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In dit onderzoek staat de vraag centraal welke betekenis verbonden kan worden 
aan de geografische situeringen die in verband worden gebracht met Johannes 
de Doper in de eerste eeuwse teksten waarin hij voorkomt. In het verleden is 
die vraag vooral gesteld vanuit het perspectief van de historische Johannes de 
Doper, maar deze benadering roept verschillende problemen op. Uit dit onder-
zoek blijkt dat een benadering vanuit narratief-kritisch perspectief echter bruik-
bare resultaten oplevert en laat zien dat de betekenis van geografische situerin-
gen die met Johannes de Doper verbonden worden niet zozeer gelegen is in die 
plaats zelf, maar in de laag van de vertelling. Deze betekenis draagt bij aan een 
omvattender beeld van Johannes de Doper als karakter in relatie tot de hoofd-
personen en de belangrijkste thema’s in de eerste eeuwse vertellingen waarin 
hij voorkomt. Bovendien is van belang dat de geografische setting waarin Jo-
hannes de Doper voorkomt per tekst anders kan zijn, zelfs als het gaat om een 
unieke gebeurtenis als zijn executie. Kennelijk werd in de oudheid, zelfs in het 
geval van niet-fictieve teksten, geografische setting niet beschouwd als een ge-
geven dat koste wat het kost ongewijzigd moest worden overgeleverd, maar als 
een gegeven dat ondergeschikt gemaakt kan worden aan de boodschap die 
wordt overgebracht. 


