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Heeft een verhaal een bedoeling? Wil een verhaal iets zeggen? Heeft het 
een boodschap? Moeten we een verhaal daarom uitleggen. En wie legt het 

dan uit. Een deskundige, de luisteraar of de verteller in de manier waarop 

en wanneer hij of zij het vertelt?  

Een verhaal is altijd meer dan er gezegd wordt. Er is altijd een andere laag in 

aanwezig, soms zelfs meerdere lagen. Dat geldt voor ieder verhaal. Met een 

Bijbelverhaal is dat niet anders. Welke laag zich onthult, hangt af van de bril die 

men opzet, de oren die luisteren, ons hart dat zich opent. Elke bril geeft een 

toegang tot een bepaalde laag, tot een bepaalde manier van lezen en 

interpreteren.  

  

In het verhaal van Noach en de watervloed is dat ook het geval. Er zijn een 

aantal lagen. Allereerst zou je het letterlijk kunnen lezen en verstaan. Dan is het 

een verhaal dat een verslag geeft van een grote, vreselijke watervloed eeuwen 

geleden. Het vertelt hoe God besloot de mens te redden; hij maakte een nieuw 

begin met zijn schepping. Er wordt gestraft en gered. Frank Westerman schreef 

een boek: Ararat. Het is een bestseller. Al in zijn jeugd is hij gegrepen door dit 

verhaal. Ik herken dat. In de kerk hing een groot gebrandschilderd raam, met 

daarop de ark, eroverheen een regenboog, en rechtsboven een hand uit de 

hemel. Zo waren wij, gelovigen en kerkgangers, door God gered uit de wereld 

vol kwaad. De kerk was als de ark, een schuilplaats in een boze wereld. “Get on 

board, little children, get on board.” Frank Westerman zijn grote verlangen is om 

eens de berg Ararat in Armenië, op de grens tussen het Russische Armenië en 

Turkije, te bezoeken. Daar waar de ark zou liggen, gestrand nadat het water was 

gezakt. Het blijkt de heilige berg te zijn voor de Armeense christenen, die mag je 

niet beklimmen. Het is natuurlijk duidelijk: niemand heeft ooit de resten van de 

ark gevonden, ze zijn er niet. Want het is een verhaal. Misschien ontstaan 

doordat er een herinnering was aan grote overstromingen. Alle culturen kennen 

zo’n verhaal. Over de hele wereld. Opgeslagen in het collectief geheugen. Maar, 

een verhaal! 

  

Een kinderbijbel uit begin vorige eeuw geeft er een zwaardere duiding aan, een 

theologische. Als het al niet echt is gebeurd, wat er wordt verteld, is wel echt, 

werkelijk. 

Ik citeer een kort gedeelte: 

En toen nu allen binnen waren: menschen en dieren, sloot God zelf de deur 

achter hen dicht.  



En nu kon er geen een meer binnen komen.  

Toen ging God naar den hemel, en liet alle sluizen van den hemel open zetten. Al 

die goddelooze menschen dachten nergens aan. Sommigen waren op een 

bruiloft, anderen op een bal. Toen stroomde het water neer, zoodat wegen en 

straten overstroomden. Het bleef maar stortregenen, en al gauw liep het water 

in de huizen en vulde ze, zoodat men eindelijk niet eens meer op den zolder 

wezen kon. De menschen zaten in hooge boomen, of op de toppen van de 

heuvels. Maar het water steeg en steeg, terwijl het onafgebroken regende, 

veertig dagen en nachten lang. Zulk een geweldige overstrooming heeft men 

nooit gezien, nooit te voren en ook nooit meer daarna. Daarom noemt men dat 

den Zondvloed, dat beteekent: de groote overstrooming. Ten slotte stond het 

water over de heele aarde vijftien ellen boven de hoogste bergtoppen. Toen 

waren alle menschen dood, en alle dieren, behalve zij, die in de ark waren. Want 

de ark dreef als een schip op het water.  

Moralisme gaat hand in hand met een diepe religieuze boodschap: wees 

gehoorzaam aan God, anders loopt het slecht met je af..  

  

Het kan ook anders. We speelden jaren geleden bij Bibliodrama dit verhaal uit. 

