dit misverstand,
641 pagina's onzin75 , krijgt een controversieel katholiek theoloog in 1982
de Erasmusprijs! Droevig!
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Handelingen der apostelen 28.
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