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* * * 

Ik voel Uw kracht  
En stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind  
Gedragen door Uw Geest  

En de kracht van Uw liefde 
 

Opwekking 488 

* * * 
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Inleiding 

 

De metafoor van de arend in Deut. 32:11 is een beeld dat tot de verbeelding spreekt. In 

verschillende christelijke liederen is de metafoor verwerkt. Een van deze liederen is het 

prachtige gezang 136:4 uit de gezangenbundel van 1938: 

   Lof zij den Heer, van wiens leiding de sterren gewagen, 

   die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen: 

    breed en geducht 

    was zijn aanbidd’lijke vlucht, 

   ruisend met machtige slagen! 

Er zijn nog verschillende andere liederen op te noemen, maar er is één lied in het bijzonder 

dat mijn interesse voor de metafoor van de arend heeft gewekt: Opwekking 488, het lied 

waar ik dit onderzoek al mee begon. Al deze liederen zijn op de een of andere manier een 

moderne interpretatie van de tekst in Deut. 32:11.  

 

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de metafoor van de arend in Deut. 32:11 kan 

worden uitgelegd en welk beeld de metafoor schetst van God. Bij het lezen van welke tekst 

dan ook – en in het bijzonder van een metaforische tekst – speelt de eigen belevingswereld 

onbewust een belangrijke rol bij de manier waarop een tekst wordt begrepen. Het probleem 

hiervan wordt door Korpel en De Moor kernachtig weergegeven aan de hand van de 

metafoor van de herder: 

“Zo wordt in de Bijbel vaak het herdersbeeld gebruikt voor God, omdat in bijbelse 

tijden een herder een bekende en gerespecteerde verschijning was. Tegenwoordig is 

een herder een zeldzaamheid geworden, en bovendien had een herder in het oude 

Nabije Oosten met veel grotere gevaren te maken dan een herder van nu. Bij de 

uitleg van bijbelse beeldspraak voor God moet dus altijd de culturele achtergrond 

betrokken worden.”1 

Wanneer de metafoor van de herder wordt geïnterpreteerd volgens het beeld dat men 

vandaag de dag van een herder heeft, wordt de tekst niet goed begrepen. Op een zelfde 

                                                           
1
 Korpel en De Moor, 2012, 54. 
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manier is een onderzoek naar de culturele achtergrond noodzakelijk om een goed beeld te 

krijgen van de betekenis van de metafoor van de arend in Deut. 32:11. 

De belangrijke vraag die daarvoor beantwoord moet worden, is de vraag naar welke vogel 

het Hebreeuwse woord ֶנֶשש in Deut. 32:11 precies verwijst. Het onderzoek naar de identiteit 

van deze ֶנֶשש zal het grootste gedeelte van dit onderzoek in beslag nemen (§2-4). Het realia-

onderzoek in deze drie paragrafen zal vanuit twee verschillende vakgebieden worden 

uitgevoerd: het zal aan de ene kant gebaseerd zijn op gegevens vanuit het Oude Testament, 

maar zal aan de andere kant ook gebruik maken van ornithologische gegevens. 

- Paragraaf 2 heeft een inleidend karakter. In deze paragraaf zullen de verschillende 

vertalingen van het Hebreeuwse woord ֶנֶשש in moderne woordenboeken, oude 

vertalingen en verschillende moderne Bijbelvertalingen worden besproken. Hieruit zal 

blijken dat er onduidelijkheid bestaat over de vertaling van het woord: verwijst het naar 

een arend of juist naar een gier? 

- Paragraaf 3 is gewijd aan het ornithologisch onderzoek. Deze paragraaf bestaat uit een 

uitgebreid overzicht van alle arenden en gieren die broeden in Israël en/of het Sinaï-

gebied, waarbij voor elke soort de belangrijkste kenmerken en eigenschappen met 

betrekking tot het leefgebied en de leefomgeving, het uiterlijk en de grootte en de 

broed- en eetgewoonten worden besproken.  

- In paragraaf 4 worden de verschillende kenmerken die met betrekking tot de ֶנֶשש in het 

Oude Testament worden genoemd in kaart gebracht en vergeleken met de 

eigenschappen van de in paragraaf 3 besproken soorten arenden en gieren. Op basis 

daarvan zal een lijst worden opgesteld van de soorten arenden en gieren waarnaar het 

woord ֶנֶשש in de Hebreeuwse Bijbel zou kunnen verwijzen. 

 

Na het onderzoek naar de betekenis van het woord ֶנֶשש, is de tweede stap in dit onderzoek 

de uitleg van de tekst als groter geheel. Echter, omdat de passage waar dit onderzoek zich 

op richt een metafoor bevat, is het belangrijk eerst de metafoortheorie te bespreken, die 

gebruikt zal worden bij het analyseren van de metafoor (§5). 

Daarna zal paragraaf 6 zich richten op de uitleg van Deut. 32:10-12. In het eerste deel van de 

paragraaf zal het elfde vers exegetisch worden benaderd. In het tweede deel van de 

paragraaf zal de metafoor in vers 11 worden geanalyseerd en uitgelegd binnen de context 
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van Deut. 32:10-12. Het onderzoek zal tot slot worden afgesloten met een samenvattende 

conclusie. 

 

Omdat elk onderzoek naar een Bijbeltekst de grondtekst als basis behoort te hebben, start 

het onderzoek met de Hebreeuwse tekst van Deut. 32:10-12 en de vertaling daarvan. 
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1. Deuteronomium 32:10-12: Tekst en Vertaling 

 

In dit onderzoek staat Deut. 32:11 centraal. Een tekst staat echter nooit op zichzelf, hij staat 

binnen een context. Hoewel op sommige plaatsen verwezen wordt naar een bredere 

context, is gekozen enkel de verzen 10, 11 en 12 – die binnen het lied van Mozes een kleine 

literaire eenheid vormen – als uitgangspunt te nemen. Van deze drie verzen is naast de 

vertaling van de Masoretische tekst ook de vertaling van de Septuaginta opgenomen. 

 

1.1. Masoretische Tekst 

 

10aA  ש ֶשצ ִמְדָבָּ֔ הוֵ֙ ְבֶאֶ֣  ,Hij vond hemA in woestijngebied ִיְמָקא ֵ֙

10aB  ן ל ְיִשֹמֹ֑ ֶ֣ הו ְיל   ,in woestenijB, Ceen wildernis vol gehuilC וְבֹתֹ֖

10bA  הו ֹוְננ ָּ֔ ְנהוֵ֙ ְיבֶ֣ ְבֶבֵ֙  ,Hij omringdeD hem, verzorgdeE hem ְיסֹֹֽ

10bB ֹו׃ ינֹֽ ֹון  ף  ְנהו ְכִאישׁ֥  .behoedde hem als Zijn oogappel ִיְצֶשֹ֖

11aA  ֹו יש ִרנָּ֔ ֶששֵ֙ ָיִףֶ֣  ,Zoals een nesher zijn nest bewaaktF ְכֶנֵ֙

11aB  פ ֹ֑ יו ְיַשח   ,boven zijn jongen zweeftG ַףל־ּגֹוָזָלֹ֖

11bA  הו ׂש ְכָנָץיוֵ֙ ִיָקח ָּ֔ ֹֹ֤  ,spreidt Hij zijn vleugels uit, neemt hem ִיְץש

11bB ֹו׃ הו ַףל־ֶאְבָשתֹֽ ֹ֖  .en tilt hem op op zijn slagpennenH ִיָשא 

12a  נו ד ַיְנֶחֹ֑  De Heer alleen leidde hem ְיהָוֹ֖ה ָבָדֶ֣

12b ש׃ ָכֹֽ ל נ  ׁ֥ ֹו א  ין ִףמֹ֖ ׁ֥  .en er was met hemI geen vreemde god ְוא 

 

Aantekeningen bij de vertaling: 

       A   ‘Hem’ verwijst naar het volk Israël. Het suffix van הו  in (hij vond hem) ִיְמָקא 

vers 10 verwijst naar ַףמֹו (Zijn volk) in vers 9. In navolging van de personificatie met Jakob in 

datzelfde vers, worden in de vertaling van de verzen 10, 11 en 12 de suffixen die verwijzen 

naar het volk Israël vertaald met ‘hem’ en niet met ‘het’, omdat dit beter past binnen het 

karakter van deze verzen. 
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       B  Interessant is het gebruik van het woord ֹתהו (woestenij) in dit vers, dat in de 

Hebreeuwse Bijbel enkel nog voorkomt in Gen. 1:2 en Jer. 4:23 waar het wordt gebruikt “to 

describe the primordal and ultimate state of the world”2 en in Job 12:24. 

       C – C  Letterlijk: gehuil in (de) wildernis.3 Het woord ל  is een hapax legomenon en ְיל 

betekent volgens Koehler en Baumgartner “hallucinatory sounds in the desert.”4 Nelson stelt 

dat het woord mogelijk verwijst naar “howling with wind or the cries of animals and 

demons.”5 Het woord is verwant aan het vaker gebruikte nomen ְיָלָלה (gehuil)6 en aan het 

verbum ילל (huilen, weeklagen).7 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Masoretische 

tekst hier in elk geval spreekt over nare geluiden in de wildernis, die wellicht geïnterpreteerd 

kunnen worden als het huilen van de wind of het gejank van wilde dieren. De Septuaginta 

heeft geen letterlijke vertaling, maar spreekt over een land zonder water. Hiermee wordt 

eveneens een onaangename plaats bedoeld. Voor dit onderzoek is het voldoende op te 

merken dat er in vers 10 wordt gesproken over de vaderlijke zorg van God voor Zijn volk op 

een plaats waar niemand graag verblijft.8 

       D  De polel-stam van het verbum סבב draagt de betekenis “to move around 

protectively.”9  

       E  De polel-stam van het verbum בין draagt de betekenis “to take care of”10 De 

hifil-stam echter kan ook ‘onderwijzen’ of ‘uitleggen’ betekenen, zoals de Septuaginta 

vertaalt. 

       F  Doorgaans wordt de vorm ָיִףיש gedetermineerd als een imperfectum van de 

hifil-stam van het verbum עוש (opwekken, in beweging brengen, in beroering brengen).11 

                                                           
2
 Christensen, 2002, 797 

3
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ְיִשימון en ל  .Genitivus van plaats, zie: Joüon en Muraoka, 2008, §129f, 437-438 .ְיל 

4
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ל  .ְיל 

5
 Nelson, 2002, 372. 

6
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ְיָלָלה. 

7
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ילל. 

8
 Craigie identificeert deze plaats met Egypte en omschrijft de betekenis van vers 10 als volgt: “In this foreign land, 

however, in which God’s people had no continuing city, the Lord protected his people and watched over them with fatherly 

care.” (Craigie, 1976, 380) Volgens Labuschagne wordt in dit vers “het hele onherbergzame gebied tussen Egypte en Kanaän 

bedoeld.” (Labuschagne, 1997, 234; vgl. Christensen, 2002, 797) 
9
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: סבב polel 1. 

10
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: בין polel. 

11
 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: עוש hifil 1d. 
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Het is echter meer waarschijnlijk dat de vorm is afgeleid van het verbum עיש (bewaken, 

beschermen).12 Dit zal later in dit onderzoek nader worden toegelicht (zie: §6.1). 

       G  Een vorm van de piel-stam van het Hebreeuwse verbum שחפ (zweven)13 dat 

hier gebruikt wordt, komt in het Oude Testament enkel nog voor in Gen. 1:2.  

       H  Het woord ֶבש  duidt specifiek op het uiterste puntje (slagpennen, vleugel) א 

van de vleugel, dat wil zeggen, de slagpennen waardoor het voor een vogel mogelijk is te 

vliegen (zie: §4.1.1). 

       I  Ook hier is het volk Israël bedoeld. Het mannelijke suffix in de derde persoon 

singularis wordt steeds gebruikt om te verwijzen naar het volk. Er is geen directe reden om 

aan te nemen dat hiervan in dit vers wordt afgeweken. Vergelijk hierbij de Septuaginta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: עיש. 
13

 Clines, 1993, S.v.: שחפ II Piel; vgl. . Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: שחפ Piel. 
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1.2. Septuaginta 

 

10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ ἐρήμῳ  Hij verschafte hemA zijn behoeften in een 

verlaten land,  

ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρῳ 
Bin brandende dorst, in een land zonder 

waterB, 

ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν 

αὐτὸν 

Hij omringde hem en onderwees hem 

καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόραν 

ὀφθαλμοῦ 

en behoedde hem als de appel van het 

oog, 

11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτοῦ  zoals een aetos zijn nestC beschermt  

καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς αὐτοῦ 

ἐπεπόθησεν 

en verlangtD naar zijn jongen,  

διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο 

αὐτοὺς  

henE Fmet zijn vleugels gespreid ontvangtF 

καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν 

μεταφρένων αὐτοῦ 

en hen optilt op zijn rugG. 

12 κύριος μόνος ἦγεν αὐτούς  De HEER alleen leidde hen  

καὶ οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν θεὸς 

ἀλλότριος 

en er was geen vreemde god met hen. 

 

Aantekeningen bij de vertaling: 

       A  Het woord αὐτὸν dat in de Septuaginta drie maal wordt gebruikt in vers 10 is 

vertaald met ‘hem’, in navolging van de vertaling van de Masoretische tekst. 

       B – B  De lezing van de Septuaginta wijkt hier af van de Masoretische tekst. Beide 

tekstgetuigen hebben gemeen dat er een gebied wordt aangeduid waar met niet graag wil 

zijn. Letterlijk betekent ἐν δίψει καύματος ‘in dorst van hitte’. Zie voor de vertaling van 

ἀνύδρῳ Lust, Eynikel en Hauspie. 14 

                                                           
14

 Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: ἄνυδρο. 
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       C  Het woord nest verwijst hier niet naar de broedplaats van een vogel, maar 

naar de jongen zelf. 

       D  De lezing van de Septuaginta wijkt hier af van de Masoretische tekst. Echter, 

deze past – evenals de lezing van de Masoretische tekst ‘boven zijn jongen zweeft’ – ook 

binnen een context van bescherming en vaderlijke zorg. 

       E  In tegenstelling tot de Masoretische tekst gebruikt de Septuaginta voor de 

objecten in vers 11b een meervoudsvorm (zie: §6.1). 

       F - F De Masoretische tekst heeft drie opeenvolgende indicatieven. In de 

Septuaginta is een andere zinsconstructie gebruikt. Het ‘spreiden van de vleugels’15 is als 

participium direct verbonden met het ‘ontvangen’ – Hebreeuws: לרח (nemen) – van de 

jongen, zodat meer dan in de Masaretische tekst het beeld geschetst wordt van jongen die 

bovenop de vleugels gezeten zijn (zie: §6.1). 

       G  De Septuaginta heeft in plaats van ‘vleugel’ of ‘slagpennen’ (ֶבש  een (א 

vertaling met ‘rug’ (μετάφρενον).16 

       H  Ook hier gebruikt de Septuaginta een meervoudsvorm, waar de Masoretische 

tekst een enkelvoudsvorm heeft.  

 

 

Een uitgebreide exegetische verklaring van het elfde vers zal later in dit onderzoek worden 

gegeven (zie: §6.1). Het is echter van belang eerst de betekenis van het woord ֶנֶשש nader uit 

te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: διίημι. 
16

 Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: μετάφρενον. 
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2. De Nesher in het Oude Testament: Vindplaatsen en Vertalingen 

 

Zesentwintig maal komt een vorm van het Hebreeuwse ֶנֶשש voor in het Oude Testament.17 

In het onderstaande schema zijn de vindplaatsen per deel van de Hebreeuwse Bijbel 

weergegeven. 

 

   Aantal Vindplaatsen 

 

 
Thora 

 
5 Ex. 19:4; Lev. 11:13; Deut. 14:12; 28:49; 32:11. 

 
Nebiim 

 
14 

2 Sam. 1:23; Jes. 40:31; Jer. 4:13; 48:40; 49:16,22; Ez. 1:10; 

10:14; 17:3,7; Hos. 8:1; Ob. 4; Mi. 1:16; Hab. 1:8. 

 

 
Chetoebim 

 
7 Job 9:26; 39:27[30]; Ps. 103:5; Spr. 23:5; 30:17,19; Klaagl. 4:19. 

 

In de Nederlandse vertalingen SV en SV-J wordt het woord ֶנֶשש consequent vertaald met 

‘arend’ en in de Engelse KJV en ASV met ‘eagle’. In andere Nederlandse vertalingen wordt 

niet alleen op sommige plaatsen vertaald met een synoniem hiervan – ‘adelaar’ – maar 

vinden we ook op verschillende plaatsen de vertaling ‘gier’ (HSV één maal; NBG51 zes maal; 

WV95 vier maal; NBV acht maal; GNB96 drie maal; NB twee maal ‘gieradelaar’). Ook in de 

Engelse vertalingen wordt aan aantal keren met ‘gier’ (vulture) vertaald. Echter dit gebeurt 

beduidend minder dan in de Nederlandse vertalingen (NRSV twee maal, GNB92 twee maal; 

WEB één maal; CEV twee maal ‘buzzard’). Opvallend is dat er in de vertalingen onderling 

geen duidelijke overeenstemming bestaat over de plaatsen waar met ‘gier’ vertaald zou 

moeten worden; het gebeurt niet altijd op dezelfde plaats. Hieruit volgt dat er een zekere 

onduidelijkheid is over de vertaling van het woord ֶנֶשש. In recente woordenboeken worden 

verschillende vertalingen gegeven voor het woord ֶנֶשש. Koehler en Baumgartner noemen 

zowel ‘eagle’ (arend) als ‘vulture’ (gier) als mogelijke vertalingen, evenals Brown, Driver en 

Briggs.18 Ook Clines noemt beide vertalingen als mogelijkheid, maar heeft een lichte 

voorkeur voor arend.19 E. Firmage stelt dat het woord ֶנֶשש zowel een vale gier kan 

                                                           
17

 Lisowsky, 1981, S.v.: ֶנֶשש 
18

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ֶנֶשש; Brown, Driver en Briggs, 1962, S.v.: ֶנֶשש. 
19

 Clines, 1993, S.v.: ֶנֶשש. 
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aanduiden, als een arend20, wat inhoudt dat de term volgens hem op de ene plaats vale gier 

zou kunnen betekenen en op de andere arend. Ook Pinney stelt een dergelijke interpretatie 

voor.21 Firmage lijkt een voorkeur te hebben voor de identificatie met een vale gier op basis 

van verschillende oudtestamentische teksten. Naast uiterlijke kenmerken (bv. Ez. 17:3; Mi. 

1:16; zie: §4.1) en gedragskenmerken (bv. Spr. 30:17; zie: §4.2), zijn er volgens hem ook 

teksten, zoals Deut. 28:49, waarin de manier waarop de vogel wordt gepresenteerd 

“suggests the vulture rather than the more solitary eagle”.22 (zie: §4.3) Het is volgens hem 

echter niet mogelijk om een precieze identificatie te geven van het woord ֶנֶשש op basis van 

de teksten die we tot onze beschikking hebben.23 France lijkt, evenals Firmage, een voorkeur 

te hebben voor het vertalen met vale gier, maar erkent dat een precieze identificatie zeer 

moeilijk is.24 

Bij geen van de zesentwintig hierboven genoemde teksten, wordt in het tekstkritisch 

apparaat van de BHS melding gemaakt van een manuscript, waarin het woord ֶנֶשש wordt 

vervangen door een andere vogelsoort.25 Ook in de oude vertalingen wordt ֶנֶשש consequent 

met hetzelfde woord vertaald. De Vulgaat heeft in alle zesentwintig gevallen als vertaling 

een vorm van aquila (arend). De Septuaginta vertaalt in vierentwintig gevallen met een vorm 

van ἀετός (arend); in twee gevallen ontbreekt het vers (Jer. 48:40; Ez. 10:14). Zowel het 

Latijnse als Griekse woord betekent ‘adelaar’ of ‘arend’.26 Pinkster, Lewis en Short, Liddell en 

Scott, Muraoka en Lust, Eynikel en Hauspie noemen enkel ‘eagle’ als betekenis; geen van 

hen noemt ‘gier’ als een mogelijke vertaling. Glare wijst er echter op dat aquila in 

combinatie met het adjectief barbata verwijst naar de Lammergier.27 

                                                           
20

 Firmage, 1992, 1158. 
21

 Pinney, 1964, 147. 
22

 Firmage, 1992, 1158. 
23

 Firmage, 1992, 1158. 
24

 France, 1986, 56. 
25

 Bij Hos. 8:1 wordt – zonder enige grond in andere Hebreeuwse manuscripten of oude vertalingen – voorgesteld ַכֶנֶשש te 

vervangen door een ander woord, namelijk door ש ש of ַכֹנק   gesubstantiveerde participia van de synonieme verba ,ַכשֹמ 

 Nog afgezien van het feit dat voor deze lezing geen enkele tekstuele onderbouwing .(bewaken, toezien op) שמש en נקש

kan worden gegeven, is deze lezing een eenvoudigere dan in de Masoretische tekst. Deze beide redenen maken het zeer 

onwaarschijnlijk dat de voorgestelde lezing de oorspronkelijke lezing is. Daarnaast wordt ook hier geen andere vogelsoort 

voorgesteld, maar een geheel ander woord vanwege het moeilijk te interpreteren vers, zodat deze tekstkritische noot voor 

dit onderzoek van geen enkel belang is. 
26

 Pinkster, 2003, S.v.: aquila 1; Lewis en Short, 1975, S.v.: aquila; Glare, 1982, S.v.: aquila 1; Liddell en Scott, 1968, S.v.: 

ἀετός; Muraoka, 2009, S.v.: ἀετός. Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: ἀετός. 
27

 Glare, 1982, S.v.: aquila 1b. Een andere naam voor lammergier is ‘baardgier’ (Latijn: Gypaetus barbatus). 
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Er is één passage waar de Septuaginta niet enkel met ἀετός vertaalt. In Job 39:27 wordt in 

het eerste deel van het vers het woord ֶנֶשש net als in alle andere passages vertaald met 

ἀετός. Echter, waar in de Masoretische tekst de ֶנֶשש het subject is van de hele passage (Job 

39:27-30), krijgt de passage in de Septuaginta vanaf het tweede gedeelte van vers 27 een 

ander subject, namelijk het woord γὺψ, wat ‘gier’ betekent.28 Job 39:27-30 luidt volgens de 

twee tekstgetuigen als volgt: 

 

Masoretische tekst: Vertaling: 

27 

 

 

ַיְגִביַה ָנֶשש ְוִכי ָיִשים ִאם־ַףל־ִפיָך 

 ִרנֹו׃

Is het op uw bevel dat de nesher hoog 

vliegt, en dat hij zijn nest in de hoogte 

maakt, 

ַלע  28 ֶסַלע ִיְשכֹן ְוִיְתֹלָנן ַףל־ֶשן־ֶסֶ֗

  וְמקוָדה׃

dat hij woont en overnacht op een rots, op 

een steile rots29 en een bergvesting? 

יָניו  29 ָשחֹור ף  ִמָשם ָחַץש־ֹאֶכל ְלמ 

  ַיִביטו׃

Van daar speurt hij naar voedsel, van verre 

turen zijn ogen, 

ְיַףְלעו־ָדם וַבֲאֶשש ֲחָלִלים ָשם  ְוֶאְץשָֹחו 30

 הוא׃
zijn jongen drinken30 bloed, en waar lijken 

zijn, daar is hij. 