Ieder had een rol: iemand was Noach, iemand zijn familie, iemand de ark en 

iemand was in het spel de deur. De deur had een bijzondere rol. Zonder 

woorden. De deur moest opengaan en dichtgaan op het juiste moment. De deur 

moest mensen weigeren binnen te gaan: “Jij mag er niet meer in en jij niet en jij 

ook niet. Er is geen plek meer voor jullie.” “Maar we willen, help ons, want wij 

vergaan.” Nee, de deur is gesloten. Na afloop praatten we nog wat na. “Wat 

vond je ervan?” vroeg ik, “wat beleefde je?”  De mensen vertelden: “Ik voelde 

me afgewezen, verraden, geminacht.” Beelden uit de oorlog kwamen naar 

boven. De deur vertelde dat ‘zij zich gespleten voelde tussen zijn opdracht en de 

menselijkheid. Nee zeggen en waarom. Een taak hebben en niet willen. En we 

ontdekten het verschil tussen exclusief en inclusief. Exclusief is: het is alleen 

voor mij, voor ons, voor de uitverkorenen, degenen die een toegangskaartje 

hebben. Inclusief is: het is voor iedereen, we doen alle mogelijke moeite om 

iedereen toe te laten, hoe dan ook. Regels zijn wel regels, maar nooit doel in 

zichzelf. De mens gaat voor! Exclusief is: ik tegenover de ander. Inclusief is: ik 

en de ander staan in dezelfde cirkel en van daaruit trekken wij verder. 

Het is de laag die ons raakt. 

  

Maar er is nog een laag. Ze heeft met de vorige heeft te maken. Een laag waarin 

wel het verhaal wordt verteld, maar de woorden hebben een andere lading. De 

naam Noach betekent dan wel ‘rust’, maar wat voor rust. Het verhaal is daarin 

een weerspiegeling van onze samenleving, sterker, van elementen in onszelf. 

Opeens kwam ik het tegen. Er was uitverkoop in de boekhandel aan de 

Maliebaan, we liepen naar binnen, snuffelden wat en ik vond tussen de boeken 



een boekje waarin het verhaal wordt verteld, zoals ik het nog nooit had gelezen. 

Waarin de lagen van echt gebeurd en het-vindt-plaats-in-mijn-eigen-hart, en de 

boodschap in het verhaal op wonderlijke wijze samenkomen. Een verhaal voor 

mensen die in hun hart kind willen blijven.  

Dat verhaal wil ik nu vertellen:  

Geschreven door Geert de Kockere: 

Ik wil je een oud verhaal vertellen. Het is werkelijk oud. Ouder dan de 

oudste bomen in het oudste park. Ook al staan er oude namen in gegrift. 
Het verhaal gaat over een man. Hij heette Noach. En hij had iets in z'n 

hoofd. Het is moeilijk uit te leggen wat het precies was. Het was iets wat 
niet helemaal van hemzelf was. Alsof het er van hoog uit de hemel was in 

geblazen. En omdat het er in zat, moest Noach de dingen doen die hij 

deed. Hij kon niet anders. Ik weet het, dat klinkt ingewikkeld. Een beetje 

onbegrijpelijk misschien. Maar daar kan ik zelf niets aan doen ...  

Noach was een man. Hij stond op een rots en keek in de wolken. Het gaat 

regenen, dacht Noach, heel veel regenen. Noach gaf opdracht om een 
boot te bouwen. Honderd meter lang, vijftig meter breed en twintig meter 

hoog. Hij wist die maten uit z'n hoofd. Want de boot zat al een hele tijd in 
z'n hoofd. Honderd werklieden zochten hout, zaagden het in stukken, 

schuurden het glad en timmerden het aan elkaar. Vijftig dagen kregen ze 
de tijd, vijftig dagen om een boot te bouwen. Geen dag meer, zei Noach. 

Want het gaat regenen, zei Noach, heel veel regenen. 

Na vijftig dagen was de boot klaar. Goed gewerkt! zei Noach. Ga maar 

rusten, zei Noach. En de werklieden deden wat van hen werd gevraagd. 
Zelf ging Noach de boot binnen. Niemand zag wat hij daarbinnen deed. Na 

twintig dagen kwam hij moe weer naar buiten, klonk op de rug van Dier 

en vertrok ...  

