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10. 1Dit is de geschiedenis van de nakomelingen van Sjem, Cham en Jèfet, de zonen van Noach;
hun werden zonen geboren na de vloed.

10. Van Noach stammen alle volken van de wereld af, die daarom Bnei Noach – zonen van Noach – genoemd
worden, dat zijn er zeventig in aantal. Hun identiteit is in de loop van de eeuwen door vele Geleerden getracht
vast te stellen. Wij zullen hier proberen de belangrijkste weer te geven, waarbij we voor een belangrijk deel
steunen op het werk van Arye Kaplan: „De Levende Tora.”
1. Hun werden zonen geboren na de vloed – Na de vloed, maar niet ervoor, hoewel zij toen al oud genoeg
waren om kinderen te krijgen, want het was in die tijd de gewoonte om kinderen te krijgen omstreeks de
leeftijd van zestig jaar. Maar zij kregen pas kinderen terwijl zij al veel ouder waren, na de vloed, omdat G-d
niet wilde dat zij kinderen zouden krijgen vóór de vloed, die dan in de vloed zouden omkomen, of omdat
anders de Ark te vol zou worden als die kinderen ook gered hadden moeten worden.

2De zonen van Jèfet waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Toewal, Mèsjèch en Tieras.
2. De zonen van Jèfet – Tora begint met de nakomelingen van Jèfet op te noemen, omdat hij de oudste was.
Na hem wordt Cham genoemd [in plaats van Sjem], zodat de opsomming afsluit met Sjem, waarna Tora
daarop wil aansluiten met te vertellen over Avraham, een nakomeling van Sjem (Ramban). Volgens Ramban
was dus Cham de jongste.
Jèfet – De nakomelingen van Jèfet worden algemeen verondersteld zich te hebben gevestigd in Europa en zij
behoren zouden tot de Indo-Europese taalgroep (Kaplan).
Gomer – Vroege bronnen (Ber. Rabba 37:1 en Targum Jonatan) identificeren dit met Afriki, hetgeen niet
Afrika is, maar Phrygië, een volk dat leefde aan de zuidkust van de Zwarte Zee, volgens Kaplan. Kaplan
meent zelf dat het de Kelten zijn. Volgens anderen zouden het de Franken zijn. Volgens de Talmoed (Joma
10a) is Gomer Germamia, de Krim, niet het hedendaagse Germanië.
Magog – Volgens Kaplan waren het waarschijnlijk de Teutonen, die leefden ten noorden van het Heilige Land
(vlgs. Jechezkel 38:2). Volgens anderen was het Germania en weer anderen identificeren hen met de Gothen of
Scyten, die uit Azië kwamen en zich in de Krim vestigden. Weer anderen menen dat er de Mongolen mee be-
doeld worden en dat die naam tot Magog verbasterd is. Kaplan schrijft dat Arabaische schrijvers de Grote
Chinese Muur de ‘Muur van Magog’ noemden. Rambam waarschuwt om geen poging te doen hen te identifi-
ceren.
Madai – De Meden (Jeroesjalmi Megilla 1:9).
Javan – Dat zijn de Grieken. Volgens Ber. Rabba is het Macedonië, maar dat werd vroeger geïdentificeerd
met de Grieken, daar Alexander de Grote daar vandaan kwam.
Toewal – Abarbanel zegt dat dit volgens Josephus Flavius de Iberiërs waren, de bewoners van het Iberisch
schiereiland, dus de vroege Spanjaarden. Volgens Targum Jonatan op I Divrei Hajamiem 1:5 was dat Bithnië,
in Klein Azië.
Mèsjech – Mysië, gelegen aan de Dardanellen en de Zee van Marmera.
Tiras – Volgens Josephus Flavius en Targum Jonatan is dit Tracië, een volk dat leefde in de Balkan, Europees
Turkije en Bulgarije. De naam Turkije is afkomstig van Tracië. Rasji schrijft: Dit is Perzië; hieruit blijkt dat
Cyrus een nakomeling was van Jèfet [volgens Joma 10a, waar een discussie is over de vraag of Tiras Tracië of
Perzië is].

3De zonen van Gomer: Asjkenaz, Rifat en Togarma.
Asjkenaz – Dit zou een volk zijn geweest dat leefde in het gebied van de Ararat (zie Jeremiahoe 51:27).
Targum Jonatan zegt dat dit Azië is (I Divrei Hajamiem 1:6). Volgens Kaplan werd de naam Asjkenaz pas in
de tiende eeuw van de gewone jaartelling met Duitsland geassociëerd, vermoedelijk omdat men Gomer, de
vader van Asjkenaz, met Germamia associëerde.
Rifas – Volgens Abarbanel waren dit de Etrusken.
Togarma – Volgens Kaplan worden zij door Josefus geassociëerd met de Frygiërs, en door anderen met
Gemania of Barberia. Volgens Abarbanel waren dat de voorvaders van de Turken.