 

 

 

Septuaginta: Vertaling: 

27 ἐπὶ δὲ σῷ προστάγματι ὑψοῦται 

ἀετός γὺψ δὲ ἐπὶ νοσσιᾶς αὐτοῦ 

καθεσθεὶς αὐλίζεται 

Verheft de aetos zich op uw bevel, en brengt 

de gups (op uw bevel) de nacht door 

gezeten boven zijn jongen, 

28 ἐπ᾽ ἐξοχῇ πέτρας καὶ ἀποκρύφῳ op het uiteinde31 van een rots en op een 

verborgen plaats? 

29 ἐκεῖσε ὢν ζητεῖ τὰ σῖτα πόρρωθεν 

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ σκοπεύουσιν 

Daar speurt hij naar graan, van een afstand 

zien zijn ogen uit 

30 νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν 

αἵματι οὗ δ᾽ ἂν ὦσι τεθνεῶτες 

παραχρῆμα εὑρίσκονται 

en zijn jongen doordrenken32 zich met 

bloed, en waar ook maar lijken zijn, 

onmiddellijk wordt hij (daar) gevonden. 

                                                           
28

 Liddell en Scott, 1968, S.v.: γὺψ; Muraoka, 2009, S.v.: γὺψ. Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: γὺψ. 
29

 Letterlijk: ‘Rotsachtige rots’, zie Clines, 1993, S.v.: ן ן :.Koehler en Baumgartner, 2001, S.v ;ש   .ש 

30
 Ook mogelijk in plaats van ‘drinken’ is een vertaling met ‘verkrijgen uit’ of ‘onderdompelen in’, zie: Clines, 1993, S.v.: 

 .Vergelijk Septuaginta .עלע

31
 Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: ἐξοχή; Liddell en Scott, 1968, S.v.: ἐξοχή. 

32
 Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: φύρω; Liddell en Scott, 1968, S.v.: φύρω. 
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Het woord γὺψ komt in de Septuaginta slechts enkele malen voor. In Lev. 11:14 en Deut. 

14:1333 is γὺψ de vertaling van respectievelijk ָדָאה en ָשָאה (beide: rode wouw34). In Job 28:7 

heeft de Septuaginta het woord γὺψ waar in de Masoretische tekst ַאָיה (zwarte wouw35) 

staat. In Job 5:7 en 15:23 wordt in de Septuaginta ook het woord γὺψ gebruikt. Bij deze 

passages is echter in de Masoretische tekst geen sprake van welke vogel dan ook. Nergens in 

de Septuaginta wordt γὺψ direct gebruikt als een vertaling van ֶנֶשש. Ook op plaatsen waar in 

verschillende moderne vertalingen wel een giersoort te vinden is – en waar de Masoretische 

tekst niet een vorm van ֶנֶשש heeft – vertaalt de Septuaginta niet met γὺψ. In Deut. 14:12 en 

Lev. 11:13 vinden we de vogelsoorten ֶץֶשס en ָףְזִנָיה. Dat van deze woorden niet vaststaat 

wat hun betekenis is, blijkt uit de verschillende vogelsoorten die in moderne vertalingen 

worden genoemd. Het woord ֶץֶשס wordt in de meeste vertalingen weergegeven als 

lammergier (bv. HSV, NBG51, NBV en WV95)36 en ָףְזִנָיה wordt vertaald met monniksgier (bv. 

HSV), zwarte gier (bv. NBV) en baardgier (bv. WV95). In de SV(-J), NB en NBG51 wordt ָףְזִנָיה 

echter vertaald met zeearend. Volgens Firmage betekenen beide woorden mogelijk ‘bearded 

vulture’ (lammergier, baardgier), maar hij durft geen stellige identificatie te geven.37 Ook 

Koehler en Baumgartner geven voor de beide woorden niet een eenduidige betekenis.38 

                                                           
33

 Lastig aan deze passages is dat het opsommingen van verschillende soorten onreine vogels betreft. De Septuaginta 

noemt in de opsomming in Lev. 11:13-20 één vogelsoort meer dan de Masoretische tekst en in Deut. 14:11-20 één 

vogelsoort minder. Wanneer de opsommingen van de Masoretische tekst en de Septuaginta naast elkaar worden gezet, 

blijkt dat de Septuaginta in Lev. 11:17-19, maar met name in Deut. 14:16-18, een andere volgorde hanteert. Omdat niet van 

alle Hebreeuwse termen in deze opsommingen met zekerheid te zeggen is naar welke vogelsoort zij precies verwijzen, 

moet er rekening mee gehouden worden dat ook in de andere verzen mogelijk een andere volgorde van opsommen is 

aangehouden. Dit zou kunnen betekenen dat het woord γὺψ de vertaling is van een ander Hebreeuws woord, al lijkt het er 

wel op dat in Lev. 11:13-16 en Deut. 14:12-15 in beide tekstgetuigen dezelfde volgorde is gehanteerd. Daarnaast is het de 

vraag in hoeverre de Septuaginta alle verschillende vogelsoorten letterlijk heeft vertaald. Niet alle genoemde soorten in de 

Septuaginta lijken overeen te komen met de opsomming in de Masoretische tekst. Zo noemt de Septuaginta de κύκνο 

(zwaan; Liddell en Scott, 1968, S.v.: κύκνο I; Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: κύκνο), terwijl in de Masoretische tekst 

geen woord wordt genoemd dat mogelijk deze betekenis heeft. Firmage als Pinney signaleren beide de grote onzekerheid 

omtrent het vertalen van vogelnamen in het algemeen in de Hebreeuwse Bijbel (Firmage, 1992, 1144; Pinney, 1964, 149). 
34

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ָדָאה en ָשָאה. Volgens Firmage is hiervan de betekenis mogelijk ‘havik’ (Firmage, 

1992, 1155, 1158). De SV(-J) vertaalt dit woord overigens wel met gier. 
35

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ַאָיה.  Firmage stelt opnieuw ‘havik’ als mogelijke betekenis voor, maar geeft aan dat 

een precieze identificatie van deze vogel niet mogelijk is (Firmage, 1992, 1154, 1158). 
36

 De SV(-J) vertaalt met havik en de NB noemt de splijthoefgier. 
37

 Firmage, 1992, 1155, 1158. 
38

 Het woord ֶץֶשס wordt omschreven als “an unclean bird *…+ type of vulture which breaks the bones of its prey,” het 

woord  ָףְזִנָיה enkel als “an unclean bird.” Op basis van de Septuaginta en de Vulgaat worden voor dit laatste woord de 
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Clines daarentegen geeft ‘ossifrage’ (baardgier, visarend, reuzenstormvogel) en ‘bearded 

vulture’ als vertalingen voor 39ֶץֶשס en voor ָףְזִנָיה ‘black vulture’ (monniksgier), ‘bearded 

vulture’ of ‘osprey’ (visarend).40 De Septuaginta vertaalt ֶץֶשס met γρύψ (grijpvogel, 

griffioen)41 en ָףְזִנָיה met ἁλιαίετο (zeearend).42 In dezelfde lijst van onreine vogels wordt 

ook de ָשָחם (gier)43 genoemd (zie: Lev. 11:18 en Deut. 14:17). In de HSV en NBG51 wordt dit 

woord vertaald met ‘aasgier’.44 Het is echter niet duidelijk welk woord in de Septuaginta 

wordt gebruikt om dit Hebreeuwse woord te vertalen.45 Een letterlijke vertaling lijkt niet te 

worden gegeven. 

Hoewel het woord γὺψ volgens moderne woordenboeken ‘gier’ betekent, wordt het in de 

Septuaginta gebruikt als vertaling van verschillende Hebreeuwse woorden, die niet direct 

naar een giersoort verwijzen; Hebreeuwse woorden die mogelijk wel verwijzen naar een 

giersoort, worden in de Septuaginta op een andere manier vertaald. Het lijkt erop dat in Job 

39:27-30 de ἀετός en de γὺψ nauw met elkaar in verband worden gebracht. Mogelijk passen 

de eigenschappen die in deze passage worden beschreven zowel bij de ἀετός als bij de γὺψ, 

wat zou kunnen betekenen dat beide woorden een vertaling van ֶנֶשש kunnen zijn. Meer 

waarschijnlijk lijkt het echter dat één of meerdere eigenschappen uit Job 39:27-30 niet 

passen bij ἀετός, zodat het invoegen van γὺψ een ‘correctie’ van de tekst is. Dat zou 

betekenen dat de betekenis van ֶנֶשש breder is dan de betekenis van ἀετός. 

 

Om een beter beeld te krijgen van de betekenis van het woord ֶנֶשש zullen in de volgende 

paragraaf eerst de verschillende soorten arenden en gieren die voorkomen in Israël en/of 

                                                                                                                                                                                     
zeearend, de visarend, de monniksgier en de baardgier als mogelijkheden genoemd. Zie: Koehler en Baumgartner, 2001, 

S.v.: ֶץֶשס en ָףְזִנָיה. 

39
 Clines, 1993, S.v.: ֶץֶשס. 

40
 Clines, 1993, S.v.: ָףְזִנָיה. 

41
 Liddell en Scott, 1968, S.v.: γρύψ I; Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: γρύψ. Volgens Liddell en Scott is het ook 

mogelijk dat dit woord verwijst naar een lammergier (Liddell en Scott, 1968, S.v.: γρύψ II). 
42

 Liddell en Scott, 1968, S.v.: ἁλιάετο; Lust, Eynikel en Hauspie, 1992, S.v.: ἁλιαίετο. Mogelijk betekent het woord ook 

visarend (Liddell en Scott, 1968, S.v.: ἁλιάετο). 
43

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ָשָחם. Clines heeft ‘carrion-vulture’ (aasgier) of ‘osprey’ (visarend) als vertalingen 

(Clines, 1993, S.v.: ָשָחם). 

44
 Een aasgier is dezelfde vogel als de Egyptische gier (Neophron percnopterus). Echter, in de NBV en WV95 wordt ָשָחם 

vertaald met ‘visarend’, in de SV(-J) met ‘pelikaan’ en in de NB met ‘reiger’. 
45

 Zie: voetnoot 33. 
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het Sinaï-gebied worden besproken. In de daarop volgende paragraaf zullen de verschillende 

kenmerken van de ֶנֶשש die in het Oude Testament worden genoemd worden geanalyseerd. 
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3. Arenden en Gieren in Israël en het Sinaï-gebied 

 

In paragraaf 2 is gebleken dat het woord ֶנֶשש in de Hebreeuwse Bijbel in eerste instantie lijkt 

te verwijzen naar een arend, maar dat er ook passages zijn waar het mogelijk is dat met dit 

woord een gier wordt bedoeld. Er bestaan echter talloze verschillende soorten arenden en 

gieren. In dit onderzoek zullen enkel de soorten worden besproken die voorkomen in Israël 

en het Sinaï-gebied.46 Immers, als een vogel met het woord ֶנֶשש werd aangeduid, moeten de 

gebruikers van dit woord bekend zijn geweest met de soort en moest deze – anders dan in 

onze tijd, waarin de gehele wereld binnen ons bereik ligt – in hun eigen omgeving 

voorkomen. Zowel de arenden als de gieren behoren allen tot de orde van de 

Accipitriformes. In deze paragraaf zullen verschillende eigenschappen van deze arenden en 

gieren kort worden besproken. In eerste instantie betreft dit algemene gegevens, zoals het 

leefgebied van de vogel, zijn uiterlijk en grootte, zijn broedgewoonten en zijn 

voedselpatroon. Daarbinnen wordt echter de nadruk gelegd op de gegevens die van belang 

zijn voor het onderzoek naar Deut. 32:11. Zo worden binnen de beschrijving van het 

leefgebied naast een algemene omschrijving expliciet de gebieden Israël en het Sinaï-gebied 

behandeld, kunnen uiterlijke kenmerken later in dit onderzoek van belang zijn als 

vergelijkingsmateriaal voor de uiterlijke kenmerken die op verschillende plaatsen in de Bijbel 

worden genoemd bij het woord ֶנֶשש (zie §4.1) en kan het voedselpatroon een indicatie 

geven van het maximale gewicht dat een arend of gier kan dragen. Uiteraard vormen de 

gegevens omtrent de broedgewoonten een belangrijke kern, omdat in Deut. 32:11 juist 

hiermee een vergelijking getrokken wordt. Daarbij zal gekeken worden hoe en waartegen de 

verschillende vogels hun nest beschermen, wanneer en hoe de jongen leren vliegen en 

welke rol de ouders hierin dragen en welk gewicht de jongen hebben wanneer zij uitvliegen. 

 

 

 

                                                           
46

 In dit onderzoek worden de soorten die vandaag de dag voorkomen in dit gebied besproken. Er wordt aangenomen dat 

er geen grote verschillen in het voorkomen van deze soorten hebben opgetreden in de tijd die is verstreken sinds het 

ontstaan van de tekst in Deut. 32. Er moet echter in het achterhoofd worden gehouden dat de mogelijkheid bestaat, dat 

van één of meerdere soorten in de loop der jaren zijn leefgebied iets verschoven is. Daardoor kan het zo zijn dat een vogel 

die nu niet meer voorkomt in Israël en/of het Sinaï-gebied, daar in de tijd van het ontstaan van Deut. 32 wel voorkwam en 

andersom. 
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3.1. Arenden 

In Israël en/of het Sinaï-gebied komen negen47 verschillende soorten arenden voor, allen 

behorend tot de familie van de Accipitridae (sperwerachtigen): de Slangenarend (Circaetus 

gallicus); de Schreeuwarend (Aquila pomarina); de Bastaardarend (Aquila clanga); de 

Steppearend (Aquila nipalensis); de Keizerarend (Aquila heliaca); de Steenarend (Aquila 

chrysaetos); de Verreaux’ Arend (Aquila verreauxii); de Havikarend (Hieraaetus fasciatus); en 

de Dwergarend (Hieraaetus pennatus). Drie van deze soorten broeden echter niet in dit 

gebied: ze overwinteren er enkel of doen het gebied aan tijdens hun trek naar het zuiden. 

Dit betreft de Schreeuwarend, de Steppearend en de Dwergarend. Hoewel het mogelijk is 

dat ook deze soorten werden aangeduid met het woord ֶנֶשש, worden ze in dit onderzoek 

niet besproken op eenzelfde manier als de arenden die wel broeden of hebben gebroed in 

Israël of het Sinaï-gebied. In Deut. 32:11 kan het namelijk niet om deze soorten gaan, omdat 

het in deze tekst gesproken wordt over jongen in een nest. De vogelsoort die in Deut. 32 

wordt aangeduid met ֶנֶשש, moet een vogel zijn die in Israël en/of het Sinaï-gebied zijn 

broedgebied heeft. Echter, omdat verschillende teksten uit de Hebreeuwse Bijbel toch naar 

deze roofvogelsoorten zouden kunnen verwijzen, worden de belangrijkste kenmerken toch 

opgenomen in het samenvattende schema in paragraaf 3.1.7.48 

 

3.1.1.  Slangenarend 

 Circaetus gallicus 

De Slangenarend komt voor in Zuid- en Oost-Europa, delen van het Midden-Oosten, Oost- 

tot Centraal-Azië en Noordwest-Afrika en overwintert in Sub-Saharisch Afrika, ten noorden 

van de evenaar.49 Bij de trek naar het zuiden is Israël een geliefde passage, maar dit gebied 

                                                           
47

 Zowel Pinney als France heeft een lijst met slechts vier verschillende soorten arenden die voorkomen in Israël en/of het 

Sinaï-gebied. Echter, de soorten die zij noemen zijn niet hetzelfde. Pinney noemt de Steenarend, de Bastaardarend, de 

Keizerarend en de Slangenarend (Pinney, 1964, 147). France noemt in plaats van de Bastaardaredn, de Havikarend (France, 

1986, 56). 
48

 Voor deze gegevens is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: 

Schreeuwarend: Ferguson-Lees en Christie, 2001, 240-241, 724-727; Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 192-193; Cramp en 

Simmons, 1980, 203-210. 

Steppearend: Ferguson-Lees en Christie, 2001, 238-239, 733-736; Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 194. 

Dwergarend: Ferguson-Lees en Christie, 2001, 244-245, 758-761; Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 199; Cramp en 

Simmons, 1980, 251-258. 
49

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 445-446. 
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behoort ook tot het broedgebied van de Slangenarend,50 hoewel er niet veel paren in Israël 

zijn waargenomen.51 Mogelijk heeft de Slangenarend in het verleden ook in Egypte en het 

Sinaï-gebied gebroed.52 Een tweede, andere populatie verblijft gedurende het gehele jaar op 

het Indiase subcontinent.53 Tot slot is een derde populatie te vinden op de Kleine Soenda-

eilanden, waartoe onder andere Bali, Lombok en Timor behoren.54  

Slangenarenden leven voornamelijk in warme, droge gebieden met hier en daar een boom, 

variërend van dor grasland tot steenachtig heuvel- of bergland met lichte begroeiing, dun 

beboste savanne en duinen en zelfs semi-woestijngebied.55 Meer noordelijk leeft de vogel 

ook in riviervalleien of drasland met aangrenzende heide of weidegrond.56 Bij voorkeur leeft 

de Slangenarend in gebieden met een variëteit aan landschappen en vegetatie.57 De 

Slangenarend leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 1.200 meter, soms 

tot een hoogte van 1.600 of zelfs 2.000 meter, zeer lokaal tot 2.300 meter.58 

De Slangenarend wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een  

“large pale-looking snake-eagle, brown to grey-brown above with very variably dark 

brown to white throat/chest and equally variably barred to almost plain white belly, 

but otherwise prominent yellow eyes in owl-like (or harrier-like) face on big rounded 

head, thick neck, and bare legs typical of genus.”59  

Het vrouwtje heeft een totale lengte60 van 62 – 70 cm en een spanwijdte van 166 – 188 cm 

(mannetje: 91%).61 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 1,3 en 2,3 kg, dat van het 
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mannetje tussen 1,2 en 2,0 kg.62 Al na 28 dagen heeft het jong een gewicht bereikt van 

ongeveer 1,2 kg.63 

De Slangenarend maakt zijn nest op een hoogte van 3 tot 6 meter – bij uitzondering tot een 

hoogte van 25 meter – in de toppen van doorgaans lage bomen, zeer zelden ook in 

rotskloven.64 Het nest is met een doorsnede van 50 – 75 cm en een diepte van 20 – 25 cm in 

vergelijking met de grootte van de vogel relatief klein.65 Het nest wordt gemaakt van takken 

en twijgen, dat bekleed wordt met bladeren en ander groen.66 De Slangenarend legt één ei, 

dat na 45 – 47 dagen uitkomt.67 Het ei wordt zowel door het vrouwtje als door het mannetje 

uitgebroed, maar het vrouwtje heeft hierin het grootste aandeel.68 Beide ouders dragen de 

zorg voor het jong.69 Gedurende de eerste periode na het uitkomen van het ei, wordt het 

jong voortdurend bebroed door het vrouwtje.70 Ook later beschermt zij haar jong tegen de 

zon en tegen regen.71 Doorgaans is het het mannetje dat het voedsel naar het nest brengt, 

maar voedt enkel het vrouwtje het jong direct.72 Het jong vliegt na 70 – 80 dagen, na een 

periode van 10 – 15 dagen waarin het zich al vanuit het nest naar omliggende takken 

beweegt.73 Als het jong eenmaal kan vliegen, is het snel zelfstandig en verlaat het het 

territorium van zijn ouders.74 Het jong is dan al haast niet meer te onderscheiden van een 

volwassen Slangenarend.75 

De Slangenarend eet in hoofdzaak slangen met een lengte tot ongeveer één meter in Europa 

en in India met een lengte van 150 – 180 cm, maar ook andere reptielen zoals onder andere 

hagedissen en kameleons.76 Daarnaast eet de roofvogel soms ook kleine zoogdieren, zoals 
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muizen, konijnen en hazen of kleine amfibieën.77 Bij uitzondering eet de Slangenarend ook 

vogels. Meestal zijn deze ziek of gewond, maar hij rooft ook jonge vogels uit het nest.78 De 

Slangenarend speurt doorgaans naar prooien door op een hoogte van 10 – 30 meter rond te 

cirkelen, waarbij hij afwisselend hangt op de wind of vliegt met snelle bewegingen, om op 

een prooi neer te duiken.79 Soms duikt de Slangenarend echter van veel grotere hoogte op 

zijn prooi neer.80 Ook jaagt de arend vanaf hoge plaatsen en bij uitzondering besluipt hij zijn 

prooi op de grond.81 Als de prooi klein genoeg is, wordt deze direct meegenomen de lucht in 

en wordt daar gedood.82 Als de prooi te groot is, doodt de Slangenarend deze op de grond 

en eet het daar op, of neemt het alsnog mee naar zijn nest.83 

 

3.1.2.  Bastaardarend 

 Aquila Clanga 

Tot het broedgebied van de Bastaardarend behoren Noordoost- en Oost-Europa en 

Centraal-Azië.84 Om de winter door te brengen trekken de Bastaardarenden naar meer 

zuidelijk gelegen gebieden in Zuid-Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.85 

Israël, dat nu behoort tot het overwinteringsgebied, behoorde in het verleden mogelijk ook 

tot het broedgebied van de Bastaardarend.86 

De Bastaardarend leeft doorgaans in natte gebieden, zoals vochtige bossen, moerassen of 

moerasachtige gronden, natte weidegronden en riviervalleien.87 Echter, in Centraal-Azië 

komt de roofvogel ook voor in meer droge beboste berggebieden.88 Ook de 

overwinteringsgebieden zijn vaak vrij vochtig in vergelijking met andere arenden, maar de 

Bastaardarend is in Afrika ook te vinden op semi-woestijnachtige savanne.89 De 

Bastaardarend leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 1.000 meter, 
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meestal zelfs onder 300 meter; de arend jaagt echter tot een hoogte tot 1.700 meter, lokaal 

zelfs tot boven 4.000 meter.90 

De Bastaardarend wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“medium-sized, rather bulky, compact-looking eagle, as adult normally dark brown 

(the juvenile is spotted), with contrasting yellow cere, short neck but large shaggy-

naped head, fairly strong bill (short gape-line, round nostril), longish wings, relatively 

short rounded tail, feathered legs *…+, large feet. *…+ Eyes brown. Cere and feet 

yellow.”91 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 59 – 71 cm en een spanwijdte van 157 – 179 cm 

(mannetje: 85%).92 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 1,8 en 2,5 kg, dat van het 

mannetje tussen 1,7 en 1,9 kg.93 Op het moment dat het jong het nest verlaat is zijn gewicht 

al haast vergelijkbaar met dat van zijn ouders.94 

Bastaardarenden maken een groot nest van takken met een doorsnede van 70 – 110 cm en 

een diepte tot 100 cm, dat bekleed wordt met groene bladeren en gras.95 Het nest wordt 

gemaakt in of nabij de top van een doorgaans hoge loofboom in een bosrijke omgeving op 

een hoogte van 5 – 25 meter, meestal tussen 8 en 12 meter.96 Bij het ontbreken van 

geschikte bomen wordt het nest ook wel in lage struiken gemaakt.97 De Bastaardarend legt 

meestal 2 – soms 1 of 3 – eieren, die na 42 – 44 dagen uitkomen.98 De eieren worden enkel 

door het vrouwtje uitgebroed.99 Ook de zorg voor de jongen wanneer de eieren zijn 

uitgekomen wordt gedragen door het vrouwtje.100 Hoewel zowel het vrouwtje als het 

mannetje zorgen voor het voedsel, is het enkel het vrouwtje die de jongen voert.101 

