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Herdenking van 

Adrianus van Selms 
(22 januari 1906 - 30 april 1984) 

door A.S. van der Wonde 

Op koninginnedag 1984 overleed te Pretoria na een operatie Adrianus van Selms, 
een van de meest vooraanstaande geleerden op het terrein van de oudtestamentische 
wetenschap en van de semitische taal- en letterkunde, een man met uitzonderlijke 
kwaliteiten en een encyclopedische kennis op velerlei gebied. In 1906 te Amsterdam 
geboren als zoon van Jan en Jannetje van Selms, verhuisde Ad op jeugdige leeftijd 
met zijn ouders naar Hilversum, waar hij de lagere school en het gymnasium be
zocht. In 1923 liet hij zich als theologisch student aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
inschrijven, waar hij vier jaar later het kandidaatsexamen theoloog en nog een jaar 
later het kandidaatsexamen semitische letteren aflegde. Reeds spoedig trok de intel
ligente en begaafde jongeman de aandacht van zijn leermeesters, zodat hij reeds in 
1926 in staat gesteld werd een studiereis naar Egypte en naar Palestina te maken. In 
laatstgenoemd land nam hij als assistent deel aan de opgravingsexpeditie te Balata 
(Sichem) onder leiding van E. Sellin, G. Welt er en F.M.Th. Böhl. Alvorens zich als 
predikant beroepbaar te stellen, verrichtte van Selms vrijwillig militaire dienst. Na 
zijn proponentsexamen in 1929 werd hij in maart 1930 als predikant van de Her
vormde gemeente te Hansweert bevestigd. In hetzelfde jaar legde hij het doctoraa
lexamen theologie met als vakken semitische godsdienstgeschiedenis, Oude Testa
ment en Assyrisch-Babylonisch af. Ook in 1930 huwde hij met Jo Schrijver. In de 
pastorie bereidde hij zijn proefschrift over 'De babylonische termini voor zonde en 
hun betekenis voor onze kennis van het babylonische zondebesef' voor, waarop hij 
in 1933 promoveerde. Promotor was Prof.Dr. H.Th. Obbink, de godsdiensthistori
cus van de Utrechtse Universiteit, die samen met Prof.Dr. F.M. Th. (de Liagre) 
Böhl de jonge geleerde het meest gevormd heeft. Beiden behoorden tot de zogeheten 
ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk en maakten een onuitwisbare 
indruk op hun begaafde leerling. Diens proefschrift oogstte de hoogste lof, zowel 
van Oudtestamentici als van Semitisten. 

In 1935 nam van Selms een beroep naar Culemborg aan. Korte tijd daarna bereik
te hem het verzoek senior lector in de semitische taal- en letterkunde aan de Univer
siteit te Pretoria te worden. Na veel aarzeling vertrok hij in 1938 naar Zuid-Afrika, 
waar hem ook een leeropdracht aan de theologische faculteit van de Universiteit van 
Pretoria verleend werd. 

De gebeurtenissen van mei 1940 en de bezetting van Nederland door de nazi's gre
pen van Selms dermate aan, dat hij besloot zijn vaderland te dienen door in 1940 
naar Java te vertrekken en soldaat te worden in het Koninklijk Nederlands-Indische 
leger. In 1942 tot kapitein bevorderd, streed hij mee tegen de Japanners, maar werd 
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(evenals zijn echtgenote) nog datzelfde jaar geïnterneerd. Na de hereniging van de 
echtelieden in 1945 vertoefden zij in 1946 een aantal maanden in Nederland, waar 
de gemeente van Culemborg opnieuw een oproep op van Selms deed haar predikant 
te worden. De reeds eerder aangegane verplichtingen deden hem echter besluiten 
naar Pretoria terug te keren, alwaar hij in 1948 tot hoogleraar werd benoemd. In 
dat jaar werd hij ook correspondent van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenscha ppen. 

De volgende jaren werden gekenmerkt door een grote wetenschappelijke produk
tiviteit, ondanks de beproevingen die door van Selms geleden werden, toen hij on
omwonden bij de hetze die van kerkelijke zijde tegen de Nieuwtestamenticus Prof. 
A.S. Geyser gevoerd werd, de zijde van zijn collega koos. Met een verbijsterend sim
plisme werd hij van linkse ideeën beticht, een beschuldiging die alle grond miste en 
meer zei over het verbeten fanatisme van zijn aanklagers dan over de irenische van 
Selms. De bitterheid die zich tegen hem keerde, deed hem met pijn in het hart beslui
ten zjjn leeropdracht aan de theologische faculteit ter beschikking te stellen (1963) 
en naar de presbyteriaanse kerk over te gaan (1964). Hij bleef hoogleraar in de semi
tische taal- en letterkunde tot aan zijn emeritaat in 1971. Ontslagen van zijn univer
sitaire verplichtingen bleef hij tot vlak voor zijn overlijden een bewonderswaardige 
wetenschappelijke activiteit ontplooien. 

Door zijn ongelooflijke eruditie en zijn grote didactische gaven heeft van Selms 
tallozen binnen en buiten de universiteit gefascineerd. De vele eerbewijzen, waaron
der de benoeming tot officier in de orde van Oranje-Naussau (1959), het eredocto
raat in de theologie van de Universiteit van Zuid-Afrika (UNISA) (1977) en het ere
doctoraat in de letteren van de Universiteit van Pretoria (1982), bewijzen zijn bete
kenis voor wetenschap, kerk en maatschappij. 

Van Selms' encyclopedische kennis strekte zich behalve tot het Oude Testament 
en de semitische taal- en letterkunde uit tot de oudoosterse archeologie, het Joden
dom, de Islam, het Nieuwe Testament, de klassieke literatuur, de belletrie, de dog
matiek en de kerkbouw. Hij wist uit het hoofd niet enkel passages uit het Oude 
Testament, maar met even groot gemak uit de Koran, Homerus, Shakespeare, 
Goethe, Vondel en anderen te citeren. Zijn fabelachtig geheugen ging samen met 
een opmerkelijke originaliteit en wetenschappelijke onafhankelijkheid, die soms tot 
keerzijde hadden, dat hij in zijn publikaties naar veler smaak te weinig in gesprek 
met vakgenoten trad. Zijn omvangrijk oeuvre op velerlei terrein omvat behalve zijn 
dissertatie als bekendste werken commentaren op Genesis, I en 11 Kronieken, Ezra 
en Nehemia, Job en Jeremia-Klaagliederen, het vele malen herdrukte God en de 
mensen (sedert 1940), Marriage and Family Life in Ugaritic Lilerature (1954), De 
rol van de lofprijzingen (1957), Levend verleden (1967) en Jeruzalem door de eeu
wen heen (tweede druk 1970). 

Dat Zuid-Afrika thans een aantal uiterst bekwame Oudtestamentici en Semitisten 
bezit, is mede te danken aan de inspiratie die van van Selms is uitgegaan. Een van 
zijn leerlingen typeerde hem treffend als 'die vaderfiguur in de Suid-Afrikaanse Ou
Testamentiese gemeens kap, verreweg die belangrikste onder hulle en sekerlik die 
briljantste Semitikus hier te lande'. 

Een groot en markant geleerde is ons ontvallen. 
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