4De zonen van Jawan: Eliesja, Tarsjiesj, Kittiem en Dodaniem.
Eliesja – Dit was volgens Jechezkel 27:7 een eiland. Volgens Josefus (De Oude Geschiedenis van de Joden
1:6:1) waren het de Aeoliërs, die op het eiland Lesbos leefden. Abarbanel identificeert hen met Sicilië. De
Tagum op Jechezkel 27:7 vertaalt het met Italië. Volgens weer anderen zouden het de Grieken (Hellas = Ellis)
zijn.
Tarsjiesj – Dit is Tarsjicha (I Divrei Hajamiem 1:7), beroemd wegens zijn schepen (zie I Melachiem 10:22 en
22:49).
Kittiem – Dit was een eilandvolk (zie Jechezkel 27:6). Josefus identificeert hen met Cyprus, waarvan de
voornaamste Citius was. Volgens de Targum op Bamidbar 24:24 is het Italië.
Dodaniem – Een volk dat in de oudheid bekend was (o.a. bij Herodotus 2:52-57). De Targoem vertaalt het met
Dardania, een stad aan de Dardanellen, waarnaar die zeestraat vernoemd is.

5Uit hen scheidden de volken van de eilanden zich, ieder met zijn eigen land en taal, hun families
en hun volken.

Uit hen scheidden de volken van de eilanden – De verklaring waarom dit hier staat vermeld, is dat de zonen
van Jèfet woonden op de eilanden van de zee, allen op een apart eiland, ieder ver van elkaar. Dit was het
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gevolg van de zegen van Noach: „Moge G-d Jèfet uitbreiden” (9:27), hetgeen betekent dat zij talrijk zouden
zijn en verspreid zouden wonen over de hele wereld (Ramban).

6De zonen van Cham: Koesj, Mitsraïm, Poet en Kena'an.
Koesj – Zie aantekeningen bij 2:13.
Mitsraïm – Egypte.
Poet – Volgens Herodotus is dit Lybië. De kinderen van Poet worden niet genoemd, omdat zijn kinderen allen
één volk vormden, die bij deze naam genoemd werden (Sforno).

7De zonen van Koesj: Sewa, Chawiela, Savta, Ra'ma en Savtecha; en de zonen van Ra'ma: Sjewa en
Dedan.

De zonen van Koesj – Zij werden allen de grondleggers van een volk, maar Nimrod niet en daarom wordt hij
hier niet genoemd, maar apart in vers 8 (Ramban).

8Koesj bracht Nimrod voort, de eerste machthebber op aarde.
Hij was de eerste machthebber – die de hele wereld in opstand deed komen tegen Hasjem doordat hij de
generatie van de verstrooiing daartoe opstookte (Rasji).
Hij was de eerste na de vloed, want ook Enosj was tegen Hasjem in opstand gekomen [zie Rasji op 4:26].
Echter Enosj erkende G-d wel, maar aanbad ook andere goden, terwijl Nimrod G-d zelf verwierp (Ramban).

9Hij was een geweldige jager voor Hasjem; daarom wordt er gezegd: „Een geweldige jager voor
Hasjem als Nimrod.”

Hij was een geweldige jager – Hij ving de mensen met zijn mond: door middel van zijn manier van praten
overtuigde hij de mensen om tegen Hasjem in opstand te komen (Rasji).
Voor Hasjem – Het was zijn bedoeling om Hasjem openlijk in Diens „gezicht” te tergen (Rasji). Volgens de
eenvoudige betekening van het vers was Nimrod een voortreffelijk jager op wild en de woorden voor Hasjem
wil zeggen dat hij altaars bouwde, waar hij voor Hasjem op offerde (Ibn Ezra).
Ramban schrijft dat het niet logisch is dat Ibn Ezra Nimrod als een rechtvaardig mens voorstelt, want onze
Geleerden hebben een eensluidende overlevering dat hij slecht was. Echter, hij was de eerste die met geweld
over andere mensen heerste, want vóór hem waren er geen oorlogen en regeerden er geen koningen. Eerst
veroverde hij Babylon en daarna Assyrië [zoals kan worden afgeleid van vers 10 en 11].
Daarom wordt er gezegd – Van ieder mens die, zonder zich te schamen, zich slecht gedraagt, die zijn Meester
kent en openlijk tegen Hem in opstand komt, daarvan zal men zeggen: hij is als Nimrod, een voortreffelijk
jager (Rasji).