Wanneer twee of meer jongen worden uitgebroed, overleeft in veel gevallen enkel het 
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eerste en sterkste jong.102 De jongen vliegen na 60 – 67 dagen, waarna zij nog voor een 

periode van ongeveer 30 dagen afhankelijk blijven van hun ouders.103 

De Bastaardarend eet kleine zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en bij uitzondering ook 

kleine vissen en insecten.104 De prooi heeft meestal een gewicht tot 250 gram.105 Welke 

prooien de Bastaardarend vangt, hangt volledig af van de beschikbaarheid daarvan.106 

Daarnaast eet de Bastaardarend ook aas, voornamelijk in de winter.107 De Bastaardarend 

jaagt voornamelijk vanuit de lucht, vanwaar hij open land nauwkeurig afspeurt of er hoog 

boven vliegt.108 Wanneer een prooi in zicht is duikt de arend neer.109 Regelmatig jaagt de 

Bastaardarend ook vanaf de grond of kaapt prooien van andere roofdieren.110 

 

3.1.3.  Keizerarend 

 Aquila Heliaca 

Het broedgebied van de Keizerarend valt uiteen in twee afzonderlijke gebieden: Zuidwest-

Europa en mogelijk ook Noordwest-Afrika en daarnaast zeer lokaal in Zuidoost-Europa en 

West- tot Centraal-Azië.111 De afzonderlijke populatie in Zuidwest-Europa, op het Iberisch 

Schiereiland, verblijft doorgaans het gehele jaar in hetzelfde gebied.112 De meer oostelijke 

populatie trekt om te overwinteren naar meer zuidelijk gelegen gebieden, zoals het Midden-

Oosten, Oost-Afrika en delen van Zuid-Azië.113 Mogelijk heeft in het verleden de Keizerarend 

ook in Israël gebroed.114 

De Keizerarend leeft zowel in meer open gebieden met hier en daar een boom als in dichter 

beboste gebieden, vaak in de buurt van draslanden.115 Op het Iberisch Schiereiland bestaat 

de leefomgeving van de Keizerarend uit vlaktes, duinen en bossen, maar ook uit lage heuvels 
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en berghellingen met lichte begroeiing, doorgaans ver weg van menselijke activiteiten.116 De 

leefomgeving van Keizerarenden met een meer oostelijk leefgebied bestaat voornamelijk uit 

steppe of bossteppe met open bossen, riviervalleien en zelfs akkerbouwgebied.117 De 

Keizerarend leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 1.300 meter, lokaal 

tot 1.800 meter.118 

De Keizerarend wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“very large, heavy, powerful but sluggish eagle, as adult all dark brown except for 

creamy to buffish shawl and variable small white patches above, with long broad 

body, thick neck, very big head and bill (gape-line level with middle of eye, nostrils 

oval), relatively longish square-ended tail, long feathered legs, strong feet. *…+ Adult 

eyes yellowish-grey to brownish, juvenile brownish-grey. Cere and feet yellow.”119 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 68 – 84 cm en een spanwijdte van 176 – 216 cm 

(mannetje: 83%).120 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 3,2 en 4,5 kg, dat van het 

mannetje tussen 2,5 en 2,7 kg.121 Al na ongeveer 27 dagen kan een jong rond 2,5 kg 

wegen.122 Op het Iberisch Schiereiland wordt een ander ras onderscheiden, namelijk de 

Aquila heliaca adalberti, dat iets groter is dan het hoofdras, de Aquila heliaca heliaca.123 

De Keizerarend maakt een groot nest dat een doorsnede heeft van 120 – 150 cm en een 

diepte van 60 – 70 cm; echter, bij herhaaldelijk gebruik kan de doorsnede van het nest 

oplopen tot 240 cm en de diepte tot 180 cm.124 Het nest wordt gemaakt van takken en 

bekleed met twijgen, gras, stukjes vacht, rommel en groen.125 Het nest wordt doorgaans 

gemaakt in of nabij de top van een hoge boom, meestal op een hoogte van 10 – 20 meter.126 

Bij afwezigheid van geschikte bomen wordt het nest ook wel in lagere struiken gemaakt tot 

een hoogte van 2 meter, maar zelden op een klif of op de grond.127 De Keizerarend legt 2 of 
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3 eieren – soms 1, bij hoge uitzondering 4 – die na 43 – 44 dagen uitkomen.128 De eieren 

worden uitgebroed door zowel het vrouwtje als het mannetje, hoewel het vrouwtje hierin 

het grootste aandeel heeft.129 Nadat de eieren zijn uitgekomen, worden de jongen de eerste 

7 dagen voortdurend bebroed door het vrouwtje, bij uitzondering ook door het mannetje; 

gedurende de 10 daarop volgende dagen worden de jongen nog ongeveer een halve dag 

bebroed.130 De jongen worden van snavel op snavel gevoed door beide ouders, maar het 

vrouwtje heeft hierin opnieuw het grootste aandeel.131 In de eerste weken is het 

voornamelijk het mannetje dat het voedsel naar het nest brengt; later jaagt ook het 

vrouwtje mee.132 Soms overleeft het jongste jong het niet.133 De jongen vliegen na 63 – 77 

dagen en blijven daarna nog ongeveer 160 dagen in het leefgebied van hun ouders.134 

De Keizerarend eet kleine tot middelgrote zoogdieren, vogels, reptielen, zelden vissen en 

insecten.135 Daarnaast eet de Keizerarend ook veel aas, voornamelijk in het winterseizoen of 

tijdens migratie, maar ook tijdens het broedseizoen.136 Levende prooien hebben doorgaans 

een gewicht tot 2 kg.137 De Keizerarend jaagt doorgaans vanaf een niet al te hoge plaats, 

vanwaar hij een korte duikvlucht maakt naar de grond om zijn prooi te grijpen.138 Op een 

zelfde manier jaagt de arend vanuit de lucht.139 Soms kaapt de Keizerarend prooien van 

andere roofdieren.140 

 

3.1.4. Steenarend 

 Aquila chrysaetos 

De Steenarend komt voor in Noord-Amerika, Zuid- en Oost-Europa, Scandinavië (ook 

Schotland en Noord-Engeland), daarnaast ook in een aanzienlijk deel van het Midden-Oosten 
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(waaronder ook Israël en het Sinaï-gebied141), het Kaukasus-gebied, in de noordelijke helft 

van Azië (met uitzondering van het gehele toendragebied in het uiterste noorden), maar 

meer zuidelijk ook in grote delen van centraal China en in een zuidwaartse strook vanuit 

Rusland door Kazachstan tot aan Iran en Afghanistan en tot slot ook in verschillende 

verspreidde gebieden in Noord-Afrika.142 Enkel de Steenarenden die leven in het gebied 

boven 65°NB overwinteren in zuidelijker gelegen gebieden.143 Jonge Steenarenden maken 

meer en langere reizen dan volwassen vogels.144 

De Steenarend heeft verschillende, voornamelijk open, leefgebieden en kan zowel in koude 

als in hitte leven. Vaak leeft de vogel in bergachtige gebieden, op of boven de boomgrens 

waar weinig tot geen vegetatie groeit.145 In de noordelijke gebieden is de Steenarend ook te 

vinden in koude en vochtige naaldwouden, open heidevelden en moerasachtige gebieden, in 

het zuidwesten van Canada ook op haast boomloze, heuvelachtige prairies.146 Meer zuidelijk 

leeft de Steenarend in steppegebied of semi-woestijn, droge gebieden met een schaarse 

begroeiing van enkel gras en laag struikgewas, of zelfs in woestijngebied zonder enige 

begroeiing.147 Buiten het broedseizoen vinden we de Steenarend ook in draslanden bij de 

kust.148 De Steenarend leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 4000 

meter; in de Himalaya zelfs tot een hoogte van meer dan 5500 meter.149 

De Steenarend wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een  

“very big, powerful eagle, brown to blackish-brown with yellowish to tawny or rufous 

shawl at all ages and, as adult, pale wing-panels, looking massive and thick-necked 

when perched, with large bill on relatively small head, long wings, comparatively long 

and slightly rounded or more square-ended tail, long baggy-trousered legs, and big 

strong feet with exceptionally powerful curved claws 4-6 cm long. *…+ Adult eyes 
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brown to red-brown, hazel or amber, juvenile dark brown, becoming paler and 

brighter through immature stages. Cere and feet yellow.”150  

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 66 – 90 cm en een spanwijdte van 180 – 234 cm 

(mannetje: 81%).151 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 3,6 en 6,7 kg, dat van het 

mannetje tussen 2,8 en 6,0 kg.152 Het jong groeit in een periode van ongeveer 9 weken naar 

een gewicht dat vergelijkbaar is met dat van zijn ouders.153 Echter, er kunnen zes 

verschillende rassen worden onderscheiden, die in grootte van elkaar verschillen:  

 Aquila chrysaetos chrysaetos (Europa, behalve het zuidwesten, en oostwaarts tot in 

de westelijke helft van Rusland);  

 Aquila chrysaetos homeyeri (Iberisch Schiereiland, Noord-Afrika, Kreta, het Midden-

Oosten, het Arabische Schiereiland tot aan de Kaukasus en Iran);  

 Aquila chrysaetos daphanea (van Oost-Iran door het Hymalaya-gebied tot aan West- 

en Centraal-China);  

 Aquila chrysaetos japonica (Japan en Korea);  

 Aquila chrysaetos canadensis (Noord-Amerika); 

 Aquila chrysaetos kamtschatica (Noord-Oost-Azië).154  

De daphanea en kamtschatica zijn de grootste rassen; de japonica is het kleinste ras; de 

rassen chrysaetos en canadensis zijn middelgroot; de homeyeri, het ras dat voorkomt in 

Israël en het Sinaï-gebied, is iets kleiner dan deze twee.155 Mogelijk zijn er ook verschillen in 

de kleur van hun pluimage.156 Het is echter niet duidelijk vast te stellen of deze verschillen 

gelden per ras, omdat de kleur ook per vogel kan afwijken.157 

De Steenarend maakt een groot nest van takken, met een doorsnede tot wel 1,5 meter en 

een diepte tot 1 meter. Het nest wordt bekleed met wol, gras en bladeren, waarbij tijdens de 

broedperiode en de periode dat de jongen in het nest verblijven veel groen wordt 
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toegevoegd.158 Doorgaans wordt het nest gemaakt op een onbereikbaar hoge plaats, in een 

rotskloof of klif, zelden in een hoge boom of een kleinere boom die uit een rotsspleet groeit. 

In gebieden waar geen geschikte rotsspleten zijn, wordt het nest vaker in een boom 

gemaakt, maar zelden op de grond.159 De Steenarend legt 1 – 3 eieren, die na 41 – 45 dagen 

uitkomen. Doorgaans worden de eieren enkel uitgebroed door het vrouwtje.160 Echter, in 

deze periode voorziet het mannetje haar niet van voedsel, waardoor het vrouwtje het nest 

moet verlaten om te jagen, zodat de eieren zonder toezicht achterblijven.161 Na het 

uitkomen van de eieren, worden de jongen gedurende een periode van ongeveer 14 dagen 

voortdurend bebroed door het vrouwtje, soms ook door het mannetje.162 Later worden zij 

door beide ouders gedurende de nacht of slecht weer beschermd.163 Zowel het mannetje als 

het vrouwtje brengt voedsel naar het nest, maar doorgaans voedt het vrouwtje de jongen 

van snavel op snavel.164 In 80% van de gevallen overleeft enkel het eerste jong, omdat deze 

de jongere, kleinere jongen aanvalt.165 Na 70 – 80 dagen vliegen de jongen uit, waarna zij na 

ongeveer 2,5 – 4 maanden zelfstandig zijn.166 

De Steenarend eet middelgrote zoogdieren, zoals haasachtigen, marterachtigen, marmotten, 

muizen, en eekhoorns.167 Het gewicht van zijn prooien varieert van 0,5 – 4,0 kg, maar ligt 

meestal rond 1,5 kg. De Steenarend kan echter prooien dragen die meer dan 5 kg wegen.168 

Grotere zoogdieren, zoals herten, schapen, geiten en vossen, zijn ook een prooi voor de 

Steenarend. Echter, van deze dieren worden meestal de jonge of kwetsbare dieren 

uitgezocht.169 Daarnaast eet de Steenarend veel van deze grotere dieren ook als aas, 

voornamelijk in de winter.170 Naast zoogdieren eten Steenarenden ook verschillende soorten 
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vogels, reptielen en in mindere mate ook amfibieën, vissen en zelfs insecten.171 Doorgaans 

speurt de Steenarend vanuit een lage, langzame vlucht nauwkeurig naar prooien.172 Als een 

prooi in zicht is, doet de arend een snelle verrassingsaanval.173 De Steenarend speurt ook 

naar prooien vanaf hoge plaatsen met een goed uitzicht, vanwaar hij met een lange snelle 

zweefvlucht op zijn prooi neer duikt.174 

 

3.1.5.  Verreaux’ Arend 

 Aquila verreauxii 

De Verreaux’ Arend komt voor in Oost- tot Zuid-Afrika, gebieden in centraal-Afrika en zeer 

lokaal ook in het Midden-Oosten.175 Tot het leefgebied van deze arend behoren ook Zuid-

Oost-Egypte en het Sinaï-gebied, mogelijk ook nog steeds Israël.176 De vogel verblijft zowel in 

de zomer als in de winter in hetzelfde gebied.177 

De Verreaux’ Arend leeft in droge gebieden met rotsachtige heuvels en bergen, doorgaans 

op een hoogte liggend tussen zeeniveau en meer dan 5000 meter.178 

De Verreaux’ Arend wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“large, heavy but agile eagle, almost all black as adult, with stout bill, prominent head 

on longish neck and fully feathered legs. *…+ Eyes dark brown. Cere, lores, orbital 

rings and feet yellow, duller on juvenile.”179 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 78 – 90 cm en een spanwijdte van 181 – 219 cm 

(mannetje: 84%).180 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 3,1 en 5,8 kg, dat van het 
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mannetje tussen 3,0 en 4,15 kg.181 Het jong kan na ongeveer 10 weken al rond 3,5 kg 

wegen.182 

De Verreaux’ Arend maakt een vrij vlak, maar groot nest van takken met een doorsnede tot 

wel 1,8 meter en een diepte van 60 cm; na jaren van hergebruik kan het nest echter soms 

tot wel 2 meter diep worden.183 Het nest wordt bekleed met groene bladeren.184 Doorgaans 

maakt de Verreaux’ Arend zijn nest op een uitstekende rots of in een kleine grot, soms 

echter ook in een boom of zelfs een radiotoren.185 De Verreaux’ Arend legt meestal 2 eieren 

– soms 1 of bij uitzondering 3 – die na 43 – 47 dagen uitkomen. De eieren worden 

uitgebroed door zowel het vrouwtje als het mannetje, maar het vrouwtje heeft hierin het 

grootste aandeel.186 Na het uitkomen van de eieren dragen beide ouders de zorg voor de 

jongen.187 Gedurende de eerste 2 dagen worden de jongen voortdurend bebroed; daarna 

neemt het aantal uren dat de jongen op een dag bebroed worden geleidelijk af.188 De jongen 

worden door het vrouwtje van snavel op snavel gevoed.189 Wanneer twee of meer jongen 

worden uitgebroed, overleeft enkel het grootste en sterkste jong, omdat deze het kleinere 

jong aanvalt, waardoor het overlijdt.190 Het jong vliegt na een periode van 84 – 99 dagen en 

blijft daarna nog gedurende een periode van ongeveer 6 maanden bij zijn ouders.191 

De Verreaux’ Arend eet hoofdzakelijk rotsklipdassen. Deze zoogdieren kunnen tot 5,4 kg 

zwaar worden, maar meestal jaagt de Verreaux’ Arend op middelgrote klipdassen (1 – 4,5 

kg).192 Daarnaast eet de Verreaux’ Arend in mindere mate ook andere middelgrote 

zoogdieren, vogels schildpadden en reptielen.193 Zeer zelden eet de Verreaux’ Arend ook 

aas.194 De Verreaux’ Arend speurt vanuit de lucht gebieden nauwkeurig af op zoek naar 

voedsel en valt zijn prooi doorgaans aan op de grond, door erop neer te duiken vanuit een 
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zweefvlucht.195 Daarnaast jaagt de arend ook vanaf hoge plaatsen, zoals bomen en 

uitstekende rotsten.196 De Verreaux’ Arend is in staat om zelfs een vrij zware prooi te dragen 

tijdens het vliegen.197  

 

3.1.6.  Havikarend 

 Hieraaetus fasciatus 

Havikarenden komen voor in verschillende lokale gebieden in Zuid-Europa, Noordwest-

Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Azië en de Kleine Soenda-eilanden.198 Tot het leefgebied 

van de Havikarend behoort ook Israël en in mindere mate de noordelijke helft van het Sinaï-

gebied.199 Havikarenden trekken niet naar een andere plaats om te overwinteren, wat 

betekent dat al deze hierboven genoemde gebieden ook broedgebieden zijn.200 

Havikarenden leven voornamelijk in zonnige, dorre tot half-vochtige gebieden en geven de 

voorkeur aan lager gebergte. Zowel in boomrijke en beboste gebieden als in meer open 

gebieden is de arend te vinden, soms zelfs in kaal woestijngebied.201 De Havikarend leeft in 

Europa doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 1500 meter, in Afrika tot een 

hoogte van 2000 meter en in Azië tot een hoogte van 3000 meter.202 

De Havikarend wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“smallish to mid-sized eagle, as adult brown, grey and white, with smallish head on 

longish neck, long tail, long feathered legs, large feet. *…+ Adult eyes yellow to yellow-

orange, juvenile hazel-brown. Cere and feet yellow.”203 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 55 – 67 cm en een spanwijdte van 142 – 175 cm 

(mannetje: 89%).204 Het gewicht van zowel het vrouwtje als het mannetje ligt tussen 1,5 en 
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2,5 kg.205 Op de Kleine Soenda-eilanden wordt een ander ras onderscheiden, namelijk de 

Hieraaetus fasciatus renschi, dat kleiner is dan het hoofdras Hieraaetus fasciatus fasciatus.206  

Havikarenden maken van takken een groot nest met een doorsnede tot 1,8 meter en een 

diepte tot 60 cm, dat met slechts een beetje groen wordt bekleed.207 Doorgaans wordt het 

nest gemaakt op een hoge klif in de bergen of in een hoge boom, meestal op een hoogte 

boven 10 meter.208 De Havikarend legt meestal 1 of 2 eieren, soms 3, die na 37 – 41 dagen 

uitkomen.209 De eieren worden uitgebroed door zowel het vrouwtje als het mannetje, maar 

het vrouwtje heeft hierin het grootste aandeel.210 Hetzelfde geldt voor de zorg voor de 

jongen na het uitkomen van de eieren.211 Gedurende de eerste week worden de jongen voor 

ongeveer 90% van de tijd bebroed; daarna neemt dit percentage geleidelijk af.212 De jongen 

worden direct door het vrouwtje gevoed.213 Wanneer twee of meer jongen worden 

uitgebroed, overleeft meestal enkel het grootste en sterkste jong.214 Het jong vliegt na 55 – 

65 dagen, soms met een uitloop tot 70 dagen en is daarna na ongeveer 8 weken 

zelfstandig.215 

De Havikarend eet middelgrote vogels en zoogdieren, sommige hagedissen en incidenteel 

ook insecten.216 Het voedingspatroon van de Havikarend is goed aangepast aan de 

beschikbaarheid van prooien.217 Zeer zelden eet de Havikarend ook aas.218 Doorgaans jaagt 

de Havikarend vanuit een boom, waar hij zich verdekt opstelt, maar hij besluipt ook prooien 

op de grond.219 Daarnaast duikt de Havikarend ook neer op prooien vanuit de lucht.220 
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3.1.7 Samenvattend Schema Arenden 
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3.2. Gieren 

In Israël en/of het Sinaï-gebied komen vijf221 verschillende soorten gieren voor: de Baardgier 

– ook wel Lammergier genoemd – (Gypaetus barbatus); de Egyptische Gier (Neophron 

percnopterus); de Vale Gier (Gyps fulvus); de Monniksgier (Aegypius monachus); en de 

Oorgier (Aegypius tracheliotus). In tegenstelling tot de verschillende soorten arenden, 

broeden al deze gieren in Israël en/of het Sinaï-gebied en zij zullen daarom alle vijf 

besproken worden in deze paragraaf. Evenals de hierboven besproken arenden behoren ook 

al deze gieren tot de familie van de Accipitridae. 

 

3.2.1.  Baardgier 

 Gypaetus barbatus 

De Baardgier komt voor in gebieden met hooggebergte in Zuid-Europa, het Midden-Oosten, 

Zuid-Azië en het noordwesten, oosten en zuiden van Afrika.222 Baardgieren kennen geen 

wintertrek, zodat al deze gebieden tevens broedgebieden zijn.223 Ook Israël en het Sinaï-

gebied behoorden tot het broedgebied van de Baardgier.224 Echter, sinds 1981 is niet meer 

aangetoond dat een Baardgier in Israël broedde.225 Mogelijk leefden er rond die periode nog 

slechts 3-4 paren in Israël.226 Ook in het Sinaï-gebied zijn nog slechts nauwelijks broedende 

paren te vinden.227 

Het leefgebied van de Baardgier bestaat uit bergachtig gebied met hoge bergen, vele kliffen, 

uitstekende rotsen en afgronden, meestal met hooggelegen weide- en heidelanden, soms 

ook met beboste hellingen, droge rivierbeddingen en hooggelegen steppe.228 De Baardgier 

leeft vaak boven de boomgrens en komt slechts zelden lager dan 1000 meter boven 

zeeniveau; in sommige gebieden ligt die grens zelfs bij 2000 meter.229 In Europa leeft de 

Baardgier doorgaans op een hoogte liggend tussen 1000 en 2000 meter; in Centraal-Azië 
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tussen 2000 en 4500 meter; en in Afrika tussen 1500 en 4200 meter.230 Het leefgebied van 

een Baardgier beslaat een enorm groot gebied, tot wel duizenden km2.231 

De Baardgier wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“Huge vulture, distinctive and with no obvious relatives, mostly dark greyish, rusty 

and whitish as adult but juvenile all dark, with relatively smallish head on long 

powerful neck, long slender body with markedly long wings and tail, shortish more or 

less feathered legs, strong feet. *…+ Adult eyes creamy to yellow with red to dark 

orange sclerotic membrane, juvenile grey-brown to red-brown with orange-red 

membrane. Cere (mostly concealed by beard) and narrow eye-rings blue or light 

blue-grey. Adult feet lead-grey, juvenile paler or yellow-tinged.”232 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 94 – 125 cm en een spanwijdte van 231 – 283 cm 

(mannetje: 97%).233 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 5,6 en 6,7 kg, dat van het 

mannetje tussen 4,5 en 7,0 kg.234 Van de Baardgier kunnen echter verschillende rassen 

onderscheiden worden, die in grootte en pluimage van elkaar verschillen.235 

Baardgieren maken van takken een groot nest op een hoge onbereikbare plaats: op een klif, 

uitstekende rots of in een kleine grot.236 Het nest wordt bekleed met wol, mest, gedroogde 

huiden en soms zelfs afval en heeft een doorsnede heeft van ongeveer 1 meter en een 

diepte van 60 cm.237 Echter, deze afmetingen kunnen al snel oplopen tot respectievelijk 1,5 – 

2,5 meter en 1 meter.238 De Baardgier legt 1 – 2 eieren, soms 3, die na 53 – 60 dagen 

uitkomen.239 De eieren worden uitgebroed door zowel het vrouwtje als het mannetje, 
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hoewel het vrouwtje daarin het grootste aandeel heeft.240 De eerste drie weken nadat de 

eieren zijn uitgekomen, bebroedt het vrouwtje onafgebroken het broedsel, incidenteel ook 

het mannetje.241 In de eerste periode zorgt het mannetje voor het voedsel, dat het vrouwtje 

voert aan het jong; later zorgen beide vogels voor voedsel.242 Wanneer twee of meer jongen 

worden uitgebroed, overleeft enkel de sterkste.243 Het jong vliegt na 100 – 130 dagen, 

waarna het nog tot een jaar kan duren voordat het zelfstandig is.244 

De Baardgier kent een uniek dieet dat voor het grootste gedeelte, tot wel 85%, uit botten 

bestaat.245 Kleine botten worden doorgebeten of in hun geheel doorgeslikt.246 Om grotere 

botten te breken, worden deze herhaaldelijk van 50 – 80 meter hoogte op de rotsen 

gegooid.247 In tegenstelling tot andere gieren dragen Baardgieren regelmatig voedsel in hun 

klauwen.248 Zij kunnen tot wel meer dan 4 kg dragen tijdens het vliegen, bijna hun eigen 

lichaamsgewicht.249 Naast botten eet de Baardgier ook vlees en huid van de karkassen van 

pas gedode zoogdieren, reptielen en vogels.250 Mogelijk vangt de Baardgier af en toe ook 

levende zoogdieren en vogels, maar het betreft meestal zwakke exemplaren.251 Deze dieren 

valt de Baardgier aan met zijn vleugels, zelden met zijn bek of poten.252 De Baardgier vliegt 

enorme afstanden op zoek naar voedsel en kan op één dag tot wel 700 km afleggen.253 

Daarbij maakt hij een langzame zweefvlucht op 2 – 4 meter boven de grond, of ongeveer 50 

meter boven een richel; soms vliegt de Baardgier nog beduidend hoger.254 
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3.2.2. Egyptische Gier 

 Neophron percnopterus 

De Egyptische Gier komt voor op de Atlantische eilanden, het noordwesten, midden en 

zuiden van Afrika, Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Zuidwest- tot Zuid-Azië.255 Zowel in 

Israël als in Egypte was de Egyptische Gier in het verleden een veel voorkomende vogel. 

