Aankondiging cursus Hebreeuwse kalligrafie : Shimon Koppenhol
De opzet van de cursus van 5 workshops met nadere beschrijving:
1. Titel van de cursus
Hebreeuwse schrijfkunst van de heilige Schrift aan de hand van een Psalmrol (Psalm 1) als model.

2. Afgebakend werkstuk
Psalm 1 in halve verzen geschreven in Hebreeuws Askenasisch schrift en op perkament (kelaf).
3. Thema van de cursus
Vanaf de oudste tijden hebben Joodse schrijftradities de heilige Schriften in handgeschreven vorm
overgeleverd, zelfs tot op de dag van vandaag. Voor de Torahrol, het document dat beschouwd wordt als
het religieuze hart van het Jodendom, zijn gedetailleerde kalligrafische richtlijnen opgesteld en iedere

joodse persoon heeft de verantwoordelijkheid om een nieuwe handgeschreven Torahrol zelf te schrijven, of
een bekwame schrijver (Hebr. sofer) de opdracht daartoe te geven.
Het schrijven gebeurt in naam van Elohiem (G-d) en in gebed. In de Rabbijnse traditie wordt het
Hebreeuws (van de Bijbel) gezien als de uitdrukking van het Schrift Gods (Ketab Elohiem, zie Ex. 32,16).
In de loop der eeuwen zijn er verschillende Hebreeuwse kalligrafische tradities gegroeid rondom de
vervaardiging van de Torahrol. In wezen gaat het om het Assyrische schrift (Ketab Ashuri), uiteindelijk
aangeduid als Askenasisch of Sefardisch schrift. Deze schriftvormen werden ook gebruikt voor de andere
Hebreeuwse heilige Geschriften in rolvorm, zoals de Psalmrol die in deze cursus centraal staat.
Uit de historische voorlopers daarvan zijn de verfijnde hedendaagse Hebreeuwse schriftvormen gegroeid,
die tegenwoordig daarvoor gebruikt worden.
Het vervaardigen van Psalmrollen is tegenwoordig in de joodse traditie heel zeldzaam. Toch is er een
handgeschreven hedendaags exemplaar van een Psalmrol in Askenasisch schrift opgedoken in een kleine
synagoge in Jeruzalem en deze staat centraal in deze Scriptorium cursus. Maar ook het psalmen-gedeelte
van de Keter van Aleppo (de oudste Massoretische Hebreeuwse Bijbelcodex, uit de 10de eeuw, geschreven in
een Sefardische variant), wordt betrokken bij de cursus.
Het eigen maken van theoretische en praktische aspecten van het Hebreeuwse kalligrafische schrift op een
elementair niveau, is bedoeld als verdiepende studie met praktische oefeningen voor wetenschappers,
studenten en andere belangstellenden, met of zonder kennis van het Hebreeuws (bekendheid met deze taal
is een pré, maar is geen vereiste).
De lessen zijn zo opgebouwd dat iedereen bij het begin begint.
4. Inhoudelijke invulling van de workshops
Workshop 1 : Theorie: kennismaking met de Hebreeuwse schrijftraditie. Praktisch: schrijfdemonstratie en
eerste schrijfoefening met een veer van een enkele letter in Askenasisch schrift.

Workshop 2 : Theorie: Rabbijnse regels met betrekking tot het Hebreeuwse schrift en het schrijven.
Koppeling Torahrol en Psalmrol kalligrafie (model gezang HaAzinoe). Praktisch: enkele letters en woorden.
Workshop 3 : Theorie: het Hebreeuws Askenasisch Alfabet uitgelegd en voorgedaan. Regels over het
schrijven van de Naam (ha Shem). Praktisch: Enkele woorden leren schrijven van Psalm 1.
Workshop 4 : Theorie: uitleg over de halve verzen verdeling en de connectie met het reciteren van psalmen.
Vergelijking met de verzen verdeling in de Keter van Aleppo. Praktisch: schrijven aan de verzen van Psalm
1 op perkament (kelaf).
Workshop 5 : Praktisch: Geheel uitwerken van Psalm 1 in halve verzen en afronden van eindproduct.
NB. Er wordt van uitgegaan dat er thuis ook serieus geoefend wordt. Dat bevordert de vaardigheid en de
kwaliteit van het eindproduct in sterke mate.

5. Materiaal en gereedschappen
- Voorbeeldbladen met Hebreeuws Askenasisch kalligrafisch Alfabet, met de schrijfbewegingen van de
individuele letters.
- Voorbeeldblad van de verzenverdeling van Psalm 1 (halve verzen schrijfwijze), met open ruimtes in het
midden, zoals de Psalmrol van Jeruzalem (Hebr.) die biedt.
- Voorbeeldblad van Psalm 1 in de Keter van Aleppo (ook in halve verzen).
- Voorbeeldblad van Psalm 1 in het Nederlands volgens de stichologie van de Psalmrol van Jeruzalem.
- Voorbeeldblad van he gezang HaAzinoe in de Torahrol (bewaard in de Keter van Aleppo)
- Voorbeeldblad van het gezang HaAzinoe (Ned.) volgens de Keter van Aleppo
Verder: oefen papier, potloden, inkt, ganzenveer (kalkoen) pen, stukjes perkament (stroken kelaf).

6. Kosten plaatje
5 workshops 200 euro pp. (gehele cursus). Studenten 50 euro pp (gehele cursus).
7. Aantal deelnemers
maximaal 10 deelnemers.
8. Agenda (maandagavonden)
Workshop 1 : Ma avond 28 Okt.
Workshop 2 : Ma avond 18 Nov.
Workshop 3 : Ma avond 16 Dec.
Workshop 4 : Ma avond 20 Jan.
Workshop 5 : Ma avond 24 Febr.
9. Tijdsduur (maandagavond cursus)
19.30-21.30.
10. Bronnen & Literatuur (achtergrond van de cursus)
Torahrol (18de eeuw, PThU Bibliotheek, digitaal)
Pentateuch (Hebr.-Ned.), ed. Dasberg
Psalmrol van Jeruzalem (digital edition: Hebrew scrolls for all)
Keter van Aleppo (Hebr. codex, 10de eeuw, Psalmgedeelte)
Mulder Psalmboek (Hebr.-Ned.)
Talmud (Babylonian, Eng. digitale ed. Schottenstein)
Maimonides, Mishneh Torah, Sefer Ahavah, Tefilliem, Mezuzah, Sefer Torah (ed. Touger, digital ed.)

Ganzfried, The sefer Keset ha-Sofer (Eng. ed. digitaal) (1835).
Kagan, Mishnat Soferim: the forms of the letters (in de Mishnah Berurah) (Eng.)
Mendelowitz, (Hebr.) Ketiwat STa”M. (Het schrijven van Sefer Torah, Tefilien, Mezoeza, Ambacht van het
schrijven en haar oorsprong), 3 vols. (1986).
Gold, Tikkun (ed. Kestenbaum) (2001).
Stern, The Jewish Bible (2017).
Yardeni, The Book of Hebrew Script (1997).
11. Locatie
PThU in VU gebouw (De Boelelaan 1105 in Amsterdam)
12. Aanmelden en praktische informatie
Aanmelden & inschrijven bij Scriptorium coördinator: stefanroye@hetnet.nl.
Aanbetaling vooraf te voldoen voor workshop 1.
Info over betaling, route en parkeergelegenheid ontvangt u na inschrijving.
Appendices : Afbeeldingen exterieur (1) en interieur Psalmrol van Jeruzalem (2-3)