Zo begint het verhaal van Noach. Nu moet ik je wel zeggen dat alles wat 

ik over Noach weet, ik weet van horen zeggen. Misschien hoorde ik niet 

alles goed. Of misschien begreep ik niet alles juist. Dat kan best. Dat komt 
we! vaker voor. Zeker met oude verhalen. Een van de dingen die ik 

bijvoorbeeld niet weet, is welke kant Noach uit ging. En hoe lang hij op de 

rug van Dier zat. Een uur? Een dag? Een week? God mag het weten ...  

Ergens hing Vrolijkheid in de lucht. Noach wenkte haar. Gegroet, zei 

Noach. Het gaat regenen, zei Noach, heel veel regenen. Ik heb een boot, 
zei Noach nog. Honderd meter lang, vijftig meter breed en twintig meter 

hoog. Hij is klaar, zei Noach. En waterdicht. Gottekes, gottekes, zong 
Vrolijkheid. Een boot, zong Vrolijkheid. Honderd bij vijftig bij twintig. Het 

klonk als een lied. Maar ik moet geen boot, zong Vrolijkheid. Ik vaar in de 

lucht, zong Vrolijkheid. Vaarwel zong Vrolijkheid. En Vrolijkheid waaierde 



weer de lucht in. Jammer, dacht Noach. En hij trok verder op de rug van 

Dier.  

Nu vind je Vrolijkheid misschien wel een vreemde naam. Met namen is er 
iets raars aan de hand. Op eend dag krijg je er een en dat is dat. Dan 

heet je Geert. Of Gerard. Het kan ook Koen zijn. Of Koenraad. Of Barbara, 
Kevin, Marthe, Marie en ga zo maar door. Zelfs Ga-zo-maar-door zou best 

een naam kunnen zijn. De meeste namen bestaan allang. Zo lang dat je 
vergeten bent dat ze iets betekenen. Omdat ze uit een oude taal komen. 

Gerard bijvoorbeeld. Dat is een oud woord voor dapper-met-de-speer. 
Vrolijkheid is dus helemaal niet zo vreemd. Ook Noach betekent iets: rust. 

Maar Noach wilde niet rusten. Hij wilde zijn boot vol. Vol met leven en 

alles wat tot het leven behoorde. Zo zat het in z’n hoofd. 

De lucht maakte zich dik, toen Noach Koppigheid vond. Het gaat regenen, 
zei Noach, heel veel regenen. Ik heb een boot, zei Noach nog. Honderd 

meter lang, vijftig meter breed en twintig meter hoog. Hij is klaar, zei 
Noach. En hij drijft, zei Noach. Ik, zei Koppigheid, ga niet mee, zei 

Koppigheid. Laat het regenen, zei Koppigheid, dat het giet, zei 
Koppigheid. Ik, zei Koppigheid, blijf hier, zei Koppigheid. En Koppigheid 

kruiste de armen. Het zij zo, dacht Noach. Hij keek naar de gezwollen 
lucht en begreep dat praten met Koppigheid niet veel zin had. Hij gaf Dier 

de sporen.  

Het land van Noach was uitgestrekt. Ik denk zelfs dat het zo groot was als 

de wereld zelf. Dat is nog een van de dingen die ik niet weet. Er was ook 
heel veel verschillend leven. Alle soorten van leven. Ik denk dat Noach ze 

allemaal wilde zien. Hoe hij dat deed, weet ik ook niet. Misschien kon Dier 
wel vliegen zodat Noach heel snel van de ene plek naar de andere kon. 

Misschien. 

Niet veel verder trof Noach Zorg aan. Ze was een en al beweging. Het 

gaat regenen, zei Noach, heel veel regenen. Ik heb een boot, zei Noach 
nog. En hij zei het met vuur. Honderd meter lang, vijftig meter breed en 

twintig meter hoog. Hij is klaar, zei Noach. En hij moet vol. Maar Zorg had 
het te druk om over boten na te denken. De pap, riep Zorg, de pap kookt 

over! En het huis, riep Zorg, het huis moet aan de kant! De kleren, riep 
Zorg, de kleren zitten in de was! Dat het zou regenen, heel veel regenen, 

was de laatste van haar zorgen. Zonde, zuchtte Noach. Hij gaf Dier een 

teken en Dier vertrok.  