Echter, in de loop der jaren is het aantal paren flink gedaald.256 Enkel de Egyptische Gieren 

die leven in Zuid-Europa brengen de winter door in meer zuidelijk gelegen gebieden.257 

De Egyptische Gier leeft voornamelijk in open laagland, zoals steppe, open savanne, 

woestijn, weide- en grasland.258 Meestal betreft dit droge gebieden, maar de vogel is ook te 

vinden bij bijvoorbeeld draslanden of rivierbeddingen.259 De Egyptische Gier heeft om te 

broeden echter meer rotsachtig gebied nodig, waar kliffen te vinden zijn voor het maken van 

een nest.260 Gewoonlijk leeft de Egyptische Gier in lage tot middelhoge gebieden, incidenteel 

echter ook in hoger berggebied.261 Doorgaans leeft de gier op een hoogte liggend tussen 

zeeniveau en 4500 meter, maar meestal onder 2000 meter.262 Opvallend is dat de Egyptische 

gier tegenwoordig vaak leeft in de buurt van menselijke activiteiten.263 

De Egyptische Gier wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“Small, slight, scruffy vulture, mainly dirty white as adult and brown as juvenile, with 

thin bill, bare face and sides of head to foreneck, leaving conspicuous ear-holes, 

untidy ruff of elongated feathers on back and sides of neck, relatively long legs, and 

wedge-shaped tail. *…] Adult eyes dark brown to yellow or even orange-red *…+, 

juvenile brown. Adult face and cere orange-yellow, extending to base of black or 

black-tipped bill *…+; juvenile whitisch-grey, extending to base of brown bill *…+. Adult 

legs pink, bluish-pink or yellow, juvenile blackish-grey.”264 
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Het vrouwtje heeft een totale lengte van 54 – 66 cm en een spanwijdte van 146 – 175 cm 

(mannetje: 98%).265 Het gewicht van zowel het vrouwtje als het mannetje ligt tussen 1,6 en 

2,4 kg.266 Op het Indiase subcontinent wordt een ander ras onderscheiden, de Neophron 

percnopterus ginginianus, dat kleiner is dan het hoofdras Neophron percnopterus 

percnopterus, en een andere kleur snavel heeft.267 

Egyptische Gieren maken van twijgen en kleine takken een vrij klein en rommelig nest, dat 

een doorsnede heeft van 60 -75 cm en een diepte van 20 – 30 cm.268 Echter na een aantal 

jaren van hergebruik dan de doorsnede oplopen tot 1,5 meter en de diepte tot 75 cm.269 Het 

nest is vaak vuil en bedekt met een laag raggen, haren, huid, uitwerpselen, papier en ander 

afval.270 Doorgaans wordt het nest gemaakt in een rotsspelonk of richel, op een klif of in 

nissen in oude gebouwen; soms maakt de Egyptische Gier het nest in een 4 – 7 meter hoge 

boom.271 De Egyptische Gier legt 1 – 3 eieren, meestal 2, die na ongeveer 42 dagen 

uitkomen.272 De eieren worden door zowel het vrouwtje als het mannetje uitgebroed.273 De 

eerste weken nadat de eieren zijn uitgekomen, het broedsel voortdurend bebroed door één 

van de ouders.274 In eerste instantie is het het mannetje dat het voedsel naar het nest 

brengt; later brengen beide vogels voedsel en voeren de jongen van snavel tot snavel.275 

Wanneer twee of meer jongen worden uitgebroed, overleeft meestal slechts één.276 Het 

jong vliegt na 70 – 90 dagen, waarna het nog ongeveer een maand nodig heeft om 

onafhankelijk van zijn ouders te leven.277 

De Egyptische Gier is een aaseter en voedt zich met de restjes van de kadavers van een grote 

variëteit aan zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels.278 Vanwege zijn kleine, vrij zwakke 

snavel is de gier niet in staat om het vlees van het kadaver los te scheuren, maar kan hij 
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enkel losse stukjes oppikken.279 Daarnaast bestaat het dieet van een Egyptische Gier voor 

een groot gedeelte uit organisch afval, zoals rottende groente en fruit, zodat de vogel vaak is 

te vinden in de buurt van menselijke activiteiten.280 Daarnaast eet de Egyptische Gier in 

mindere mate insecten, die ook levend worden gevangen.281 Hetzelfde geldt voor jonge of 

zwakke zoogdieren en vogels.282 Tot slot breekt de Egyptische Gier ook eieren van sommige 

grote vogels door ze op rotsen te laten vallen of in mindere mate door er stenen op te 

gooien.283 Deze stenen draagt de gier in zijn snavel en hebben doorgaans een gewicht tussen 

15 – 300 gram.284 Mogelijk breekt de Egyptische Gier ook botten op eenzelfde manier als de 

Baardgier.285 Gevonden voedsel draagt de Egyptische Gier altijd in zijn snavel.286 De 

Egyptische Gier speurt naar voedsel vanuit de lucht of een hoge plaats en is in staat om 

objecten met een diameter van 4 – 8 cm te herkennen vanaf een hoogte van 1.000 meter.287 

 

3.2.3. Vale Gier 

 Gyps fulvus 

De Vale Gier komt voor in Noordwest-Afrika, delen van Sub-Saharisch Afrika, Zuid-Europa, 

het Midden-Oosten, Zuidwest- en Centraal-Azië.288 Ook Israël en het Sinaï-gebied behoren 

tot het leefgebied van de Vale Gier.289 Volwassen vogels blijven doorgaans het gehele jaar in 

hetzelfde gebied, terwijl jongere vogels meer rondtrekken en zelfs van noord naar zuid 

migreren.290 Zo trekt de populatie in Turkije in de winter naar een meer zuidelijk gelegen 

gebied en overwinteren sommige Vale Gieren die leven op het Iberisch Schiereiland in het 

noordwesten van Afrika.291 
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De Vale Gier heeft in zijn leefomgeving steile kliffen, ravijnen of uitstekende rotsen nodig om 

te kunnen broeden.292 Echter, deze leefomgeving beslaat een veel grotere diversiteit aan 

doorgaans open, droge gebieden, die de Vale Gier afspeurt op zoek naar voedsel.293 Deze 

gebieden variëren van steppe en semi-woestijngebied tot berghellingen en –plateaus.294 De 

Vale Gier leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 3.000 meter, maar is 

ook op veel grotere hoogten waargenomen.295 

De Vale Gier wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“huge bulky vulture, strongly two-toned shades of pale brown and blackish in all 

plumages, with stout bill shorter than head and deeper than broad at base, rather 

small downy head and long neck, loosely feathery ruff, long wings, and shortish tail 

and legs. *…+ Adult eyes pale yellowish-brown to richer golden-brown, or brownish-

yellow with increasing age; *…+. Cere always grey, but individually varying from 

bluish-grey to dark grey. Adult bill pale yellowish-horn to greenish-yellow with dusky 

base; *…+. Bare skin at sides of neck pale blue-grey, darker in excitement. Legs always 

grey, but varying individually in shade from greenish-grey to brownish-grey, even 

bluish-tinged.”296 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 93 – 110 cm en een spanwijdte van 234 – 269 cm 

(mannetje: 92%).297 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 6,5 en 11,3 kg, dat van het 

mannetje tussen 6,2 en 10,5 kg.298 Het jong is bij het verlaten van het nest slechts een beetje 

kleiner en lichter dan een volwassen Vale Gier en kan al ruim 11 kg wegen.299 In Centraal-

Azië kan een afzonderlijk ras worden onderscheiden, namelijk de Gyps fulvus fulvescens, die 

iets andere kleuren draagt dan het hoofdras Gyps fulvus fulvus.300 

Vale Gieren maken van takken en twijgen een relatief klein tot vrij groot nest, dat na 

hergebruik in verschillende opeenvolgende jaren groter wordt.301 Het nest heeft een 

doorsnede van 60 – 100 cm en een diepte van 20 – 30 cm en wordt bekleed met enkele 
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bladeren en gras.302 Het nest wordt gemaakt op een klif, een uitstekende rots of in een 

rotsspelonk, zelden in een oud nest in een boom.303 De Vale Gier legt 1 ei, dat na 48 – 58 

dagen uitkomt.304 Het vrouwtje en het mannetje hebben een gelijk aandeel in het 

uitbroeden van het ei.305 Ook na het uitkomen van het ei hebben beide ouders een gelijk 

aandeel in de zorg voor en het voeden van het jong.306 In de eerste weken wordt het jong 

nog voortdurend bebroed.307 Het jong wordt niet van snavel op snavel gevoed, maar door 

middel van voedsel dat de ouders uitbraken op de bodem van het nest.308 Het jong vliegt na 

110 – 115 dagen, maar kan na 80 – 90 dagen het nest al verlaten en wat rondwandelen.309 

Daarna is het nog 3 – 4 maanden afhankelijk van zijn ouders.310 

De Vale Gier eet uitsluitend aas en voedt zich met het vlees van karkassen van middelgrote 

tot grote zoogdieren.311 Van de karkassen eet hij voornamelijk de ingewanden en andere 

zachte weefsels, zoals spieren; daarnaast ook de maaginhoud.312 In mindere mate eet de 

Vale Gier ook van de karkassen van bijvoorbeeld eenden en vissen.313 Veel Vale Gieren eten 

zoveel, dat ze niet meer in staat zijn op te vliegen, waardoor ze een gemakkelijke prooi 

zijn.314 Vale Gieren vliegen soms wel meer dan 50 kilometer op zoek naar karkassen.315 

Daarnaast houdt de Vale Gier activiteiten van roofdieren op de grond en van andere 

aaseters nauwlettend in de gaten.316 
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3.2.4.  Monniksgier 

 Aegypius monachus 

De Monniksgier komt voor in Zuid-Europa, Zuid- en Centraal-Azië.317 Mogelijk heeft de gier in 

het verleden ook gebroed in het Noord-Afrikaanse Atlasgebergte.318 Monniksgieren 

verblijven doorgaans het gehele jaar in hetzelfde gebied, maar sommige vogels uit meer 

noordelijk gelegen gebieden maken voor de winter toch een trek naar meer zuidelijke 

streken, zoals Sudan, het Midden-Oosten, Pakistan, het noordwesten van India en Korea.319 

Op die tocht nemen enkele vogels een route die over Israël voert.320 Echter, mogelijk hebben 

er in het verleden in Israël ook Monniksgieren gebroed.321 Het Sinaï-gebied vormt voor een 

enkele Monniksgier een plaats om te overwinteren.322 

De leefomgeving van de Monniksgier bestaat voornamelijk uit open gebieden in heuvel- en 

berglandschap, zoals hooggelegen gras- en weidegronden, semi-woestijngebied, open 

bossen en licht begroeide hellingen, doorgaans met omliggende vlakten.323 Echter, 

Monniksgieren vliegen enorme afstanden en speuren naar voedsel boven alle soorten open 

landschap.324 De Monniksgier leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen 300 en 1.400 

meter in het Westen, maar in het Oosten vaak nog veel hoger tot een hoogte van 3.800 

meter of meer.325 

De Monniksgier wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“huge vulture, all dark brown but for pale head as adult, and blackish as juvenile, with 

massive deep bill on relatively small angular head, large long wings, short and 

rounded to wedge-shaped tail, short legs with bare tarsus. *…+ Eyes dark brown. 

Adult cere, bill-base and orbital rings pale blue to mauve, juvenile whitish to pinkish 

or violet-pink, turning bluer from fourth year. Adult legs and feet variably bluish-grey 
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to pale yellow or pinkish, juvenile yellowish to violet or pinkish-grey, even bluish-

pink, gradually turning pinker or more yellow.”326 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 100 – 120 cm en een spanwijdte van 250 – 295 cm 

(mannetje: 93%).327 Het gewicht van het vrouwtje ligt tussen 7,5 en 12,5 kg, dat van het 

mannetje tussen 7,0 en 11,5 kg.328 Op het moment dat het jong het nest verlaat heeft het 

een grootte en gewicht dat vergelijkbaar is met die van zijn ouders.329 Doorgaans zijn de 

Monniksgieren die meer oostelijk leven zwaarder dan de westelijke exemplaren.330 

De Monniksgier maakt een groot nest van takken met een doorsnede die kan oplopen tot 

1,5 – 2 meter en een diepte van 1 – 3 meter.331 Het nest wordt bekleed met uitwerpselen en 

dierenhuiden.332 Het nest wordt doorgaans gemaakt in de top van een 1,5 – 12 meter hoge 

boom, vaak groeiend uit een rotsspleet.333 In Azië wordt het nest met enige regelmaat ook 

op de grond, op een klif of op een uitstekende rots gemaakt; in Europa gebeurt dit zelden.334 

De Monniksgier legt één ei – bij hoge uitzondering 2 – dat na 50 – 62 dagen uitkomt.335 Het 

ei wordt door zowel het vrouwtje als het mannetje uitgebroed, maar het vrouwtje heeft 

hierin het grootste aandeel.336 Ook de zorg voor en het voeden van het jong wordt gedragen 

door beide ouders.337 Na het uitkomen van het ei wordt het jong nog enige tijd door zijn 

ouders bebroed.338 Voor een periode van ongeveer 2 maanden zorgen de ouders voor 

schaduw voor hun jong door met hun vleugels gespreid boven hem te gaan staan.339 Het 

jong wordt gevoed met voedsel dat door de ouders wordt uitgebraakt op de bodem van het 

nest of van snavel tot snavel wordt gevoerd.340 Het jong vliegt na 104 – 120 dagen, waarna 

het nog ongeveer 2 maanden afhankelijk blijft van zijn ouders.341 
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De Monniksgier voedt zich met het vlees van middelgrote tot grote karkassen van 

voornamelijk zoogdieren, maar ook vogels, reptielen en insecten behoren tot het dieet van 

deze gier.342 Zeer zelden vangt de Monniksgier levende prooien, doorgaans langzame, kleine 

of zieke exemplaren.343 Door zijn sterke snavel is de Monniksgier in staat om spieren, pezen 

en huid open te scheuren.344 De Monniksgier speurt naar voedsel vanuit de lucht.345 

 

3.2.5. Oorgier 

 Aegypius tracheliotus 

De Oorgier komt voor in grote delen van Sub-Saharisch Afrika en delen van het Midden-

Oosten.346 Voor 1989 heeft de Oorgier mogelijk in Israël gebroed.347 In delen van Egypte 

wordt de Oorgier met regelmaat waargenomen, maar er is geen bewijs dat de gier hier ook 

broedt.348 De meest Oorgieren verblijven het gehele jaar in hetzelfde gebied.349 Echter, van 

de afzonderlijke Israëlisch populatie is bekend dat zij voedsel zoeken tot meer dan 150 km 

ten noorden van hun broedgebied.350 

De Oorgier leeft bij voorkeur in ongerepte open gebieden met hier en daar een boom en 

weinig tot geen gras, zoals droge savanne, dorre vlakten, woestijngebied en open 

berghellingen.351 Op zoek naar voedsel speurt de Oorgier echter ook meer begroeide 

gebieden af.352 De Oorgier leeft doorgaans op een hoogte liggend tussen zeeniveau en 3.000 

meter, lokaal echter tot 4.500 meter.353 

De Oorgier wordt door Ferguson-Lees en Christie omschreven als een 

“huge bulky vulture, as adult mostly blackish with white thighs, with massive bill 

(approaching 10 cm long and 5 cm deep), variably distinct fleshy folds (‘lappets’) on 
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bare head and neck, short dense ruff on rear neck and elongated feathers to sides 

and below thinly covering short white down, plain downy thighs. *…+ long wings 

about equal to shortish tail; *…+ Eyes dark brown. Adult bill pale yellow-horn or 

greenish-brown to blackish, juvenile blackish-horn to yellowish-grey. Cere pale blue 

to pale grey-blue, duller on juvenile. Bare skin of adult head pink to purplish-pink, 

with bluer cheeks, flushing scarlet and purple-blue in excitement; juvenile pale pink 

(variably covered in down). Adult feet pale blue to blue-grey, juvenile grey-brown.”354 

Het vrouwtje heeft een totale lengte van 95 – 115 cm en een spanwijdte van 250 – 290 cm 

(mannetje: 92%).355 Het gewicht van zowel het vrouwtje als het mannetje ligt tussen 5,4 en 

9,4 kg.356 Het maximale gewicht van een jong dat nog in het nest verblijft is 7,5 kg.357 De 

Oorgier die voorkomt in Israël en delen van het Arabische Schiereiland, wordt ook wel 

onderscheiden als een afzonderlijk ras, de Aegypius tracheliotus negevensis, en wijkt in kleur 

iets af van het hoofdras, de Aegypius tracheliotus tracheliotus.358 Om dezelfde reden wordt 

door sommigen een derde ras onderscheiden, de Aegypius tracheliotus nubicus, die 

voorkomt in Egypte en Noord-Sudan.359 

De Oorgier maakt doorgaans een groot plat nest van takken met een doorsnede van 120 – 

220 cm en een diepte van 30 – 70 cm in de top van een lage boom.360 Echter, bij het 

ontbreken van geschikte bomen, wordt het nest ook wel op een rots gemaakt.361 Het nest 

wordt bekleed met gras, haar en huiden.362 De Oorgier legt 1 ei – bij hoge uitzondering 2 – 

dat na 54 – 56 dagen uitkomt.363 Waarschijnlijk broedt enkel het vrouwtje het ei uit.364 Na 

het uitkomen van het ei dragen zowel het vrouwtje als het mannetje de zorg voor het jong 

                                                           
354

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 440. 
355

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 124. 
356

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 441. 
357

 Cramp en Simmons, 1980, 83. 
358

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 441; Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 129. 
359

 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 129; vgl. Ferguson-Lees en Christie, 2001, 441. Volgens Cramp en Simmons is er 

echter helemaal geen geografische variatie (Cramp en Simmons, 1980, 88). 
360

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 441; Cramp en Simmons, 1980, 87. 
361

 Cramp en Simmons, 1980, 87. 
362

 Ferguson-Lees en Christie, 2001, 441. 
363

 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 129; vgl. Ferguson-Lees en Christie, 2001, 441; Cramp en Simmons, 1980, 87. 
364

 Cramp en Simmons, 1980, 87. 



Gedragen als op Arendsvleugels  50 

 

op zich en brengen zij beide voedsel naar het nest.365 Het jong vliegt na 125 – 135 dagen en 

kan daarna nog voor meer dan 12 maanden afhankelijk zijn van zijn ouders.366 

De Oorgier voedt zich voornamelijk met de huid, spieren, pezen en andere grove weefsels 

van de karkassen van grote zoogdieren.367 Ook kleinere zoogdieren, vogels en reptielen 

behoren tot het dieet van de Oorgier.368 Daarnaast doodt de Oorgier ook af en toe een 

levende prooi, doorgaans een klein of zwak exemplaar.369 Echter, het is ook mogelijk dat 

deze prooien worden geroofd van andere roofvogels, zoals arenden.370 De Oorgier eet ook 

sommige eieren.371 Een volle krop van een Oorgier kan tot 1,45 kg vlees bevatten.372 De 

Oorgier vliegt laag over het land op zoek naar voedsel.373 Daarnaast jaagt de Oorgier 

mogelijk ook vanaf een hoge plaats, zoals een boom.374 
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3.2.6. Samenvattend Schema Gieren 
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3.3. Conclusie 

Zes soorten arenden en vijf soorten gieren broeden – of hebben in het verleden (mogelijk) 

gebroed – in Israël en/of het Sinaï-gebied: 

Arenden Gieren 

- Slangenarend (Circaetus gallicus) - Baardgier (Gypaetus barbatus) 

- Bastaardarend (Aquila clanga) - Egyptische Gier (Neophron percnopterus) 

- Keizerarend (Aquila heliaca) - Vale Gier (Gyps fulvus) 

- Steenarend (Aquila chrysaetos) - Monniksgier (Aegypius monachus) 

- Verreaux’ Arend (Aquila verreauxii) - Oorgier (Aegypius tracheliotus) 

- Havikarend (Hieraaetus fasciatus)  

Omdat in Deut. 32:10-12 duidelijk sprake is van een broedende vogel, betekent dit dat het 

woord ֶנֶשש daar zeer waarschijnlijk verwijst naar één van deze soorten. Elders in het Oude 

Testament kan het woord echter ook verwijzen naar soorten die overwinteren in dit gebied 

of het zelfs enkel aandoen tijdens hun trek naar het zuiden (de Schreeuwarend, Aquila 

pomarina; de Steppearend, Aquila nipalensis; en de Dwergarend, Hieraaetus pennatus). 

Het leefgebied van de verschillende soorten arenden en gieren bestaat uit een grote 

diversiteit aan gebieden, variërend van vochtige bossen en moerasgebieden tot savanne, 

dorre graslanden en zelfs woestijngebied. Ook de individuele soorten leven doorgaans in een 

variëteit aan gebieden.  