10Het begin van zijn heerschappij was in Babel en Èrech en Akkad en Chalné in het land Sjin'ar.
11Vanuit dat land trok hij uit naar Asjoer en bouwde daar Ninevé en Rechowot-Ier en Kalach.

Vanuit dit land – [Er staat niet in de Hebreeuwse tekst „naar Asjoer,” maar er staat letterlijk: „Vanuit dit land
vertrok Asjoer.”] Zodra Asjoer zag dat zijn zonen luisterden naar Nimrod en in opstand kwamen tegen
Hasjem, doordat zij bereid waren mee te bouwen aan de toren, ging hij weg uit hun midden (Rasji).
Hij verwierp zowel het leiderschap van Nimrod als diens kwade plannen, zoals de Midrasj (Bereisjiet Rabba
37:4) zegt (Sforno).
De juiste interpretatie van het vers is dat het Nimrod was die naar Asjoer trok en het kan niet zijn dat het
Asjoer was die wegtrok uit het land waar Nimrod heerste, want Asjoer was de zoon van Sjem [en het is niet
logisch dat Asjoer in Babylon woonde]. En er zijn meer plaatsen in Tanach waar het woord ‘naar’ wordt
weggelaten, zoals in Bamidbar 34:4 en Dewariem 3:1 en Daniël 11:28) en vele anderen.
En daar bouwde hij Ninevé, etc. – Daarom verdiende hij [Asjoer] het deze steden te bouwen (Sforno).

12En Rèsen tussen Ninevé en Kalach, dat is een grote stad.
Een grote stad – Dat is Ninevé, want er staat geschreven (Jona 3:3): „En Ninevé was een machtige, grote stad
(Rasji).

13Mitsraïm bracht de Loedieten, de 'Anamieten, de Lehavieten en de Naftoechieten voort,
Lehavieten – Hun gezicht leek op een vlam (Rasji) [Lahav in het Hebreeuws is een vlam].
Mitsraïm bracht de Loedieten, enz. voort – Dit zijn de namen van landen, die ieder bewoond werden door
een bepaalde familie of stam. Daarom staan deze namen allemaal in het meervoud (Ibn Ezra).

14en de Patroesieten en de Kasloechieten, waaruit de Filistijnen en de Kaftorieten voortkwamen.
Patroesieten en Kasloechieten – Uit beiden zijn de Filistijnen voortgekomen, want zij wisselden onderling
hun vrouwen uit (Rasji van Bereisjiet Rabba 37:5)
[In Amos 9:7 staat: „Ik heb de Filistijnen uit Kaftor gehaald,” hetgeen impliceert dat zij van de Kaftorieten
afstamden en niet van de Kasloechieten.] Maar de Kasloechieten waren de inwoners van een stad van die naam
[Kasluach] die gelegen was in het land van de Kaftorieten. En sommige Kaftorieten, die in Kasluach woonden,
verlieten hun land en vestigden zich in een land dat Filèsjet heette [en daarvan kregen zij hun naam
‘Filistijnen’]. En dit is de betekenis van wat er geschreven staat in Dewariem 2:23: „En de Avviem woonden in
de dorpen van ‘Aza, maar de Kaftoriem kwamen uit Kaftor, vernietigden hen, en woonden daar in hun plaats”
(Ramban).

15Kena'an bracht Tsiedon voort, zijn eerstgeborene, en Cheth,
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Kena’an bracht Tsiedon voort – De opgenoemde zonen werden allen stamhoofden, wier land aan Avraham
beloofd werd. Uit de zonen van Kena’an kwamen de tien Kena’anitische volken voort, die slaven zouden
worden van het Joodse volk. In de tijd van Avraham werden hun namen echter veranderd. Sommige van de
stammen stierven uit of werden opgeslokt door andere, machtigere stammen. (Ramban).

16en de Jebusiet, de Emoriet en de Girgasjiet, 17de Chiewiet, , de Arkiet en de Siniet, 18en de
Arwadiet, de Tsemariet en de Chamatiet; en naderhand hebben zich de geslachten van de
Kena’anieten verspreid.

En naderhand hebben zij zich verspreid – Hieruit zijn vele geslachten voortgekomen (Rasji).
19Het grensgebied van de Kena'anieten was van Tsiedon, als men komt naar Gerar, tot Azza,
vandaar naar Sedom, Amora, Adma en Tsebojim, tot Lasja. 20Dit zijn de zonen van Cham, naar
hun geslachten en naar hun talen in hun landen onder de volken.

Naar hun talen in hun landen – Hoewel zij door hun talen en landen verdeeld waren, waren zij toch allen de
nakomelingen van Cham (Rasji).

