
 

Donderdag IN HET BEGIN Genesis 4:19-4:22 

Vandaag lezen we over de nakomelingen van Kaïn. In het gedeelte van gisteren 

werd deze geslachtslijst van zeven generaties begonnen. Nu staan we stil bij de 

zevende generatie uit deze lijst: de kinderen van Lamech en zijn twee vrouwen 

Ada en Zilla. Het betreft een drietal zonen en een dochter: Jabal, Jubal, Tubal-

Kaïn en Naäma. 

Jabal was de voorvader van ‘wie zit bij de tent en de kudde’ (vers 20). Deze 

uitdrukking duidt hoogstwaarschijnlijk op de nomadische mensheid, in tenten 

rondtrekkend en levend van de veeteelt. Jabal vertegenwoordigt een wereld 

waarin een zekere harmonie heerst en voldoende voorhanden is om van te leven. 

Vlees, melk, huiden en welke andere dierlijke producten ook: het is er allemaal, 

en zo trekt men van plek tot plek naar waar het goed is om te wonen. 

De tweede zoon, Jubal, is de vader van allen die harp en fluit spelen, kortom de 

vader van allen die musiceren. Daarmee vertegenwoordigt hij ook een 

belangrijk aspect van de mensheid. In de mens heeft immers altijd het besef 

geleefd dat er meer is dan de dagelijkse kringloop van ‘de tent en het vee’, van 

het wonen, werken, eten en verzadigd zijn. Muziek, want daar gaat het hier om, 

is ook van binnenuit uit de mens voortgekomen. Als iets dat er ook wezenlijk 

bij hoort. Er is geen cultuur op aarde waar niet gemusiceerd wordt. Muziek raakt 

aan een snaar die in de mens is gespannen, en wat is het prachtig als die snaar 

beroerd wordt! De derde zoon, Tubal-Kaïn, is koper- en ijzersmid. Hij 

vertegenwoordigt de mensheid die zich almaar verder ontwikkelt en van 

eenvoudige grondstoffen sterke voorwerpen weet te maken, van 

gebruiksvoorwerpen tot aan de wapenindustrie. Ook dit is een wezenlijk aspect 

van het mens zijn: het bijna scheppend bezig zijn, telkens zichzelf en de wereld 

rondom verder ontwikkelend, ten goede of ten kwade. 

Zo staan deze drie (half)broers voor een mensheid die steeds verder reikt. 

Echter, hoe intrigerend dit alles ook mocht zijn, tegelijk bleef het vertrekpunt 

verkeerd: men stamde af van Kaïn, de moordenaar. En deze tak was gedoemd 

eens af te breken. Hoe bitter het misschien ook klinkt, de Tora laat zien dat heel 

deze mensheid en stamboom van Kaïn het niet heeft gehaald. Een leven 

gebaseerd op moord verdraagt zich immers niet met Gods wereld, waarin 

andere normen gelden. Kaïns stamboom stopt dan ook abrupt bij de zevende 

generatie. Toen kwam de zondvloed en is heel het nageslacht van Kaïn van de 

aarde weggewist.  

Is Kaïns nageslacht werkelijk geheel verdwenen? Een oude Joodse midrashi 

vermoedt dat Tubal-Kaïns zus Naäma, die een tijdgenote was van Noach, diens 

vrouw geworden is en zo toch iets van Kaïns lijn heeft laten doorgaan. Wat zou 

anders de reden zijn dat haar naam hier zo mysterieus maar tegelijk zo 

veelbelovend (‘de schone, de lieflijke’) klinkt? Een intrigerende uitleg!
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i Midrash betekent ‘(tekst)onderzoek’ en is tevens een verzamelnaam voor vele oude Joodse bijbelcommentaren. 

                                                           