Tussen de verschillende soorten arenden en gieren zijn grote verschillen wat betreft hun 

totale lengte, spanwijdte en gewicht. De gieren zijn over het algemeen groter dan de 

arenden. De vier grootste vogels die in deze paragraaf zijn beschreven zijn de Monniksgier, 

de Oorgier, de Baardgier en de Vale Gier. Pas daarna volgen de Steenarend, de Verreaux’ 

Arend, de Keizerarend en de Steppearend. Deze arenden zijn met een maximale spanwijdte 

van meer dan 2 meter eveneens zeer groot. Echter, vergeleken bij de Monniksgier en de 

Oorgier – die beide een spanwijdte kunnen halen van bijna 3 meter – hebben deze 

roofvogels een nog vrij bescheiden grootte. Er zijn ook soorten die veel kleiner zijn, zoals de 

Dwergarend, de Schreeuwarend, de Havikarend en de Egyptische Gier. 

Wat betreft de plaats waar het nest wordt gemaakt zijn er twee groepen te onderscheiden. 

Zowel van de arenden als van de gieren zijn er soorten die hun nest bij voorkeur maken op 

een klif, een uitstekende rots of in rotsspelonken (Steenarend, Verreaux’ Arend, Baardgier, 

Egyptische Gier en Vale Gier). Daarnaast zijn er soorten die een voorkeur hebben voor het 
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maken van het nest in een boom of een lage struik (Slangenarend, Schreeuwarend, 

Bastaardarend, Steppearend, Keizerarend, Dwergarend en Oorgier) of die op beide plaatsen 

hun nest maken (Havikarend en Monniksgier). 

Vrijwel alle soorten bebroeden hun jongen in de eerste periode na het uitkomen van de 

eieren voortdurend. De periode waarin dit gebeurt, verschilt per soort. Na deze periode van 

onafgebroken broeden neemt het gedeelte van de dag dat de jongen bebroed worden 

geleidelijk af. Echter, de jongen worden nog geruime tijd beschermd door de ouders 

gedurende de nacht, tijdens slecht weer (zie: §3.1.4) en tegen de zon (zie: §3.1.1). De ouders 

doen dit door met hun vleugels gespreid boven het nest te staan (zie: §3.2.4). 

De jongen van zowel arenden als gieren blijven vrij lang in het nest voordat zij uitvliegen. 

Echter, de jongen van de verschillende giersoorten vliegen later uit dan de arendsjongen. Er 

bestaat een verband tussen de grote van de vogel en de periode die de jongen nodig hebben 

voordat zij kunnen vliegen. Over het algemeen geldt dat hoe groter de roofvogel is, hoe 

langer het duurt voordat het jong uitvliegt. Dit is logisch, omdat het jong op het moment dat 

het het nest verlaat een gewicht heeft dat al (bijna) vergelijkbaar is met dat van een 

volwassen vogel. 

Hoe de jongen precies leren vliegen en wat de rol van de ouders daarbij is beschrijven de 

encyclopedieën niet voor de afzonderlijke soorten arenden en gieren. Wellicht gaan de 

jongen op een zeker moment gewoon vliegen, ofwel vanuit hun instinct, ofwel doen zij hun 

ouders na. In algemene zin merken Del Hoyo, Elliot en Sargatal het volgende op: 

“The first flight out of the nest is usually made without any parental coaxing, but, in 

some cases, it may be under the close surveillance of the adults, and in response to their 

forceful encouragement. After leaving the nest for the first time, young birds are often 

unable to make an upward flight back to the nest, and they must be fed out of the nest 

for several days, until they are stronger on the wing, and able to come back to the 

nesting platform.”375 

Palmer vermeldt verschillende ooggetuigenverslagen waarin wordt beschreven hoe een 

Steenarend haar jongen op haar rug neemt, waarvan ik er hier twee noem: 
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- “The mother ‘roughly handled’ the eaglet and ‘allowed’ it to drop 90 ft.; she would 

then swoop under it, the eaglet would alight on her back, and she would fly upward; 

this was repeated.”376 

- “For more than 30 min. an adult allowed the young to alight on her(?) back and 

assisted it in flying high in the air, then dumping it off; the eaglet would fly, calling 

continuously as it came down lower and lower, and the older bird would fly under it 

and repeat the process.”377 

Hoewel de kans nihil is dat de personen die iets dergelijks hebben waargenomen bekend zijn 

geweest met elkaars observaties, stelt Palmer het volgende: 

“An adult eagle is presumably unable to transport anything as heavy as its own young 

– certainly not far – but a flapping eaglet boosted from below by a parent is possibly 

another matter.”378 

Er is een duidelijk verschil tussen het voedingspatroon van een arend en dat van een gier. 

Waar een arend in de eerste plaats een roofvogel is, is een gier allereerst een aaseter. 

Echter, ook verschillende soorten arenden eten aas, hoewel in mindere mate. Er zijn soorten 

die slechts zeer zelden aas eten (Schreeuwarend, Steenarend, Verreaux’ Arend, Havikarend). 

Daarnaast vormt aas voor een aantal soorten – met name in de winter – een belangrijk 

onderdeel van de dagelijkse voeding (Bastaardarend, Steppearend, Keizerarend). Ook niet 

alle soorten gieren leven enkel van aas. De Baardgier, de Egyptische Gier, de Monniksgier, en 

de Oorgier vangen af en toe ook een levende prooi. De Vale Gier eet uitsluitend aas. 

Doorgaans zijn de prooien van een arend middelgroot. Hoewel van de Steenarend bekend is 

dat hij in staat is tijdens het vliegen een gewicht te tillen van meer dan 5 kg – ongeveer gelijk 

aan zijn eigen lichaamsgewicht – variëren zijn prooien meestal tussen 0,5 en 4 kg. De prooi 

van een Verreaux’ Arend ligt meestal tussen 1 en 4,5 kg, maar ook deze arend is mogelijk in 

staat om een groter gewicht te dragen tijdens het vliegen. Het prooigewicht van de 

Keizerarend ligt doorgaans rond 2 kg. De prooien van de Bastaardarend, die een stuk kleiner 

is, zijn met een gewicht tot ongeveer 250 gram een stuk lichter. Hetzelfde geldt 

waarschijnlijk voor de Havikarend en de Slangenarend, hoewel van deze vogels het 

prooigewicht niet exact bekend is. De Baardgier is net als de Steenarend in staat een gewicht 

                                                           
376

 Verslag van Loye Miller in 1918 (geciteerd uit: Palmer, 1988, 209).  
377

 Verslag van Chester L. Reagan in 1937 (geciteerd uit: Palmer, 1988, 209). 
378

 Palmer, 1988, 209. 



Gedragen als op Arendsvleugels  55 

 

te dragen dat (bijna) vergelijkbaar is met zijn eigen lichaamsgewicht. Van de overige gieren 

die in deze paragraaf zijn besproken is het onduidelijk welk gewicht zij kunnen dragen. Het 

lijkt erop dat de poten van gieren doorgaans minder krachtig zijn dan die van arenden. Van 

de Egyptische Gier is bekend dat hij niets draagt met zijn poten, maar enkel met zijn snavel, 

zodat het vanzelfsprekend geen heel groot gewicht kan zijn. Een volle krop van een Oorgier 

kan maximaal 1,45 kg vlees bevatten. Van de Vale Gier is bekend dat hij zoveel kan eten dat 

hij niet meer in staat is om te vliegen. 
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4. Kenmerken van de Nesher in het Oude Testament 

 

4.1. Uiterlijke kenmerken 

Twee passages in het Oude Testament vermelden uiterlijke kenmerken van de ֶנֶשש: Ezechiël 

17:3 en 7a en Micha 1:16. 

 

4.1.1. Ezechiël 17:3 en 7a 

In Ez. 17:3 en 17:7a wordt binnen een parabel een aantal kenmerken genoemd:  

“Spreek als volgt: Zo heeft mijn Heer, de HEER gesproken: Een zekere379 grote nesher 

met zeer380 grote vleugels, zeer lange slagpennen381 en een zeer vol verenkleed382 

met de bontste kleuren383, kwam naar de Libanon en nam de top van een ceder.” (Ez. 

17:3) 

“En er was een andere grote nesher met grote vleugels en een rijk verenkleed.” (Ez. 

17:7a) 

Het woord ָכָנפ (vleugel) wordt in het Oude Testament verschillende malen gebruikt in 

combinatie met het woord ֶנֶשש (Ex. 19:4; Deut. 32:11; Spr. 23:5; Jer. 48:40; 49:22; Ez. 

17:3,7). Het gebruik ervan is echter niet enkel voorbehouden aan deze vogelsoort. Ook bij 

het algemene ‘gevogelte’ ( ֹףעו ; zie bv.: Gen. 1:21; 7:14; Deut. 4:17; Ps. 78:27; 148:10; Spr. 

1:17) en bij meer specifieke andere vogelsoorten zoals de duif (יֹוָנה; zie: Lev. 1:17; Ps. 

68:14), de struisvogel384 (ְשָנִנים; zie: Job 39:13), de valk (צ  zie: Job 39:26) en de ooievaar of ,נ 
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reiger385 (ֲחִסיָדה; zie: Zach. 5:9) komen we het woord tegen. Daarnaast wordt het woord ook 

gebruikt om de vleugels van cherubs (ְכשוב; zie bv.: Ex. 25:20; 37:9, 1 Kon. 1:24,27; 2 Kron. 

3:11-13; Ez. 10:5), serafs (ָׂשָשפ; zie: Jes. 6:2) en – voornamelijk in de Psalmen – van God zelf 

(zie bv.: Ruth 2:12; Ps. 17:8; 36:8; 57:2; 61:5; 63:8; 91:4) aan te duiden. Ook het woord ֶבש  א 

(slagpennen, vleugel) helpt op zichzelf niet verder bij de identificatie van de ֶנֶשש. In Jes. 

40:31 wordt het gebruikt op een zelfde wijze als het hiervoor besproken ָכָנפ, wat erop lijkt 

te duiden dat de twee woorden synoniemen van elkaar zijn. Hetzelfde geldt voor het gebruik 

van ֶבש  ,ֶנֶשש in Ps. 55:7[6]. Echter, in deze passage gaat het niet om de vleugels van een א 

zoals in Ez. 17 en Jes. 40, maar om de vleugels van een duif (יֹוָנה). Hoewel ֶבש  gebruikt kan א 

worden als een synoniem voor ָכָנפ – en ook wel benoemd wordt als de “poetic designation 

for wing”386 – heeft het woord een meer specifieke betekenis. Waar ָכָנפ duidt op de vleugel 

in zijn geheel, duidt ֶבש  specifiek op het uiterste puntje van de vleugel, dat wil zeggen de א 

slagpennen, die ervoor zorgen dat een vogel kan vliegen.387 Beide woorden – ָכָנפ en ֶבש  – א 

zijn algemene woorden die in combinatie met verschillende vogelsoorten worden gebruikt. 

Op zichzelf staand zijn ze te vaag om een specifieke vogelsoort te kunnen identificeren. 

Echter, het gebruik van de adjectieven ָּגדול en ְך  als superlatief388 beweegt Brownlee ָאש 

ertoe de ֶנֶשש te identificeren met een gier.389 Ook het lidwoord bij ֶנֶשש interpreteert 

Brownlee als een aanduiding voor een superlatief, zodat deze tekst volgens hem spreekt 

over de grootste 390.ֶנֶשש Omdat Brownlee stelt dat het woord ֶנֶשש zowel naar een arend als 

een gier kan verwijzen, concludeert hij dat het hier moet gaan om een Vale Gier of een 

Oorgier, de grootste gevleugelde roofdieren.391 Ook Firmage identificeert de ֶנֶשש als Vale 

Gier, onder andere “based on its long wing span”392 die hier beschreven wordt in Ez. 17:3. 

Kijkend naar de spanwijdte van de verschillende soorten arenden en gieren, hebben de Vale 
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Gier met 234 – 269 cm en de Oorgier met 250 – 290 cm inderdaad een grotere spanwijdte 

dan de grootste arenden (Keizerarend: 176 – 216 cm; Steenarend: 180 – 234 cm; Verreaux’ 

Arend: 181 – 219 cm). Echter, de Baardgier en de Monniksgier hebben met respectievelijk 

231 – 283 cm en 250 – 295 cm een vergelijkbare of zelfs grotere spanwijdte dan deze twee 

soorten. Wanneer echter de aanname dat het woord ֶנֶשש zowel naar een arend als een gier 

kan verwijzen niet als een gegeven wordt aangenomen, zou deze tekst ook kunnen verwijzen 

naar de grootste arend.393 Immers, in de tekst zelf kunnen geen aanwijzingen gevonden 

worden die specifiek naar een gier verwijzen.  

Hoewel het mogelijk is dat de ֶנֶשש inderdaad een zeer grote roofvogel is – of kan zijn – zoals 

in Ez. 17:3 wordt beschreven, moet er rekening mee worden gehouden dat de beschrijving 

hier betrekking heeft op deze specifieke vogel in de parabel en niet direct op zijn gehele 

soort. Het is heel goed mogelijk dat de ֶנֶשש in deze passage wordt beschreven als groter en 

sterker dan zijn soortgenoten. Omdat er geen exacte maten worden gegeven, is dat niet met 

zekerheid vast te stellen. Daarnaast zijn de hoorders van deze profetie bekend geweest met 

het woord ֶנֶשש, waardoor een beschrijving van het algemene uiterlijk van de vogel 

overbodig zou zijn. Hoewel het zeker mogelijk is dat deze eigenschappen hier benadrukt 

worden in het belang van de parabel, kan het ook zo zijn dat de beschrijving sterk is 

overdreven. 

Het woord ָקהנֹו  (veren, verenkleed) wordt – evenals ָכָנפ en ֶבש  in de Hebreeuwse Bijbel – א 

bij verschillende vogelsoorten gebruikt (zie: Lev. 1:16 en Job 39:13),394 zodat ook dit woord 

geen indicatie lijkt te geven van een specifieke vogelsoort die met het woord ֶנֶשש wordt 

bedoeld. Echter, de eigenschap ‘een zeer vol verenkleed’ (א ַהנוָקה  past niet bij de Vale (ָמל 

Gier, de Monniksgier en de Oorgier.395 De kop en nek van de twee eerstgenoemde gieren 

zijn bedekt met donsveertjes, waardoor het lijkt of deze gieren kaal zijn. De Oorgier heeft op 

zijn kop en in zijn nek helemaal geen veren. De Baardgier daarentegen bezit een veel voller 

                                                           
393

 Vgl. Block, die stelt dat het woord ֶנֶשש slechts incidenteel verwijst naar een Vale Gier, maar in de meeste gevallen naar 

een Steenarend (Block, 1997, 530). 
394

 Echter, in Lev. 1:16 lijkt het woord een andere betekenis te hebben dan ‘veren’ of ‘verenkleed’, namelijk de inhoud van 

de krop van een vogel (Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: נֹוָקה). 
395

 Vgl. Brownlee, 1986, 261; Block, 1997, 530. De kop en nek van de Vale Gier en de Monniksgier zijn bedekt met 

donsveertjes, waardoor het lijkt of deze gieren hier kaal zijn. 
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verenkleed, daar ook zijn kop en nek bedekt is met veren.396 Volgens Brownlee verwijst het 

woord נֹוָקה, naar een gedeelte van de vleugel en niet naar het gehele verenkleed, zodat de 

Vale Gier en de Oorgier niet af hoeven te vallen.397 Echter, dit is eerder een oplossing die 

wordt aangedragen vanuit het standpunt dat de ֶנֶשש in deze tekst een gier is, dan dat het 

een argument is om aan te tonen dat het hier om een gier gaat.398 

Het verenkleed van de ֶנֶשש in vers 3 is niet alleen vol maar ook bontgekleurd (ִשְרָמה). Dit 

woord wordt doorgaans gebruikt om kleurrijke kleding of andere geweven stoffen mee aan 

te duiden (zie bv.: Ri. 5:30; Ez. 16:10,13; 26:16).399 Volgens Brownlee past deze eigenschap 

van alle arenden en gieren het beste bij de Steenarend.400 Echter, naar mijn mening komt 

hiervoor zeker ook de Baardgier in aanmerking. Het lijf is weliswaar lichter van kleur, maar 

daardoor heeft het verenkleed van de Baardgier juist meer kleurverschillen dan het 

verenkleed van de Steenarend en is zodoende ook een opvallender verschijning. Daarnaast 

is ook de Verreaux’ Arend met zijn diepzwarte verenkleed met witte details een opvallende 

verschijning. 

De tweede ֶנֶשש, in vers 7, wordt duidelijk minder groots beschreven dan de ֶנֶשש in vers 3. 

Slechts twee eigenschappen worden van deze vogel genoemd. De ֶנֶשש heeft grote vleugels 

( ְכָנַץִיםּגדול  ), maar geen zeer grote vleugels (ְּגדול ַהְכָנַץִים).401 Daarnaast heeft deze vogel 

geen zeer vol verenkleed (א ַהנוָקה  402.(ַשב־נוָקה) maar slechts een rijk verenkleed ,(ָמל 

Brownlee identificeert deze kleinere vogel met een arend.403 Echter, ook hiervoor zijn in de 
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 Ook de kop en nek van de Egyptische Gier zijn minder ‘kaal’, enkel in het gezicht heeft deze gier geen veren. Echter met 

een spanwijdte van 146 – 175 cm is deze gier veel kleiner en komt daardoor niet in aanmerking. 
397

 Brownlee, 1986, 261.  
398

 Brownlee geeft dit zelf ook aan: “If one thinks of the vulture, then, one will interpret “the fullest of plumage” 

differently” (Brownlee, 1986, 261). 
399

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ִשְרָמה. 
400

 Brownlee, 1986, 261. Letterlijk vertaald betekent de Latijnse naam van de Steenarend, Aquila chrysaetos, ‘gouden 

arend’ (vgl. de Engelse naam ‘Golden Eagle’).  
401

 Hetzelfde adjectief wordt gebruikt, maar ditmaal zonder lidwoord. 
402

 Vgl. Block, 1997, 531. 
403

 Brownlee, 1986, 256, 258 en 265. In dat geval zou volgens hem het vervangen van het woord  דֶאַח  (één) door ש  ַאח 

(ander), zoals wordt voorgesteld in het tekstkritisch apparaat van de BHS op basis van de Septuaginta, Vulgaat en Syriaca, 

misplaatst zijn. Brownlee stelt dat ֶאַחד hier de functie heeft van onbepaald lidwoord en daarmee de scherpe tegenstelling 

zichtbaar maakt tussen de ֶנֶשש in vers 3 en die in vers 7. Echter, ook ֶאַחד kan de betekenis ‘ander’ dragen (Koehler en 

Baumgartner, 2001, S.v.: 2 ֶאַחד; vgl. Block, 1997, 528) en blijkbaar is dit woord al in een vroeg stadium op die manier 

geïnterpreteerd. Het probleem dat door Brownlee geschetst wordt, is een probleem dat enkel optreedt bij het vertalen van 
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tekst geen duidelijke aanwijzingen te vinden. Daarnaast is het naar mijn mening zeker niet 

noodzakelijk om in het ene vers te vertalen met gier en in het ander met arend, enkel 

gebaseerd op het verschil in grootte tussen de twee vogels. Immers, niet alle soorten 

arenden en gieren hebben dezelfde grootte en zelfs binnen een soort zijn niet alle 

afzonderlijke vogels even groot. 

 

4.1.2. Micha 1:16 

De tweede passage waarin een uiterlijk kenmerk van de ֶנֶשש wordt genoemd is Mi. 1:16: 

“Scheer uw hoofd404, ja scheer u405 vanwege uw troetelkinderen406; vergroot407 uw 

kale plek408, zoals een nesher, want zij zijn in ballingschap bij u weggegaan.” (Mi. 

1:16) 

In dit vers wordt de kaalheid van de ֶנֶשש – op deze plaats in verschillende moderne 

vertalingen vertaald met ‘gier’ – gebruikt als een vergelijking. Dat veronderstelt dat dit 

kenmerk algemeen bekend moet zijn geweest bij de hoorders van deze profetie. Op basis 

hiervan lijkt een vertaling met ‘gier’ in dit vers aannemelijk, aangezien verschillende soorten 

gieren op kun kop en in hun nek geen veren hebben (zie: §3.2). Van der Woude identificeert 

de ֶנֶשש in deze passage op basis van dit uiterlijke kenmerk zelfs met een specifieke giersoort, 

de gyps fulvus (Vale Gier).409 Andersen en Freedman geven een zelfde identificatie.410 Echter, 

hoewel de kop en hals van de Vale Gier kaal lijken, zijn ze dat niet; ze zijn bedekt met een 

laag witte donsveertjes. Hetzelfde geldt echter voor de Monniksgier. De Oorgier 

daarentegen heeft wel een geheel kale kop en hals. Opvallend is dat Mi. 1:16 de enige 

passage is in de Hebreeuwse Bijbel waarin de kaalheid van de ֶנֶשש genoemd wordt. Hierdoor 

kan slechts worden vastgesteld dat een ֶנֶשש een kale kop kan hebben, maar dat het niet 

                                                                                                                                                                                     
de tekst. In het Hebreeuws zou het woord ש  ֶנֶשש geen problemen hebben gegeven, omdat in beide verzen hetzelfde ַאח 

wordt gebruikt. 
404

 .qal רשח :.Koehler en Baumgartner, 2001, S.v ,ָרְשִחי 

405
 .qal גזז :.Koehler en Baumgartner, 2001, S.v ,ָוֹגִזי 

406
י  ַתֲףנוָנִיְך ְבנ  ,Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: 2 ַתֲףנוג. a. 

407
 .hif. 1a שחב :.Koehler en Baumgartner, 2001, S.v ,ַהְשִחִבי 

408
ְך   .1a en 2 ָרְשָחה :.Koehler en Baumgartner, 2001, S.v ,ָרְשָחת 

409
 Van der Woude, 1976, 58. 

410
 Andersen en Freedman, 2000, 238. 
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noodzakelijk is dat alle vogels die met dit woord worden aangeduid ook daadwerkelijk aan 

dit kenmerk moeten voldoen. 

De woorden רשח (scheren) en ָרְשָחה (kale plek) worden in het Oude Testament 

voornamelijk gebruikt in teksten die een rouwritueel beschrijven (zie: Jes. 3:24; 15:2; 22:12; 

Jer. 16:6; 47:5; 48:37; Ez. 7:18; 27:31; Am. 8:10). Hier in Mi. 1:16 worden de woorden 

gebruikt in een context vergelijkbaar met een context van rouw. Hoewel de kinderen, over 

wie in dit vers wordt gesproken, niet overleden zijn, maar weggevoerd zijn in ballingschap, 

wordt de situatie door het beeldgebruik wel beschreven als een context van rouw. 

Opmerkelijk is dat in Lev. 21:5 voor priesters en in Deut. 14:1 voor het volk Israël een verbod 

op dit rouwritueel is te vinden.  

Het woord גזז (scheren) wordt doorgaans in een geheel andere context gebruikt, namelijk bij 

het scheren van schapen of andere dieren (zie: Gen. 31:19; 38:12-13; Deut. 15:19; 1 Sam. 

25:2,4,7,11; 2 Sam. 13:23-24; Jes. 53:7). Slechts in twee teksten is sprake van een 

rouwritueel (Jer. 7:29; Job 1:20; vgl. Na. 1:12).  

Het is opvallend dat de ֶנֶשש juist wordt genoemd in een beeld dat een rouwritueel beschrijft. 