21Ook Sjem kreeg kinderen; hij was de vader van allen die aan de overzijde woonden, en de oudste
broer van Jèfet.

Ook Sjem – Omdat eerst de nakomelingen van Cham, de jongere broer van Sjem genoemd worden, zou het
kunnen lijken of Sjem geen kinderen had. Daarom staat er „Ook Sjem kreeg kinderen.”
De vader van allen die aan de overzijde woonden – Sjem was de stamvader van allen die aan de overkant
[Ever] van de rivier de Eufraat woonden (Rasji). Ramban merkt op dat het hier niet de bedoeling kan zijn dat
met het woord Ever hier de achterkleinzoon van Sjem, Ever, bedoeld wordt, zoals Sforno interpreteert.
De oudste broer van Jèfet – [Lett.: „de broer van Jèfet, de oudste.”] Uit het vers blijkt niet wie de oudste was,
Sjem of Jèfet [het woord ‘de oudste’ kan zowel op Sjem als op Jèfet betrekking hebben]. Er staat echter
geschreven [Ber. 11:10]: „Sjem was 100 jaar oud (…) twee jaar na de vloed,” dat betekent dat Jèfet de oudste
was, Noach was 500 jaar oud toen hij kinderen begon te krijgen en hij was 600 jaar toen de vloed over de aarde
kwam, dus toen was zijn oudste zoon 100 jaar oud, maar Sjem was pas twee jaar na de vloed 100 jaar oud [dus
moet Jèfet twee jaar ouder zijn geweest] (Rasji).
De broer van Jèfet – Maar niet van Cham, want deze twee [Sjem en Jèfet] hadden hun vader geëerbiedigd,
terwijl Cham hem beledigd had (Rasji).

22De zonen van Sjem waren: Elam, Asjoer, Arpachsjad, Loed en Aram. 23De zonen van Aram: Oets,
Choel, Gèter en Masj. 24Arpachsjad bracht Sjalach voort en Sjalach bracht Ever voort.
25Aan Ever werden twee zonen geboren, de naam van de ene was Pèleg – deel – want in zijn dagen
werd de aarde verdeeld; en de naam van zijn broer was Joktan.

Verdeeld – De talen werden verward en zij werden verstrooid vanuit de vlakte, en verdeeld over de hele
wereld. Wij leren hieruit dat Ever een profeet was, daar de naam, die hij zijn zoon gaf, een zinspeling was op
deze uitkomst. En wij lezen in Seder Olam dat men pas aan het eind van het leven van Pèleg verstrooid werd.
Want als je zou denken dat zij aan het begin van zijn leven verstrooid werden, dat klopt niet, want Joktan, zijn
broer was jonger dan hij en had vóór de verstrooiing reeds vele geslachten voortgebracht, want er staat
geschreven [in 10:26]: „En Joktan bracht voort, enz.” en daarna staat er [11:1]: „En op de aarde was maar één
taal.” (Rasji). En wanneer je wilt beweren dat het plaats vond in het midden van zijn leven, dan zeg ik dat
Tora niet onduidelijk wil zijn en dan zou er niet staan „in zijn dagen.” Hieruit leren we dus dat de verstrooiing
plaats vond in het sterfjaar van Pèleg (Rasji).
Ever voorzag dat er een einde zou komen aan het lange leven van de mensen, te beginnen bij Pèleg en daarna,

ten gevolge van de zonden van de generatie van de verstrooiing, want hun vitaliteit werd aangetast door de
plotselinge klimaatverandering (Sforno).
Joktan – Want hij was bescheiden en achtte zichzelf klein [katan]; daarom had hij het geluk al deze geslachten
voort te brengen.

26Joktan bracht Almodad, Sjalèf, Chatsermawet en Jarach voort
Chatsermawet – Naar de naam van zijn woonplaats. Dit is een agadische verklaring (Rasji) [In zijn
woonplaats hield men zich dagelijks bezig met de dood (mawet) en chatsermawet betekent dan ‘binnenplaats
van de dood.’]

27en Hadoram, Oezal en Dikla 28en Oeval, Aviemaël en Sjevá 29en Ofir, Chawiela en Jováv; dit zijn
allen zonen van Joktan. 30Hun woonplaats was van Mésja, tot waar men naar Sefara gaat, een berg
in het oosten. 31Dit zijn de zonen van Sjem naar hun families, naar hun talen in hun landen, naar
hun volkeren. 32Dit zijn de families van de nakomelingen van Noach, naar hun geslachten onder
de volkeren en uit hen hebben de volkeren zich afgescheiden na de vloed.
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