Nu denk je misschien dat Noach het spoedig zou opgeven. Dat heb je mis. 

Wat je in je hoofd hebt gehaald, gaat er moeilijk weer uit. En dus bleef 

Noach zoeken. Het moest. Van wie wist hij niet. Maar hij wist dat het 
moest. Het zou regenen, heel veel regenen. Alles zou onder water lopen 

en misschien wel voorgoed verloren gaan. Hij moest redden wat er te 
redden viel. Alles in de boot, het hele leven als het kon. Vrolijkheid, 

Koppigheid en Zorg zouden er niet bij zijn. Maar alles bij elkaar was het 



leven zoveel, dat een paar dingen misschien wel gemist konden worden. 

En dus zocht Noach verder. 

Op een plek waar veel holen waren, kwam Noach Schrik tegen, die ook 
wel Twijfel heette. Het gaat regenen, zei Noach, heel veel regenen. Hij 

wees naar de hemel, die net een druppel liet vallen. Ik heb een boot, zei 
Noach nog. Honderd meter lang, vijftig meter breed en twintig meter 

hoog. Hij is klaar, zei Noach. En er is nog plaats. Voor mij? vroeg Schrik. 
Op een boot? vroeg Schrik. Waarheen? vroeg Schrik. Hoelang? vroeg 

Schrik. Alleen? vroeg Schrik. Hij vluchtte vertwijfeld in een hol, rolde zich 
op en bleef er liggen. Toen Noach al een eind verder was, hoorde hij nog 

steeds een gejaagd gebrom dat uit de holen kwam: Plaats? Voor mij? Op 

een boot? Waarheen? Hoelang? Alleen? Waarom? Met wie?  

Je zou zo stilaan gaan denken dat dit verhaal slecht zal aflopen. Maar kijk, 
verhaal helemaal is verteld en het slecht afloopt, dan pas weet je zeker 

dat het echtslecht afloopt. Dus moet je nog niet wanhopen. Er is nog 
hoop. Dat dacht ook Noach. Op de rug van Dier trok hij verder. Op zoek 

naar alles wat tot het leven behoorde. De boot was groot. Want ook het 

leven was groot. Er was veel te beleven. 

De lucht werd somber en vloekte af en toe. Er vlokte wat speeksel uit de 
lucht. Noach veegde het weg en bereikte de moerassen. Daar trof hij 

Koelbloedigheid aan. Het gaat regenen, zei Noach, heel veel regenen. Aan 
een stuk door. Ik heb een boot, zei Noach nog. Honderd n1eter lang, 

vijftig meter breed en twintig meter hoog. Hij is klaar, zei Noach. En 
warm. Ach wat, zei Koelbloedigheid. En hij zei het nog eens: Ach wat, we 

houden het hoofd graag koel. Maak je maar geen zorgen om ons. We 
redden ons wel. Ook zonder boot houden we het hoofd boven water. 

Noach veegde wat speeksel uit de vacht van Dier en keerde zich om.  

Misschien vind je het wel stom dat Noach iedereen in die boot wilde. 

Misschien denk je ook wel: ach wat, voor een beetje regen. Toch maakte 
Noach zich grote zorgen. Alsof hij meer wist. Alsof hij voelde dat het mis 

zou Gaan. Wie gewoon is om naar verhalen te luisteren, voelt nu al wel 
dat het niet zomaar goed zal aflopen. Dat er iets in de lucht hangt. En dan 

bedoel ik niet alleen die regenbui waarover Noach het voortdurend heeft. 
Nee, iets anders. Iets wat veel verder gaat, dieper zit. Want stel nu eens 

heel even dat het zoveel regent dat alles, maar dan ook alles onder water 
loopt? Hoe met het dan verder? Met het leven bedoel ik? En met alles wat 

tot het leven behoort? Ik weet het, het is een sombere gedachte. Maar 

waarschijnlijk was het die gedachte die ook in het hoofd van Noach zat.  