Het lijkt de vogel met het begrip ‘dood’ te verbinden. Wellicht zou hier een verband gelegd 

kunnen worden met het eten van aas door gieren en – hoewel in mindere mate – door 

arenden. Er lijkt geen duidelijke overeenkomst te zijn tussen de ֶנֶשש en een moeder die 

klaagt over het verlies van haar kinderen. Andersen en Freedman stellen: 

“It is a strange simile and does not seem to extend to any other aspects of this bird 

that might be applied also to a mourning mother.”411  

 

4.2. Gedragskenmerken 

Naast teksten die uiterlijke kenmerken van een ֶנֶשש vermelden, komen in de Hebreeuwse 

Bijbel verschillende teksten voor die gedragskenmerken noemen van deze roofvogel. Deze 

teksten zijn in te delen in drie categorieën:  

- teksten met gegevens over de vlucht van een ֶנֶשש;  

- teksten met gegevens over het bouwen van een nest door een ֶנֶשש;  

                                                           
411

 Andersen en Freedman, 2000, 238. Het zou in interessante invalshoek zijn te onderzoeken hoe een gier – of een arend – 

reageert op het verlies van haar jong. Cramp en Simmons stellen dat op de dood van een jong vaak kannibalisme volgt 

(Cramp en Simmons, 1980, 13). Dit lijkt niet te duiden op een situatie vergelijkbaar met Mi. 1:16. Voor dit onderzoek voert 

het echter te ver deze vraag geheel uit te werken. 
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- teksten met gegevens over de voedingsgewoonten van een ֶנֶשש. 

 

4.2.1. Vlucht 

In de Hebreeuwse Bijbel worden vier verschillende verba gebruikt voor het vliegen van een 

אהד In Deut. 28:49, Jer. 48:40 en 49:20 wordt hiervoor het verbum .ֶנֶשש  (vliegen, zweven, 

azen)412 gebruikt, in Spr. 23:5 en Hab. 1:8 het verbum עופ (vliegen)413 en in Job 9:26 vinden 

we het verbum טוׂש (neerduiken, fladderen).414 In Deut. 32:11 vinden we het verbum שחפ 

(zweven).415 

Cramp en Simmons onderscheiden voor de orde van de Accipitriformes vier verschillende 

vluchttypen: 

“(1) Gliding: forward flight, usually with slight descent, of bird holding wings 

extended to greater or lesser extent in fixed attitude. (2) Soaring: circling flight, 

usually in narrow altitudinal plane or with ascent, of bird holding wings fully extended 

in fixed attitude. (3) Hovering: active flight of bird facing into wind ad rapidly beating 

wings, with tail fanned, to maintain fixed station (for hunting, etc.) in air. (4) Hanging 

on wind: inactive flight of bird facing into wind and frequently altering planes of 

body, wings and tail to retain fixed station in upcurrent.”416 

Mogelijk verwijzen de verschillende Hebreeuwse woorden elk naar een ander type vlucht, 

vergelijkbaar met de typen zoals Cramp en Simmons beschrijven. Er moet echter wel 

rekening mee gehouden worden dat – hoewel de Hebreeuwse woorden letterlijk vertaald 

overeen kunnen komen met de vluchttypen, zoals Cramp en Simmons ze beschrijven – er 

toch een verschil in nuance kan bestaan voor wat betreft het waargenomen schouwspel. Zo 

hoeft met de aanduiding ‘zweven’ in het Hebreeuws niet noodzakelijk eenzelfde manier van 

vliegen te worden bedoeld als met het Nederlandse – of Engelse – woord.  

Het verbum עופ komt het meest voor in het Oude Testament en lijkt het vliegen van een 

vogel in het algemeen aan te duiden. Wellicht zou dit verbum in te delen zijn bij het eerste 

                                                           
412

 Clines, 1993, S.v.: דאה; Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: דאה. 
413

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: עופ I; Clines, 1993, S.v.: פעו  I. 
414

 Clines, 1993, S.v.: טוׂש; vgl. Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: טוׂש. 
415

 Clines, 1993, S.v.: שחפ II Piel; vgl. . Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: שחפ Piel. 
416

 Cramp en Simmons, 1980, 5. 
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vluchttype dat Cramp en Simmons beschrijven, omdat dit type het meest algemeen van aard 

lijkt. Echter, het is ook zeker mogelijk dat het verbum עופ niet verwijst naar een specifiek 

vluchttype, maar naar alle verschillende vluchttypes in het algemeen. Het verbum דאה komt 

slechts vier maal voor in de Hebreeuwse Bijbel, waarvan drie maal in combinatie met de 

 Volgens Clines draagt dit woord naast de algemene betekenis ‘vliegen’ of ook de 417.ֶנֶשש

meer specifieke betekenis ‘zweven’ en daarnaast ook ‘azen’ of ‘prooi zoeken’.418 Daarmee 

lijkt dit verbum aan te sluiten bij het tweede vluchttype. In paragraaf 3 is gebleken dat zowel 

arenden als gieren vanuit de lucht naar voedsel speuren. Daarbij maken deze vogels 

doorgaans gebruik van opwaartse luchtstromen die door de wind worden veroorzaakt of van 

thermiek, stijgende warme luchtstromen.419 Del Hoyo, Elliot en Sargatal omschrijven dit als 

volgt: 

- “They climb as high as possible, and then glide down, sometimes over a long 

distance, towards the next air current, where they can regain the lost height. They 

try, as far as possible, to avoid highly costly flapping flight and also sea crossings, as 

there are only weak thermals in special conditions over water. Consequently they 

tend to fly almost exclusively over land and in good weather conditions.”420 

- “The flight performance of each species, along with its ability to soar with more or 

less help from thermal currents or wind, is controlled by its wing-loading. The heavier 

the species, the later it gets on the wing in the morning, the earlier it stops flying in 

the afternoon, and the shorter the distance over which it can sustain flapping 

flight.”421 

Het gebruik van juist het verbum דאה in combinatie met de ֶנֶשש in plaats van het algemene 

 een grote zware vogel is, die bij het vliegen niet vaak ֶנֶשש lijkt erop te duiden dat de ,עופ

met zijn vleugels slaat, maar gebruik maakt van luchtstromen en zo lijkt te zweven. 

Het verbum טוׂש komt enkel in Job 9:26 voor en verwijst naar het neerduiken van een 

roofvogel op zijn prooi:422  

                                                           
417

 In Ps. 18:11 is God het subject bij dit verbum. 
418

 Clines, 1993, S.v.: דאה. 
419

 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 87. Op een zelfde manier vliegen deze vogels ook tijdens hun zomer- of wintertrek. 
420

 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 87. 
421

 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 60. 
422

 Clines, 1993, S.v.: טוׂש. 
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“Zij zijn voorbijgegaan als schepen van riet, zoals een nesher neerduikt op voedsel.” 

(Job 9:26) 

In zekere zin volgt het verbum טוׂש op het hiervoor besproken דאה. Hab. 1:8 (*…+ zij zullen 

vliegen als een nesher die zich haast om te eten) is vergelijkbaar met Job 9:26. Echter, in dit 

vers wordt niet een vorm van het verbum טוׂש gebruikt, maar een vorm van het verbum 

 in Deut. 32:11 wordt gebruikt, zal elders in שחפ dat ‘haasten’423 betekent. Het verbum ,חוש

dit onderzoek worden besproken (zie: §6.1). 

De zinsnede ‘zoals een nesher naar de hemel vliegt’ in Spr. 23:5, zou een indicatie kunnen 

zijn dat de ֶנֶשש hoog vliegt of in staat is om hoog te vliegen (vgl. Job 39:27; Ob. 4; zie §4.2.2). 

Echter, binnen de context van het vers lijkt het eerder een uitdrukking die de plaats inneemt 

van een werkwoord als ‘wegvliegen’, ‘omhoog vliegen’ of ‘opstijgen’. Duidelijk wordt in Spr. 

30:18-19 wel dat de mens zich verwondert over de vlucht van een  שֶנֶש . In paragraaf 3 is 

gebleken dat verschillende soorten arenden en gieren op grote hoogte kunnen leven. Zo kan 

de Verreaux’ Arend voorkomen tot een hoogte van 5.000 meter, de Baardgier en de 

Egyptische Gier tot 4.500 meter, de Steenarend tot 4.000 meter en de Monniksgier tot 3.800 

meter. Op zoek naar voedsel vliegen arenden en gieren meestal vrij laag boven de grond, 

maar zij kunnen ook op grotere hoogte vliegen.  

Tot slot zijn er nog drie teksten die een indicatie geven van de snelheid waarmee een ֶנֶשש 

vliegt. In 2 Sam. 1:23, Jer. 4:13 en Klaag. 4:19 wordt deze snelheid gebruikt als 

vergelijkingsmateriaal, door te stellen dat iets of iemand sneller is dan 424.ֶנֶשִשם Door deze 

passages kan enkel worden aangenomen dat een ֶנֶשש snel kan vliegen, maar er wordt niet 

duidelijk hoe snel precies. Volgens Del Hoyo, Elliot en Sargatal kunnen arenden en gieren 

een snelheid halen van 90 km/u of zelfs meer.425 
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 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: חוש I. 
424

 In 2 Sam. 1:23 en Jer. 4:13 wordt hiervoor het verbum רלל (snel zijn) gebruikt dat in combinatie met de prepositie ִמן 

duidt op een comparatief: sneller dan (Koehler en Baumgartner nazoeken, evt. Clines, 1993, S.v.: רלל II). Op een zelfde 

wijze wordt hiervoor in Klaagl. 4:19 het adjectief ַרל (snel, Clines, 1993, S.v.: ַרל I 1c) gebruikt in combinatie met het 

verbum היה. 

425
 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 71. 
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4.2.2. Nest 

In drie teksten in het Oude Testament wordt melding gemaakt van het nest van de ֶנֶשש: 

- “Is het op uw bevel dat de nesher hoog vliegt, en dat hij zijn nest in de hoogte 

maakt?” (Job 39:27) 

- “Al maakte u uw nest zo hoog als de nesher, van daar zou ik u neerhalen, spreekt de 

HEER.”(Jer. 49:16b) 

- “Al vloog u zo hoog als de nesher en al plaatste u uw nest tussen de sterren, van daar 

zou ik u neerhalen, spreekt de HEER.”(Ob. 4) 

De drie teksten vermelden elk hetzelfde gegeven, namelijk dat een ֶנֶשש zijn nest (ן  op een (ר 

hoge plaats bouwt. In elk van de drie verzen wordt een hifil-vorm van het verbum גבה 

gebruikt. Volgens Koehler en Baumgartner betekent dit verbum als hifil ‘make *something, 

red.+ high’ en stellen zij zowel voor Jer. 49:16b als Ob. 4 voor te vertalen met ‘to make 

homes in the heights’.426 Echter, enkel in Jer. 49:16b heeft het verbum het object ִרֶנָך (uw 

nest). In Ob. 4 wordt dit object pas genoemd in het tweede deel van het vers, waar het hoort 

bij een ander verbum. Hetzelfde geldt voor Job 39:27, maar in dit vers wordt het object – ִרנו 

(zijn nest) – door Koehler en Baumgartner niet naar voren gehaald, zoals in Ob. 4, zodat het 

functioneert bij zowel het verbum in het eerste deel van het vers, als bij het verbum in het 

tweede deel. Koehler en Baumgartner stellen voor het verbum גבה in Job 39:27 te vertalen 

met ‘to fly high’.427 Clines daarentegen stelt twee mogelijke vertalingen voor voor het 

verbum (1) :גבה ‘make *something, red.+ high’ of ‘raise’ en (2) ‘arise’ of ‘raise oneself’.428 

Clines volgt de Hebreeuwse tekst letterlijker dan Koehler en Baumgartner door niet alleen in 

Job 39:27 te vertalen met ‘hoog vliegen’, maar ook in Ob. 4.429 Over de vertaling van Jer. 

49:16b bestaat geen discussie, omdat in het vers geen ander verbum wordt gebruikt waar 

het object ִרֶנָך bij zou kunnen horen.  
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 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: גבה hifil. 
427

 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: גבה hifil. 
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 Clines, 1993, S.v.: גבה hifil. 
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 Clines, 1993, S.v.: גבה hifil. 
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In Job 39:27 wordt in het tweede deel van het vers een vorm van het verbum שום gebruikt, 

dat als hifil ‘hoog opheffen’430 betekent. Letterlijk vertaald staat er in dit vers dat de ֶנֶשש zijn 

nest hoog opheft. In Ob. 4 wordt in het tweede deel van het vers een metaforische 

omschrijving gebruikt om aan te geven dat een ֶנֶשש zijn nest hoog maakt, namelijk tussen de 

sterren. 

Hoewel de drie teksten geen duidelijke indicatie geven van de exacte hoogte van het nest, 

duidt de manier waarop het gegeven – met name in Jer. 49:16b en Ob. 4 – in een vergelijking 

wordt gebruikt, op een hoge en onbereikbare plaats. Immers, anders zou het niet bijzonder 

zijn dat God bij machte is hen van die plaats neer te halen. Het gaat in deze verzen zeker niet 

over nesten die op de grond, in laag struikgewas of in lage bomen worden gemaakt. Ook 

hoge bomen lijken naar mijn mening af te vallen. Hoe hoog een boom ook is, door hem om 

te houwen is een nest dat erin gebouwd is eenvoudig neer te halen. Daarmee lijkt het in 

deze verzen te gaan over nesten die gemaakt worden in rotskloven, op kliffen en 

uitstekende rotsen, in onherbergzaam en ontoegankelijk rots- en berggebied. Dit lijkt 

bevestigd te worden door Job 39:28: 

“… dat hij woont en overnacht op een rots, op een steile rots en een bergvesting.” 

(Job 39:28) 

De Steenarend, de Verreaux’ Arend, de Havikarend, de Baardgier, de Egyptische Gier en de 

Vale Gier maken hun nest op een dergelijke onbereikbare plaats op kliffen, uitstekende 

rotsen, of in rotskloven. De Keizerarend en de Monniksgier maken hun nest doorgaans in 

een boom, maar wijken bij het ontbreken daarvan ook uit naar kliffen. Van de Slangenarend, 

de Bastaardarend en de Oorgier is enkel bekend dat zij hun nest maken in op de grond, in 

laag struikgewas of in bomen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het niet 

noodzakelijk is dat alle vogels die met het woord ֶנֶשש worden aangeduid hun nest maken op 

een hoge en onbereikbare plaats. 

 

4.2.3. Voedingsgewoonten 

Er zijn slechts enkele teksten in de Hebreeuwse Bijbel waarin iets wordt vermeld over de 

voedingsgewoonten van de ֶנֶשש. In Job 9:26 lezen we dat een ֶנֶשש neerduikt op voedsel. 
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 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: עופ hifil 2. 
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Welk voedsel dit precies is blijft onduidelijk, omdat in het Hebreeuws het geheel algemene 

 אכל wordt gebruikt (vgl. Hab. 1:8, waar het verwante algemene verbum (voedsel) ֹאֶכל

wordt gebruikt). In deze passage nadert de ֶנֶשש het voedsel vanuit de lucht. Ditzelfde ֹאֶכל 

wordt ook in Job 39:29 gebruikt. Echter, in het vervolg op dit vers zijn meer details te vinden 

over de aard van dit voedsel: 

“Van daar [namelijk: vanaf een hoge plaats] speurt hij naar voedsel, van verre turen 

zijn ogen, zijn jongen drinken bloed, en waar lijken zijn, daar is hij.” (Job 39:29-30) 

Het woord ֲחָלִלים (lijken) in vers 30 duidt er duidelijk op dat hier met voedsel aas wordt 

bedoeld. Om die reden vertalen veel moderne vertalingen op deze plaats met ‘gier’. Ook in 

de vertaling van de Septuaginta, die in paragraaf 2 al is besproken, wordt deze passage 

geïnterpreteerd als horend bij een gier. Dit is niet vreemd, omdat een gier in de eerste plaats 

een aaseter is. Echter, hoewel de arend in eerste instantie een roofvogel is, eten de meeste 

van de arenden die besproken zijn in paragraaf 3.1 af en toe of zelfs regelmatig ook aas. 

Omgekeerd geldt dit voor gieren: de meeste soorten vangen ook wel eens een levende prooi 

(zie: §3.2). In Spr. 30:17 vinden we een specifieke invulling van de voedingsgewoonten van 

een ֶנֶשש: 

 “Een oog dat vader bespot en gehoorzaamheid aan moeder minacht, raven zullen 

het uitpikken en jongen van een nesher zullen het opeten.” (Spr. 30:17) 

Hoewel we er vanuit mogen gaan, dat deze passage niet letterlijk geïnterpreteerd moet 

worden, duidt deze spreuk er wel op dat de ֶנֶשש beschouwd werd als een aaseter, of in elk 

geval als een carnivoor. 

In §4.2.1 is opgemerkt dat arenden en gieren vanuit de lucht naar voedsel speuren. Dat is 

echter niet de enige manier. Het woord  םִמָש  (van daar) in Job 39:29 verwijst terug naar de 

woorden ֶסַלע (rots), ֶשן־ֶסַלע (steile rots) en ְמקוָדה (bergvesting) in het vers daarvoor. Ook 

vanaf deze vaste hoge plaatsen kan een ֶנֶשש naar voedsel speuren. In paragraaf 3 is van 

verschillende soorten arenden en gieren duidelijk geworden dat zij vanaf dergelijk plaatsen, 

of vanuit een hoge boom, uitkijken naar voedsel.  

Nog een derde gegeven wordt vermeld in Job 39, namelijk het goede gezichtsvermogen van 

een ֶנֶשש. In §3 is deze eigenschap niet voor elke soort afzonderlijk besproken, maar in 

algemeenheid is op te merken dat het gezichtsvermogen van een roofvogel zeer goed is, 
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mogelijk zelfs 4 tot 8 maal beter dan dat van de mens, wellicht zelfs nog beter.431 Zo is de 

Egyptische Gier in staat om op een hoogte van 1.000 meter objecten met een doorsnede van 

4 – 8 cm waar te nemen (zie: §3.2.2). 

 

4.3. Overige kenmerken 

Naast de uiterlijke kenmerken en de gedragskenmerken zijn er nog een aantal gegevens te 

vinden over de ֶנֶשש in het Oude Testament, die nog vermeld moeten worden.  

Ten eerste wordt de ֶנֶשש aangeduid als een onreine vogel en is dus voor Israëlieten 

verboden om te eten (zie: Lev. 11:13, Deut. 14:12). Dit is een logisch gevolg op de 

voedingsgewoonten van de vogel (zie: §4.2.3). Roofdieren en aas etende dieren zijn per 

definitie onrein. Zowel de arend als de gier behoren tot beide categorieën. Om die reden 

horen beide soorten thuis in de lijst van onreine vogels en wordt hieruit niet duidelijk naar 

welke soort het woord ֶנֶשש verwijst. 

Daarnaast wordt de ֶנֶשש regelmatig gebruikt als metafoor van of vergelijking met naderend 

onheil (zie: Deut. 28:49; Jer. 48:40-42; 49:22; Ez. 1:10; 10:14; 17:3-10; Hos. 8:1). Opvallend is 

dat juist in deze passages het woord ֶנֶשש in de moderne Nederlandse vertalingen regelmatig 

vertaald wordt met gier (zie bv.: NBV en NBG51). Blijkbaar wordt een gier in de moderne tijd 

gemakkelijker in verband gebracht met het negatieve dan een arend. De vraag is echter of 

dat eeuwen geleden ook al zo was. Naast een aanduiding van een vogel is het Latijnse aquila 

(arend of adelaar) ook een veldteken: de legioensadelaar.432 Ook het Griekse ἀετό (arend) 

verwijst naar een veldteken: Liddell en Scott vermelden naast het veldteken van de 

Romeinen ook het veldteken van de Perzen.433 Zo wordt de vaandeldrager van een legioen 

aquilifer genoemd.434 Daarbij komt dat een arend in zekere zin een gevaarlijker en 

levensbedreigender dier is dan een gier. Immers, een arend is een roofdier dat zelf zijn 

prooien vangt en doodt. Hoewel sommige giersoorten zelf ook prooien vangen, is een gier in 

de eerste plaats toch een aaseter, die in de meeste gevallen zal afwachten tot een ander een 

prooi heeft gedood. Door deze passages wordt duidelijk dat de ֶנֶשש beschouwd werd als een 
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 Del Hoyo, Elliot en Sargatal, 1994, 61. 
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 Pinkster, 2003, S.v.: aquila; Lewis en Short, 1975, S.v.: aquila; Glare, 1982, S.v.: aquila 2. 
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grote en sterke vogel. Immers, een kleinere vogel brengt geen grote dreiging en zou niet als 

vergelijking worden gebruikt. 

Een van de meest raadselachtige passages omtrent de ֶנֶשש is Ps. 103:5b, waar gesproken 

wordt over het ‘vernieuwen van de jeugd’ zoals een ֶנֶשש. Voor dit onderzoek voert het te 

ver deze tekst uitgebreid te bespreken. Brinkman geeft een korte opsomming van 

verschillende posities: 

“Uitleggers verschillen van inzicht over de achtergrond van de beeldspraak die de 

dichter in deze laatste regel [vers 5b, red.] gebruikt. Sommigen denken dat hij doelt 

op de oude mythische vogel, de feniks, die verjongd uit zijn as verrijst. Anderen 

achten het onmogelijk dat de psalmdichter deze mythe gekend of gebruikt zou 

hebben en denken dat hij verwijst naar de jaarlijkse vernieuwing van het verenkleed 

na de rui, waarbij juist de machtige en ‘hoge’ vlucht van de arend een grote indruk 

gemaakt kan hebben op de dichter. Ook in Jesaja 40:31 vormt de arend een 

voorbeeld van kracht *…+.”435 

Er zijn in de Hebreeuwse Bijbel drie passages waarin een ֶנֶשש iets ‘draagt’: Ex. 19:4, Deut. 

32:11 en Ez. 17:3b-4. De eerste twee passages hebben veel overeenkomsten en zullen in het 

vervolg van dit onderzoek worden besproken. In deze beide teksten lijkt het erop dat een 

 zijn jongen op zijn vleugels draagt. In deze paragraaf zal enkel Ez. 17:3b-4 worden ֶנֶשש

besproken: 

“Een zekere grote nesher […] nam436 de top437 van een ceder. Hij brak438 de bovenste 

van zijn jonge loten439 af en hij bracht deze naar een land van handelslieden440, zette 

hem in een stad van kooplieden.” (Ez. 17:3-4) 

Duidelijk is dat de ֶנֶשש in deze passage iets afbreekt en het ergens anders naartoe brengt. 

Hoe dit precies door de vogel gedragen wordt, staat niet in de tekst, maar we mogen ervan 
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 Brinkman, 2000, 155-156. 
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 Het algemene verbum לרח wordt nader uitgewerkt door het verbum רטפ (afbreken, plukken) in vers 4. 
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 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ַקֶמֶשת. 
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 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: רטפ qal. 
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 Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: ְיִניָרה; Clines, 1993, S.v.: ְיִניָרה. Het suffix verwijst terug naar ָהָאֶשז (ceder) in vers 

3. 
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 Ook mogelijk is om te .4 ְכַנַףן :.Koehler en Baumgartner, 2001, S.v ;(naar een land van handelslieden) ֶאל־ֶאֶשצ ְכַנַףן 

vertalen met ‘naar het land Kanaän’. Hier is echter gekozen voor een vertaling die parallel loopt met  שְֹכִליםְבִףיש  (in een 

stad van kooplieden). 
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uitgaan dat het met zijn poten of met zijn snavel is. Het is echter niet zo dat het hier gaat om 

een aanzienlijk gewicht dat de vogel met zich meedraagt, zoals ‘de top van een ceder’ 

wellicht doet vermoeden. Vers 4 legt deze uitdrukking nader uit. Het woord וָתיוְיִניר  (zijn 

jonge loten), dat enkel op deze plaats in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt, verwijst naar de 

“fresh growth of the evergreen, which is still tender and easily plucked off by a bird.”441 

Volgens Brownlee ligt aan deze beschrijving afkomstig de gewoonte van arenden om hun 

nest te bekleden met groene bladeren en takjes ten grondslag: 

“The removal of the crown of the cedar is a description adapted to the action of birds 

of prey, especially that of the eagle, which loves to decorate (or disguise?) its nest 

with sprays of greenery *…+. I have not noted this trait in connection with the vulture, 

but that makes little difference, since in any case we are concerned with the  שֶנֶש , 

some examples of which had this practice. The plucking of green twigs by the ֶנֶשש is 

something Ezekiel had himself often witnessed.”442 

Alle arenden die in paragraaf 3.1 zijn besproken bekleden hun nest met groen, zoals 

Brownlee beschrijft. Gieren gebruiken hiervoor doorgaans andere materialen, zoals 

uitwerpselen, huiden, haren, wol en zelfs afval (zie: §3.2). Enkel de Vale Gier bekleed zijn 

nest ook met vers groen. 

 

4.4. Conclusie 

In deze paragraaf is geprobeerd om aan de hand van de eigenschappen die in de 

Hebreeuwse Bijbel van de ֶנֶשש worden genoemd, meer duidelijkheid te krijgen over de vraag 

naar welke vogelsoort – of vogelsoorten – het woord verwijst. De gegevens die met 

betrekking tot de ֶנֶשש worden verstrekt, worden door de auteurs van de verschillende 

teksten niet genoemd met het doel deze specifieke vogel te identificeren. Zij worden echter 

genoemd omdat zij een functie hebben binnen de context van de boodschap die de auteur 

op het oog heeft. Daarom moet ervan uit worden gegaan dat de gegevens geen volledige 

beschrijving vormen. Echter, de verschillende teksten geven kenmerken prijs die een 

aanwijzing kunnen zijn bij de identificatie van de ֶנֶשש. 

                                                           
441

 Block, 1997, 527. Koehler en Baumgartner vermelden dat dit woord in het Joods-Aramees ‘jeugd’ of ‘kind’ als betekenis 

draagt, zodat het in deze context naar een nieuwe, jonge scheut moet verwijzen (Koehler en Baumgartner, 2001, S.v.: 

 .(ְיִניָרה
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 Brownlee, 1986, 263. 
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De uiterlijke kenmerken in Ez. 17:3 en 7a wijzen op een zeer grote vogel met lange vleugels 

en een vol en bontgekleurd verenkleed. De soorten arenden en gieren die voor deze passage 

in aanmerking lijken te komen zijn de Steenarend, de Baardgier en wellicht ook de Verreaux’ 

Arend. Het afplukken van een jonge loot in vers 4 lijkt er echter op te wijzen dat de soort 

waar het woord ֶנֶשש naar verwijst zijn nest bekleed met vers groen, zoals alle in paragraaf 

3.1 besproken arenden dat doen. Omdat de Baardgier zijn nest bekleed met wol, mest, 

gedroogde huiden en soms zelfs afval, en niet met bladeren of ander groen, lijkt deze vogel 

af te vallen. Met het woord ֶנֶשש in Ez. 17 kan worden verwezen naar een Steenarend, of 

wellicht een Verreaux’ Arend. Echter, de Baardgier en mogelijk ook andere soorten zoals de 

Keizerarend kunnen niet met zekerheid worden uitgesloten. 

De kaalheid van de ֶנֶשש die genoemd wordt in Mi. 1:16 staat het toe een stelligere 

identificatie te geven van de vogel die in deze passage als vergelijking wordt gebruikt. 

Arenden hebben geen kale kop en hals. Drie gieren kunnen in deze passage bedoeld zijn. De 

Vale Gier en de Monniksgier lijken een kale kop en hals te hebben, doordat deze slechts 

bedekt zijn met een laagje donsveren. De Oorgier is de enige in dit onderzoek besproken gier 

die helemaal geen veren heeft op zijn kop en in zijn hals. 

Het verbum דאה (zweven, zie: Deut. 28:49, Jer. 48:40 en 49:20) wordt in het Oude 

Testament voor geen enkele andere vogel dan de ֶנֶשש gebruikt. Omdat juist grote, zware 

vogels om zich in de lucht voort te bewegen zo min mogelijk met hun vleugels slaan – dit 

kost teveel energie – maar al ‘zwevend’ gebruik maken van luchtstromen die door wind of 

thermiek ontstaan, ondersteunt dit verbum de identificatie van de ֶנֶשש met een grote vogel 

of zelfs een zeer grote vogel. 

Wanneer in de Hebreeuwse Bijbel het nest van de ֶנֶשש wordt genoemd, gaat dit altijd 

gepaard met de vermelding van de grote hoogte waarop dit nest gemaakt wordt (zie: Job 

39:27, Jer. 49:16b en Ob. 4). In de twee laatstgenoemde verzen gaat het zelfs over een 

onbereikbare plaats en worden niet alleen nesten op de grond, in laag struikgewas of in lage 

bomen uitgesloten, maar ook nesten in hogere bomen. Deze teksten wijzen op een nest dat 

gemaakt wordt op kliffen, uitstekende rotsen of in rotskloven. Dat betekent dat de ֶנֶשש in 

deze passages geïdentificeerd kan worden als een Steenarend, een Verreaux’ Arend, een 
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Havikarend, een Baardgier, een Vale Gier, en mogelijk ook als een Keizerarend of een 

Monniksgier. 

In het Oude Testament is weinig informatie te vinden over het voedingspatroon van de ֶנֶשש. 

Slechts één tekst wijst duidelijk op het eten van aas (zie: Job 39:29-30); in andere passages 

(zie: Job 9:26; Hab. 1:8; vgl. Spr. 30:17) kan zowel aas of levende prooi zijn bedoeld. Bij het 

eten van aas wordt in de eerste plaats gedacht aan gieren, maar ook verschillende soorten 

arenden (Bastaardarend, Steppearend, Keizerarend, Steenarend, Verreaux’ Arend en 

Havikarend) eten – hoewel in mindere mate – aas. 

Hoewel in geen enkele tekst de ֶנֶשש geïdentificeerd kan worden met één soort arend of gier, 

is er ook niet één soort die in alle teksten als mogelijkheid genoemd kan worden. Dit zou wel 

mogelijk zijn zonder Mi. 1:16. Wanneer dit ene vers buiten beschouwing zou worden 

gelaten, zouden de Steenarend, de Verreaux’ Arend, de Keizerarend en de Baardgier 

bedoeld kunnen zijn in alle passages in het Oude Testament waarin de ֶנֶשש wordt genoemd. 

Echter, er is geen reden om aan te nemen dat de  ֶֶששנ  in Mi. 1:16 foutief in verband wordt 

gebracht met de eigenschap ‘kaalheid’. Het tekstkritisch apparaat bij de BHS toont geen 

‘verbeteringen’ in andere manuscripten of oude vertalingen. Daarnaast wordt de eigenschap 

nergens in de Hebreeuwse Bijbel toegeschreven aan een andere vogel. 

Hieruit is te concluderen dat het woord ֶנֶשש niet naar slechts één vogelsoort verwijst, maar 

naar verschillende soorten. Theoretisch zou het mogelijk zijn dat het woord ֶנֶשש enkel 

verwijst naar giersoorten en niet naar arenden. Dit is echter niet aannemelijk, omdat het 

woord volgens moderne woordenboeken in de eerste plaats ‘arend’ betekent en volgens de 

oude vertalingen op diezelfde manier is geïnterpreteerd (zie: §2). De enige tekst die expliciet 

naar een gier verwijst is Mi. 1:16; alle andere teksten kunnen naar zowel arenden als gieren 

verwijzen. Waarschijnlijk verwijst ook Job 39:29-30 naar een gier. Omdat ook arenden aas 

eten, is dit echter niet noodzakelijk. 

Dat betekent dat de kenmerken die in de verschillende teksten zijn genoemd niet 

noodzakelijk hoeven te gelden voor alle soorten die met het woord ֶנֶשש worden aangeduid. 

Dit is waarschijnlijk het geval met de ‘kaalheid’ de die ֶנֶשש wordt toegeschreven in Mi. 1:16 

en het ‘volle verenkleed’ in Ez. 17:3; kenmerken die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. 
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Daarnaast hoeven de teksten die melding maken van het hoge, onbereikbare nest van een 

 .zijn nest zo hoog maakt ֶנֶשש niet noodzakelijk te betekenen dat elke ֶנֶשש

Eén kenmerk kan waarschijnlijk wel als een algemeen geldend kenmerk worden aangeduid, 

namelijk dat de ֶנֶשש een (zeer) grote vogel is. Dit kenmerk wordt in verschillende passages 

letterlijk genoemd (zie: Ez. 17:3 en 7a) of verondersteld (zie bv.: Deut. 28:49; Jer. 48:40-42; 

49:22). Ook wijst het gebruik van het verbum דאה (zweven) hierop. Op basis van deze 

observatie zou het woord ֶנֶשש in de Hebreeuwse Bijbel kunnen verwijzen naar de volgende 

soorten arenden en gieren:  

      Arenden 

- Steenarend (Aquila chrysaetos) 

- Verreaux’ Arend (Aquila verreauxii) 

- Keizerarend (Aquila heliaca) 

- Steppearend (Aquila nipalensis)443 

      Gieren 

- Baardgier (Gypaetus barbatus) 

- Vale Gier (Gyps fulvus) 

- Monniksgier (Aegypius monachus) 

- Oorgier (Aegypius tracheliotus) 
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 De Steppearend broedt niet in Israël en/of het Sinaï-gebied, zodat van deze vogel geen uitgebreide beschrijving is 

opgenomen in dit onderzoek. Op basis van zijn grootte (zie §3.1.7) wordt deze soort toch in dit rijtje genoemd. In Deut. 

32:11 kan deze vogel echter niet zijn bedoeld. 
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5. Theorie van de Metafoor 

 

5.1 Introductie 

Het menselijk denken, spreken en schrijven is doortrokken van metaforisch taalgebruik. 

Korpel beschrijft in haar boek A Rift in the Clouds de herkomst van het de term metafoor, 

een woord dat al in de vijfde eeuw voor Christus werd gebruikt in de retoriek: 

“The term “metaphor” derives from the Greek μεταφορά, composed of μετα 

“trans–” and φέρειν “to carry,” or transporting the meaning from one word to the 

other.”444 

Dit onderzoek heeft niet ten doel een overzicht te geven van de discussies omtrent het 

begrip metafoor binnen de taalfilosofie en theologie. Hiervoor verwijs ik naar de uitgebreide 

overzichten die door Korpel en Basson zijn samengesteld.445 Het is echter wel van belang 

helder te hebben wat bedoeld wordt met het begrip metafoor en op welke manier dit 

‘mechanisme’ werkt. De drie kenmerken die Korpel en De Moor noemen in hun recent 

uitgekomen boek De Zwijgende God446 vormen daarbij het uitgangspunt: 

“Voor het begrijpen van beeldspraak in oude religieuze taal is een aantal kenmerken 

belangrijk: 

1. De creatieve kracht van beeldspraak. Met behulp van metaforische, religieuze 

taal kan God, die nog nooit door iemand in het echt gezien is, toch bij benadering 

beschreven worden *…+. 

2. De cultuurbepaaldheid van beeldspraak. *…+ Bij de uitleg van bijbelse beeldspraak 

voor God moet *…+ altijd de culturele achtergrond betrokken worden. 

3. Het bestaan van conceptuele metaforen, zogenaamde wortelmetaforen, waaruit 

een ‘boom’ van met elkaar samenhangende religieuze metaforen kan ontstaan – 

het vormt het begin van theologie.”447 

De twee eerstgenoemde kenmerken behoeven in deze paragraaf geen nadere uitwerking en 

zullen later in dit onderzoek bij de uitleg van de metafoor van de ֶנֶשש in Deut. 32 
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terugkeren.448 Het derde kenmerk echter, dat zich richt op de theorie van de metafoor, zal in 

deze paragraaf nader worden uitgewerkt. 

 

5.2. Conceptuele en Linguïstische Metaforen 

Korpel geeft de volgende definitie van het begrip metafoor: 

“The metaphor is the deliberate use of a set of signs (vehicle) against the rule *…+ in 

order to give the set of signs a new meaning by association (tenor).”449 

Korpel plaatst de metafoor in de context van communicatie. Volgens Korpel maken mensen, 

om te communiceren gebruik van een ‘set of signs’, die wordt gevormd door factoren vanuit 

de ‘user-context’ en de veronderstelde ‘receiver-context’.450 Het begrijpen van een 

boodschap is afhankelijk van geldende regels en gewoonten, waardoor het communiceren 

van iets geheel nieuws een probleem zou zijn.451 Korpel beschouwt neologismen (nieuwe 

woorden) en metaforen (bestaande woorden gebruikt op een andere manier dan 

gewoonlijk) als een mechanisme om dit probleem op te lossen.452 De ‘set of signs’ waar bij 

metaforisch taalgebruik gebruik van wordt gemaakt, krijgt door middel van associatie een 

nieuwe betekenis.453 Deze nieuwe betekenis wordt door Korpel aangeduid met de term 

‘fuzzy set’.454 Echter zonder context zou elke associatie mogelijk zijn; Korpel stelt daarbij: 

“*…+ it is possible to speak of associative fields or spheres surrounding the set like a 

halo. Because metaphor involves the comparison of two (or more) spheres of 

associations in order to identify the elements shared by the two sets, metaphor itself, 

in combination with its verbal cotext and situational context, acts as a rule to limit 

the number of admissible associations constituting the fuzzy set “tenor.””455 
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 Vgl. bij het eerste kenmerk Korpel, 1990, 77: “Because of its special capacity to hint at a truth that cannot be described 
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Zonder het begrip ‘conceptuele metafoor’ te gebruiken, omschrijft Korpel een structuur die 

vergelijkbaar is met de theorie van de conceptuele metafoor, van zowel Kövecses als Basson, 

die hieronder zal worden besproken: 

“Just as any sign or set of signs can be part of a semantic sphere of related concepts, 

so metaphors can form loosely structured multidimensional sets which can be placed 

under de heading of one basic metaphor.”456 

 

Kövecses definieert het begrip conceptuele metafoor als “understanding one conceptual 

domain in terms of another conceptual domain.”457 Vanuit de taal en terminologie van het 

ene, concrete conceptuele domein worden metaforische linguïstische uitdrukkingen gebruikt 

om een ander, meer abstract conceptueel domein uit te leggen.458 Basson stelt dat dit 

proces niet zo zeer gebeurt op het niveau van taal, maar juist op het niveau van het denken: 

“It is to be located not in language as such, but in the way humans conceptualise one 

mental domain in terms of another.”459 

Het concrete domein, dat als bron gebruikt wordt, wordt aangeduid met de term source 

domain en het abstracte domein, dat wordt uitgelegd in termen van het source domain, 

wordt aangeduid als target domain.460 De metaforische linguïstische uitdrukkingen uit het 

source domain vormen, in de woorden van Korpel en De Moor, als het ware een ‘boom’ van 

verschillende samenhangende metaforen.461 Kövecses legt de relatie tussen deze 

afzonderlijke samenhangende metaforen en de conceptuele metafoor als volgt uit: 

“We can state the nature of the relationship between the conceptual metaphors and 

the metaphorical linguistic expressions in the following way: the linguistic 

expressions (i.e., ways of talking) make explicit, or are manifestations of, the 

conceptual metaphors (i.e., ways of thinking).”462 
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Basson schetst duidelijk het verschil tussen deze conceptuele metaforen aan de ene kant en 

de metaforische linguïstische uitdrukkingen of linguïstische metaforen aan de andere kant: 

“An important distinction is also drawn between conceptual metaphors or 

metaphorical concepts on the one hand and linguistic metaphors or metaphorical 

expressions on the other hand. The former refers to those abstract notions such as 

THEORIES ARE BUILDINGS, IDEAS ARE OBJECTS and LOVE IS A JOURNEY, while the 

latter are words or linguistic expressions that come from the language or terminology 

of the more concrete conceptual domain.”463 

Binnen een conceptuele metafoor bestaat er een set systematische overeenkomsten tussen 

het source en het target domain; dat wil zeggen dat bepaalde elementen van de 

verschillende domeinen met elkaar corresponderen.464 Deze overeenkomsten worden 

aangeduid met de term mappings.465  

Deze mappings tussen het source en het target domain zijn slechts gedeeltelijk: niet het 

gehele source domain wordt gebruikt om een target domain uit te leggen en evenmin wordt 

met metaforische linguïstische uitdrukkingen het gehele target domain uitgelegd.466 Een 

metafoor focust doorgaans op één of meer aspecten van het target domain en laat andere 

aspecten buiten beschouwing.467 Op eenzelfde manier worden ook slechts bepaalde 

aspecten van het source domain gebruikt.468 

Afgezien van de gebruikte terminologie lijkt er geen groot verschil te zijn tussen de theorieën 

van Kövecses en Basson aan de ene kant en Korpel aan de andere kant. Dit wordt bevestigd 

door Korpel en De Moor in The Silent God, waar zij de verschillende terminologieën met 

elkaar in verband brengen: 

“Conceptual metaphors create a fuzzy set of associations between related images 

and targeted meanings, resulting in overviews of conceptual correspondences, 

nowadays referred to as mappings.”469 
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De theorie die hierboven is uitgewerkt geldt niet enkel voor Bijbelse metaforen, maar voor 

metaforen in het algemeen. Belangrijk is om daarbij op te merken dat “there is no basic 

difference between religious and other metaphors.”470 

Voor dit onderzoek is het van belang met betrekking tot de metafoor van de ֶנֶשש in Deut. 

32:11 te bepalen van welke conceptuele metafoor gebruik is gemaakt, de source en target 

domains en de mappings te bepalen en de vraag te stellen die ook Kövecses stelt: 

“We need to ask which part(s) of the source are mapped onto which part(s) of the 

target.”471 

 

5.3. Vergelijkingen 

Korpel merkt op dat het voor haar onderzoek naar Ugaritische en Hebreeuwse 

beschrijvingen van het goddelijke van belang is “whether or not a basic distinction between 

metaphor and simile should be assumed.”472 Hetzelfde geldt voor dit onderzoek. 

Aristoteles stelde als eerste dat een metafoor een ingekorte vergelijking is en een 

vergelijking een uitgebreide metafoor.473 Dat wil zeggen dat hij een vergelijking beschouwde 

als een soort metafoor.474 Omdat het gebruik van een metafoor betekent dat er 

vergelijkingen worden getrokken tussen verschillende associatieve velden475, stelt Korpel dat 

er – op cognitief niveau – geen fundamenteel verschil bestaat tussen een vergelijking en een 

metafoor: 

- “Although in a formal sense simile and metaphor are by no means congruent, both 

involve the same kind of comparison and therefore the concepts are identical in a 

cognitive sense.”476 

- “The principle of comparison implies that no basic distinction should be made 

between a formal simile (“like, as”) and a metaphor.”477 

Dit standpunt zal in dit onderzoek als uitganspunt worden genomen. 
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5.4. Prototypisch Scenario 

Van Wolde beschrijft in haar boek Reframing Biblical Studies een concept dat ook voor dit 

onderzoek zeer bruikbaar is: 

“The concept prototypical scenario is defined as the (narrative) pattern or chain of 

events that constitutes an action, idea, or sentiment. *…+ a prototypical scenario 

stands for the most representative series of actions, events, or behaviors in a culture 

that constitutes the content of an idea.”478 

Volgens Van Wolde is het belangrijk aandacht te besteden aan “the context of events in 

which words function.”479  

Toegepast op Deut. 32:11 betekent dit dat om de metafoor te begrijpen, het van belang is na 

te gaan in welke context het beeld is ingebed. Met andere woorden, door middel van welke 

gebeurtenissen wordt een beeld geschetst? 
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6. Deuteronomium 32:10-12: Exegese en Metafooranalyse 

 

6.1. Exegese 

In paragraaf 1480 is naar voren gekomen dat in Deut. 32:10 Gods vaderlijke zorg voor Zijn volk 

wordt beschreven, hoe Hij het omringde, verzorgde en behoedde als Zijn oogappel.481 Het 

elfde vers verschaft hierbij een illustrerend beeld. De klassieke uitleg van dit vers wordt door 

Peels als volgt onder woorden gebracht: 

“The eagle stirs up (yā’îr) the nest, i. e. throws the young (qēn: nest > young) out of the 

nest, and in this way forces them to fly independently. But meanwhile the eagle watches 

over them to rush to them in case of impending weariness, to carry them on its wings 

and bring them safely back to the nest. *…+ In short, we should see here God’s pedagogy 

in the picture of a well-planned flying-instruction.”482 

Het probleem dat Peels schetst met betrekking tot deze tekstuitleg bestaat hierin dat “no 

ornithologist had ever been able to verify the above mentioned behaviour of the eagle or 

the vulture.”483 Labuschagne noemt hetzelfde probleem: 

“Op basis van deze visie op de tekst is bovendien een ornithologisch probleem 

ontstaan, want geen bioloog heeft bij arenden of gieren ooit de hier veronderstelde 

gedragingen waargenomen: een vogel die zijn jongen uit het nest werkt om ze tot 

vliegen te brengen en hen dan eventueel opvangt en ze op de rug draagt.”484 
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De ornithologische vraag die door deze exegeten wordt aangesneden, is eerder in dit 

onderzoek behandeld (zie: §3) en daar is gebleken dat Peels en Labuschagne correct zijn. Er 

bestaan weliswaar soorten arenden en gieren die in staat zijn een gewicht te dragen dat 

vergelijkbaar is met hun eigen lichaamsgewicht en daarmee ook met het gewicht van een 

jong dat het nest verlaat – dit betreft in elk geval de Steenarend, de Verreaux’ Arend en de 

Baardgier, mogelijk ook de Keizerarend – maar het gaat hierbij om het gewicht van de 

prooien die deze vogels dragen in hun poten en niet op hun vleugels. Hoewel Palmer met 

betrekking tot de Steenarend verschillende verslagen van ooggetuigen vermeld, die wel een 

dergelijke ‘vlieginstructie’ hebben waargenomen, moet hij erkennen dat de vogel hier fysiek 

niet toe in staat is.485 Echter, hij acht het niet onmogelijk dat een Steenarend zijn jong tijdens 

het vliegen van onderen een aanmoedigend zetje geeft.486 Nergens echter wordt een 

waarneming vermeld dat de jongen op een zeker moment uit het nest geduwd worden. De 

vraag rijst welk beeld er in Deut. 32:11 nu precies wordt beschreven. Om een antwoord te 

vinden op die vraag is het noodzakelijk terug te keren naar de Hebreeuwse tekst van de 

passage. Het gesignaleerde probleem valt uiteen in twee delen, die achtereenvolgens 

besproken zullen worden. Ten eerste, het probleem dat nooit is waargenomen dat een 

arend of een gier zijn jong uit het nest duwt om het tot vliegen te bewegen. En ten tweede, 

het probleem dat geen soort fysiek in staat is zijn jong op zijn vleugels te dragen. 