Terwijl de hemel grauwe scheldwoorden bedacht, trok Noach met Dier de 
grotten binnen. Hij ving er een glimp van List op. Het gaat regenen, zei 

Noach, heel veel regenen. Ik heb een boot, zei Noach nog. Honderd meter 
lang, vijftig meter breed en twintig meter hoog. Hij is klaar, zei Noach. 

Maar nog leeg. Hmm, een boot, siste List. Een val, bedoel je. Eens erin, 



geraak je er niet meer uit. Mij niet gezien! En List verdween fladderend in 
de duisternis. Zoals je wilt, zuchtte Noach. En hij was blij dat hij uit de 

grotten was.  

Ook List zou je dus niet op de boot vinden. Evenmin als Vrolijkheid, 

Koppigheid, Zorg, Schrik die ook wel Twijfel heette en Koelbloedigheid. 
Maar het leven was nog zoveel meer. Liefde bijvoorbeeld. En Speelsheid. 

En Wanhoop, Durf, Valsheid, Venijn, Hoop, Vriendelijkheid, Nijd, 
Moederziel, ... Een moederzie1 zou goed zijn voor de boot, dacht Noach. 

Maar ook Moederziel wilde niet mee. Wat een gemis, dacht Noach, toen hij 
het haar vroeg en ze weigerde. Noach vroeg ze allemaal. Maar ook Liefde 

wilde niet. En Wanhoop niet. En al de rest niet. Regen kon hen niet deren, 
dachten ze. Regendruppels waren te pietluttig om er zich zorgen over te 

maken. Dachten ze. 

Buiten was het gaan regenen. Het is begonnen, zei Noach, toen hij Moed 

tegenkwam. Ik liet een boot bouwen, zei Noach. Honderd meter lang, 
vijftig meter breed en twintig meter hoog. Er is plaats genoeg, zei Noach. 

Maar niemand wil mee. Ook Moed had er geen oren naar. Dank je wel, zei 
Moed. Maar ik blijf hier. Het was leeuwenmoed. Noach wreef over de hals 

van Dier en keerde terug naar de boot. Hij klom aan boord en wachtte af. 
Soms dacht hij in de verte iets te zien. Hij hoopte dat het Liefde was. Of 

Vrolijkheid. Moederziel. Het was valse hoop. De regen bleef ·maar komen. 

Dag na dag. Dagen aan een stuk. Stukken uit de hemel.  

Na vijftig dagen begon de boot te schommelen. Uiteindelijk ging hij 
drijven. En nog hield het niet op met regenen. Noach dacht aan 

Vrolijkheid. En aan Koppigheid. Hij dacht aan Zorg en Koelbloedigheid. En 
aan Moed, Hoop, List en Vriendelijkheid. En aan Liefde en Venijn. En 

vooral aan Moederziel. Af en toe zag hij iets in het water drijven. Een leeg 
nest. Een stuk van een hut. Een lint vol wimpels. Een houten lepel. .. En 

nog bleef het regenen. Het water spoelde over het land. Het water klom 
tot aan de voeten van de bergen. Het water steeg over de bergen. En 

Noach dreef rond. Soms dacht hij in de verte iets te zien dat bewoog. Iets 
wat op Hoop leek. Of op Liefde. Op Moederziel misschien. Maar zeker was 

hij niet. En nog bleef het regenen. En nog. En nog. En nog. 

En dat was dat. Meer heb ik over Noach niet gehoord. Nu ben je misschien 

wel verdrietig. Omdat je denkt dat het slecht afliep. Omdat je denkt dat 
iedereen in het water bleef. Iedereen en misschien ook wel Noach. Maar 

wie weet, hield het op met regenen. En wie weet, zakte de boot weer tot 
hij stil op de grond lag. Wie weet, hadden Vrolijkheid, Liefde, Venijn, 

Moed, Koppigheid en al de rest zich kunnen redden en kwamen ze Noach 
vragen of ze de volgende keer wel met de boot mee mochten. Wie weet… 

Zie jij nog Vrolijkheid? Kwam jij vandaag nog Koppigheid tegen? Is er nog 
Moed? Zag je onlangs nog Vriendelijkheid? Liefde? Een Moederziel 

misschien? Wel dan! 
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