 

Het eerste probleem heeft van doen met de interpretatie van de vorm ָיִףיש in vers 11a. 

Afgezien van het ornithologische bezwaar, merkt Wijngaards op dat de klassieke uitleg van 

vers 11 niet past binnen de context van de passage.487 Het ruwe488 “stirs up the nest” als 

vertaling van ָיִףיש loopt uit de pas bij de vermelding dat God Zijn volk behoedt als Zijn 

oogappel. De vertaling met σκεπάσαι (beschermen) van de Septuaginta past veel beter 

binnen deze context, maar doet volgens Wijngaards geen recht aan het Hebreeuws.489 

Wijngaards is daarin correct wanneer de vorm ָיִףיש gedetermineerd wordt als een 

imperfectum van de hifil-stam van het verbum עוש (opwekken, in beweging brengen, in 
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beroering brengen).490 Echter, Peels wijst er terecht op dat het ook mogelijk is de vorm af te 

leiden van het verbum עיש (bewaken, beschermen).491 Het bestaan van dit verbum is volgens 

Peels aan te tonen aan de hand van Ugaritische, Arabische en Safaitische parallellen.492 

Daarnaast is er ook binnen het Oude Testament een zeer verwante vorm te vinden: in Dan. 

4:10, 14 en 20 wordt het Aramese nomen שִףי  (wachter, engel)493 gebruikt.494 Met name 

deze laatste parallel duidt erop dat het bestaan van een Hebreeuws verbum עיש dat 

‘bewaken’ of ‘beschermen’ betekent waarschijnlijk is. Om die reden is het nog maar zeer de 

vraag of de bewering van Wijngaards dat de vertaling met ‘beschermen’ van de Septuaginta 

geen recht doet aan het Hebreeuws, wel klopt. Het is goed mogelijk dat juist de vertaling van 

de Septuaginta de correcte is en dat de vorm ָיִףיש al eeuwenlang door velen foutief is 

geïnterpreteerd. Wanneer een vertaling met ‘beschermen’ niet op de Hebreeuwse tekst zou 

zijn terug te leiden, zou een vertaling met ‘opwekken’ als lectio difficilior de voorkeur 

hebben genoten. Echter, omdat dit niet het geval is en er aan de Hebreeuwse vorm zelf niets 

veranderd hoeft te worden om met ‘beschermen’ te vertalen, is de lezing van de Septuaginta 

een extra ondersteuning voor deze vertaling.495 Daarnaast vormt een vertaling met 

‘beschermen’ een parallellisme met פ  in het tweede (boven zijn jongen zweeft) ַףל־ּגֹוָזָליו ְיַשח 

deel van deze vershelft.496 We kunnen daarom concluderen dat het beeld dat in vers 11a 

wordt geschetst aansluit bij de bescherming en verzorging die in vers 10b wordt 

toegeschreven aan God,497 zodat de vertaling als volgt luidt:  

“Zoals een nesher zijn nest bewaakt, boven zijn jongen zweeft *…+” (Deut. 32:11a)498  

Vleugels zijn met name in de Psalmen een geliefd beeld om bescherming uit te drukken: 

“Bewaar mij als de appel van het oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels.” 

(Ps. 17:8; zie ook: Ps. 36:8; 57:2; 61:5 en 91:4; vgl. hierbij Ruth 2:12).  
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Ook in de iconografie van het oude Midden-Oosten zijn verschillende voorbeelden te vinden 

van het gebruik van vleugels als beeld voor bescherming van een godheid.499 

 

Ook voor een oplossing van het tweede probleem –arenden en gieren zijn fysiek niet in staat 

hun jongen op hun vleugels te dragen – biedt de Hebreeuwse tekst mogelijkheden. Daarbij is 

het in de eerste plaats van belang na te gaan welke handelingen er in de tekst precies 

worden beschreven. In vers 11b volgen drie verba elkaar op: ץשש (‘uitspreiden’), לרח 

(‘nemen’) en נׂשא (‘optillen’). Het eerste van de drie verba duidt op het uitspreiden van de 

vleugels.500 In het Oude Testament wordt dit verbum – in combinatie met het woord ָכָנפ – 

verschillende malen gebruikt voor het uitspreiden van de vleugels van de cherubs boven het 

verzoendeksel (zie bv.: Ex. 25:20; 37:9; 1 Kon. 8:7; 1 Kron. 28:18; 2 Kron. 5:8). Daarnaast 

wordt het verbum ook gebruikt als een beeld voor bescherming. In Ruth 3:9 wordt het 

uitspreiden van vleugels gebruikt als beeld voor de bescherming die een losser kan bieden 

en in Ez. 16:8 fungeren de uitgespreide vleugels om naaktheid te bedekken.501 Echter, het 

uitspreiden van vleugels wordt in het boek Jeremia juist gebruikt als een beeld van dreiging 

(zie: Jer. 48:40; 49:22). Slechts eenmaal wordt het uitspreiden van vleugels parallel geplaatst 

met vliegen (zie: Job 39:26). Op basis van het vervolg van vers 11b lijkt hier het uitspreiden 

van de vleugels te duiden op het begin van een vlucht, al moet in dit onderzoek worden 

opgemerkt dat gezien de situering binnen de context van het tiende vers in dit verbum hier 

ook zeker het aspect van bescherming aanwezig is. In dit geval gaat het niet om een 

beschuttende bescherming, zoals in bovengenoemde passages, waar de uitgespreide 

vleugels als afweer tegen het gevaar boven degene die bescherming geniet zijn gesitueerd. 

De gespreide vleugels lijken in Deut.  32:11 eerder een bescherming te bieden die 

vergelijkbaar is met die van een vangnet. Het tweede verbum draagt een minder specifieke 

betekenis. Het algemene לרח is in dit onderzoek al eerder besproken binnen de context van 

Ez. 17:3 (zie: §4.3), waar de betekenis ervan werd ingevuld door het verbum dat erop volgde. 

Hetzelfde geldt voor het verbum in deze passage: לרח wordt hier parallel geplaatst met ׂשאנ  

(optillen). Bij het verbum vinden we de prepositionele bepaling ַףל־ֶאְבָשתֹו (op zijn 
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slagpennen). Volgens de klassieke uitleg van de passage duidt deze bepaling op de plaats 

waar het jong zich bevindt, namelijk bovenop de vleugels van de roofvogel. De vraag is 

echter of dit een correcte interpretatie is. Door het gebruik van het woord ֶאֶבש lijkt het in de 

Hebreeuwse tekst niet noodzakelijk te gaan om een dergelijke plaatsbepaling. Dit nomen 

verwijst namelijk specifiek naar het uiterste puntje van de vleugel, de slagpennen waarmee 

de vogel vliegt (zie: §4.1.1). Het zitten van een jong op deze specifieke plaats op de vleugel is 

moeilijk voor te stellen, omdat dit het vliegen geheel onmogelijk zou maken. Daarbij verwijst 

dit woord door zijn specifieke betekenis expliciet naar het vliegen van de vogel. Dat betekent 

dat de tekst veel meer een indicatie lijkt te geven van de toestand van de volwassen ֶנֶשש – 

namelijk vliegend – dan van de plaats waar het jong zich bevindt. Het vers zou dan op de 

volgende manier geïnterpreteerd kunnen worden: de ֶנֶשש draagt zijn jong op zijn vleugels, 

op een zelfde manier als een vliegtuig ons op zijn vleugels draagt. Een parafraserende 

vertaling van vers 11bB zou in dat geval zijn: “En tilt hem op tijdens het vliegen.” Daarbij is 

het echter de vraag of de prepositie ַףל een dergelijke interpretatie toestaat. Dat lijkt niet 

het geval te zijn. Hoewel de prepositie verschillende betekenissen kan dragen, moet de 

betekenis ‘op’ in de eerste plaats geïnterpreteerd worden als ‘bovenop’.502 De prepositie 

sluit bovenstaande interpretatie niet geheel uit, maar maakt het op zijn minst 

onwaarschijnlijk dat met de zinsnede enkel wordt aangeduid dat de roofvogel vliegt en het 

daarbij dus mogelijk zou zijn dat het jong niet bovenop de vleugels wordt gedragen, maar in 

de poten. Daarbij komt dat de Septuaginta de passage duidelijk interpreteert als het dragen 

van een jong bovenop de vleugels. De lezing van de Septuaginta is als volgt:  

καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν μεταφρένων αὐτοῦ 

Vertaling: “En hen optilt op zijn rug.” (Deut. 32:11bB, Sept.) 

Twee dingen moeten hierbij worden opgemerkt. Ten eerste is een interpretatie waarbij het 

jong in de poten wordt gedragen voor deze lezing onmogelijk. Ten tweede duidt deze tekst 

erop dat het jong midden tussen de vleugels is gezeten en niet op het uiterste puntje, zoals 

de Hebreeuwse tekst doet vermoeden. Wellicht wordt het woord ֶאֶבש hier slechts gebruikt 

als een synoniem voor het algemene ָכָנפ, en speelt de meer specifieke betekenis van dit 
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nomen in deze passage geen enkele rol. Er moet geconcludeerd worden dat de Hebreeuwse 

tekst inderdaad spreekt over het dragen van een jong bovenop de vleugels. 

Echter, de Hebreeuwse tekst stuurt aan op een andere oplossing van het probleem. Volgens 

de klassieke uitleg is het de ֶנֶשש die in vers 11b zijn vleugels spreidt, zijn jongen neemt en ze 

optilt op zijn slagpennen. Echter, de objectsuffixen bij de vormen הו  en (’neemt hem‘) ִיָקח 

הוִיָשא    (‘tilt hem op’) zijn enkelvoudsvormen. Dat betekent dat deze niet kunnen verwijzen 

naar de jongen in vers 11a, die met een meervoudsvorm worden aangeduid.503 De suffixen 

kunnen enkel verwijzen naar het volk Israël, dat in vers 10 al vier maal met datzelfde suffix 

werd aangeduid.504 Dit heeft tot gevolg dat er tussen vers 11a en 11b een wisseling van het 

subject moet worden verondersteld. Waar in vers 11a de ֶנֶשש het subject is van de 

beschreven handelingen, is in vers 11b God het onderwerp bij de verba.505 De Septuaginta 

verwijst in vers 11b wel met een meervoudsvorm naar de objecten bij de verba, zodat 

hiermee ook de jongen van de ֶנֶשש bedoeld kunnen zijn. Dat betekent dat er in deze lezing 

geen noodzaak is een subjectswisseling te veronderstellen. Echter, ook in het twaalfde vers, 

waar niet meer naar de ֶנֶשש of zijn jongen verwezen wordt, maar naar de HEER en Zijn volk, 

wordt er met een meervoudsvorm naar het object verwezen. Het voornaamwoord kan daar 

enkel naar het volk Israël verwijzen. Dat heeft tot gevolg dat het in vers 11 in de Septuaginta 

niet duidelijk is waarnaar de voornaamwoorden verwijzen: naar de jongen van de ֶנֶשש of 

naar het volk Israël. Naast het syntactische argument om in vers 11b God als subject te 

identificeren, noemt Peels een argument dat hij ontleent aan het logisch verloop van de 

tekst: 

“Besides the sequence ›hovering over its young‹ (v. 11aβ) - ›spreading out his wings‹ 

(v. 11bα) would have been a bit strange in case the eagle were subject of both 

actions: how could an eagle be hovering over its young without having spread out his 

wings?”506 

Peels is hierin correct wanneer de zinsnede “Hij spreidt zijn vleugels uit” duidt op het begin 

van de vlucht. Wanneer deze handeling echter duidt op het gereedmaken van een ‘vangnet’, 
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bestaat er geen enkel probleem met betrekking tot het logisch verloop van de tekst. Enkel 

het gebruik van de suffixen in de enkelvoudsvorm maakt echter het veronderstellen van een 

subjectswisseling al noodzakelijk, zodat vers 11b als volgt vertaald wordt:  

“*…+ spreidt Hij zijn vleugels uit, neemt hem en tilt hem op op zijn slagpennen.” 

(Deut. 32:11b)507 

Volgens Peels kan “the possibility that in this verse we are dealing with an ancient popular 

belief”508 niet ontkend worden. Hij wijst daarbij op het bestaan van de legend van Etana.509 

In deze legende wordt gedetailleerd de vlucht van Etana naar de hemel op de rug van een 

arend beschreven: 

 “The eagle spoke unto him, *saying] to Etana: 
 

  “My friend, *our objective] has been made manifest! 

  “Come, I will bear you to the heaven *of Anu+! 
 

  “Place *your chest+ above my breast, 

  “Place *your hands+ above the quills of my wings, 

  “Place *your arms+ above my sides.” 
 

 He placed *his chest+ above (the eagle’s) breast, 

 He placed [his] ha[nds] above the quills of his wings. 

 He placed [his] ar[ms] above his sides. 
 

 Having firmly bound his load 

 One bēru he bore [him upwards].”510 

Op deze passage volgt een vraaggesprek tussen de arend en Etana over het uitzicht, waarbij 

de twee steeds hoger vliegen en uiteindelijk de hemel van Anu bereiken.511 Keel heeft een 
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 Vgl. hierbij Ex. 19:4, “U hebt gezien, wat Ik gedaan heb tegen de Egyptenaren en dat Ik u heb opgetild op arendsvleugels 

en u bij Mij heb gebracht.” Deze tekst komt haast woordelijk overeen met Deut. 32:11bB. Echter, hier bestaat vanuit de 

context geen enkele twijfel over het subject van deze passage: God spreekt hier in de eerste persoon over zichzelf. Dit 

vormt een extra ondersteuning voor het veronderstellen van een subjectwisseling in Deut. 32:11b. Wat tevens opvalt in 
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afbeelding opgenomen van een rolzegel uit de Akkadische tijd, waarop dit schouwspel is 

afgebeeld: 

 

Akkadisch rolzegel: Etana, zittend op de rug van de 

arend, wordt naar de hemel gevlogen.512 

 

Deze legende bewijst zeer zeker niet dat het fysiek mogelijk is dat een arend een mens op 

zijn rug draagt. Immers, de tekst heeft duidelijk een fictief karakter. Echter, deze legende 

geeft wel aan dat het motief ‘gedragen op arendsvleugels’ gebruikt werd, ondanks de fysieke 

onmogelijkheid ervan. In de legende van Etana gaat het om een wonderlijke hemelreis. Een 

dergelijk motief lijkt in Deut. 32:11 niet aan de orde te zijn, vanwege de niet-mythologische 

context van Deut. 32:11.513 
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6.2. Metafooranalyse 

Nu helder is wat er in de Hebreeuwse tekst van Deut. 32:11 precies wordt beschreven, kan 

de metafoor in deze passage worden geanalyseerd. Dit zal gebeuren aan de hand van de 

hierboven uitgewerkte metafoortheorie (zie: §5).  

Volgens de klassieke uitleg speelt zich in Deut. 32:11 het volgende prototypische scenario af: 

- De ֶנֶשש duwt zijn jongen uit het nest om hen te leren vliegen; 

- Hij zweeft oplettend boven zijn kroost en houdt hen in de gaten; 

- Wanneer een jong dreigt te vallen, vangt hij het op op zijn vleugels en draagt het 

terug naar het nest. 

Op deze manier is het gehele elfde vers een illustrerend beeld bij vers 12: Gods leiding aan 

Zijn volk kan vergeleken worden met de ‘vlieglessen’ die een ֶנֶשש aan zijn jongen geeft. De 

conceptuele metafoor, of wortelmetafoor, die aan de basis van deze vergelijking ligt is GOD 

IS EEN VOGEL, waarbij begrippen uit het source-domain vogel worden gebruikt om een 

aspect van het target-domain God uit te leggen. In deze passage wordt een specifiek deel 

van het source-domain gebruikt, namelijk het domein van de ֶנֶשש, dat in dit onderzoek 

aangeduid zal worden als het source-domain ֶנֶשש. Er zijn verschillende mappings bij deze 

conceptuele metafoor te identificeren. Zo kan de ֶנֶשש in Deut. 32:11 gelijk worden gesteld 

aan God en de jongen aan het volk. De beschreven vlieginstructie staat volgens de klassieke 

uitleg symbool voor “training Israel to independence.”514 Het nest, de veilige haven, 

representeert daarbij het leven in afhankelijkheid van God. 

Echter, in de paragraaf hiervoor is gebleken dat er in Deut. 32:11 geen sprake is van een ֶנֶשש 

die zijn jong uit het nest duwt om het te leren vliegen, maar dat de vorm ָיִףיש juist betekent 

dat hij zijn nest bewaakt. Daarnaast betekent de subjectswisseling halverwege vers 11 dat er 

zich niet één, maar twee prototypische scenario’s afspelen, namelijk die van een ֶנֶשש die zijn 

nest bewaakt en er beschermend boven zweeft in vers 11a en God die Zijn volk op zijn 

‘vleugels’ optilt in de tweede helft van het vers. Het verschil tussen beide vershelften is 

hierin gelegen dat in vers 11a een vergelijkend beeld wordt geschetst door middel van een 

voorbeeld dat in de natuur zichtbaar is en in 11b een beeld dat verder gaat dan het 

zichtbare. Korpel stelt terecht dat de vergelijking in de eerste helft van het vers “smoothly 
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switches over to the metaphor of the second half.”515 In vers 11a wordt de zorg van de ֶנֶשש 

voor zijn jongen geschetst en sluit daarmee direct aan bij het tiende vers.516 De metafoor in 

vers 11b neemt deze vergelijking als uitgangspunt door gebruik te maken van dezelfde 

terminologie, woorden afkomstig uit het fysieke domein van de ֶנֶשש. Echter, de beschreven 

handelingen sluiten, in tegenstelling tot vers 11a, hier niet meer aan bij de zichtbare 

werkelijkheid: het optillen op de vleugels is niet afkomstig uit het fysieke domein van de 

 Immers, geen enkele arend of gier is zelfs ook maar in staat deze handeling uit te .ֶנֶשש

voeren. Dat betekent dat de auteur van het lied in vers 11b niet enkel, zoals Peels stelt, 

“wants to make a comparison with a perceptible, natural phenomenon.”517 De metafoor 

gaat verder dan dat. Het aspect van bescherming dat in vers 11a centraal stond, wordt in 

11b gecontinueerd door het gebruik van het begrip ‘vleugels’. Vleugels worden in de 

Hebreeuwse Bijbel – en in het Oude Midden Oosten – vaak verbonden met het aspect van 

bescherming (zie bv.: Ps. 17:8; 36:8; 57:2; 61:5; 91:4 en Ruth 2:12). In deze teksten gaat het 

echter om een beschuttende bescherming. Deze “metaphor of hiding below the wings of a 

protector”518 is meer gangbaar dan de metafoor van het optillen op de vleugels, die enkel 

voorkomt in Deut. 32:11 en Ex. 19:4.  

Zoals genoemd, is het optillen op de vleugels niet afkomstig uit het fysieke domein van de 

 Wanneer dit wel zo was geweest, zou de handeling inderdaad hebben verwezen naar .ֶנֶשש

een gebruik tijdens het leren vliegen van de jongen, zoals de klassieke uitleg voorstaat. Om 

te bepalen waarnaar de metafoor verwijst, is het belangrijk na te gaan waar dit aspect van 

de metafoor in vers 11b wel vandaan komt. Daarvoor is het goed te kijken naar een tekst uit 

het eerste hoofdstuk van het boek Deuteronomium, waar God ook het subject is bij het 
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verbum נׂשא en het volk Israël het object. In deze tekst echter, wordt op geen enkele manier 

gerefereerd aan een ֶנֶשש: 

“De HEER uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden overeenkomstig alles wat 

Hij voor u voor uw ogen heeft gedaan in Egypte, en in de woestijn, waar u hebt 

gezien dat de HEER uw God u optilde, zoals een man zijn zoon optilt, op de gehele weg 

die u bent gegaan totdat u op deze plaats bent gekomen.” (Deut. 1:30-31)  

Het ‘optillen’ in deze tekst is onderdeel van de conceptuele metafoor GOD IS EEN VADER. De 

metafoor in deze passage verschaft een illustrerend beeld bij Gods leiding van het volk Israël 

door de woestijn: God leidde Zijn volk door de woestijn, zoals een vader zijn zoon optilt. 

Treffend is de overeenkomst tussen deze tekst en Deut. 32:10-12. Immers, ook in deze 

passage gaat het om Gods leiding (v. 12) van Zijn volk door de woestijn (v. 10). Om die reden 

lijkt het aannemelijk dat het aspect ‘optillen’ is genomen uit de conceptuele metafoor GOD 

IS EEN VADER, of in elk geval uit een vergelijkbare conceptuele metafoor. Omdat het in Deut. 

32:11(a) ook gaat om de relatie tussen een ouder en een ‘kind’, is het slechts een kleine stap 

om God in deze passage ook de vaderrol toe te bedelen. Het gaat in de vergelijking immers 

niet om een ‘gewone’ ֶנֶשש, maar om een ֶנֶשש die voor zijn jongen zorgt. 

Dat betekent voor Deut. 32:10-12 dat er geen sprake is van ‘vlieglessen’ voor het volk Israël 

om het te leren zelfstandig te leven. De metafoor in vers 11b legt een verbinding tussen 

Gods bescherming van Zijn volk in de woestijn (v. 10) en Zijn leiding door die woestijn heen 

(v. 12). De metafoor is zo geconstrueerd dat hij niet enkel een illustrerend beeld verschaft bij 

zowel vers 10 als vers 12, maar dat hij ook deze beide verzen met elkaar verbindt. In vers 10 

staat de bescherming die God aan Zijn volk biedt centraal. Vers 11a illustreert dit aan de 

hand van een vergelijking met de zorg van een ֶנֶשש voor zijn jongen. De metafoor in vers 11b 

neemt die context van bescherming als uitgangpunt door gebruik te maken van terminologie 

afkomstig uit het source-domain vogel/ ֶנֶשש  en in het bijzonder door gebruik te maken van 

het begrip ‘vleugels’. Er wordt echter een element toegevoegd uit een andere conceptuele 

metafoor, waardoor vers 11b aansluiting vindt bij het twaalfde vers en zo invulling geeft aan 

de manier waarop God Zijn volk leidt, namelijk vol van zorg en bescherming. Juist dit 

bijzondere element in de metafoor in vers 11b, zorgt voor een nog grotere verwondering 

over Gods beschermende rol. De metafoor komt uit een onverwachte hoek. Immers, 

vleugels die een beschuttende bescherming bieden zijn een meer gangbare metafoor. 
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Daarnaast gaat wat in deze metafoor wordt beschreven verder dan de fysieke werkelijkheid 

in de wereld om ons heen: waartoe een ֶנֶשש niet in staat is, dat kan God wel. 

De tekst heeft dus niet de toekomstige zelfstandigheid van Israël op het oog, zoals de 

klassieke uitleg doet vermoeden, maar juist Gods voortdurende zorg, bescherming en leiding 

voor Zijn volk, die elke vergelijking met een verschijnsel in de fysieke werkelijkheid te boven 

gaat. 
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Conclusie 

 

Volgens de klassieke uitleg van Deut. 32:11, verschaft dit vers een beeld dat laat zien hoe 

God Zijn volk leert zelfstandig te leven: God handelt als een ֶנֶשש die zijn jongen het nest 

uitduwt om ze aan te sporen tot vliegen, hen nauwlettend in de gaten houdt en hen, als ze 

dreigen te vallen, opvangt op zijn vleugels om hen terug naar het nest te dragen. 

Een groot deel van dit onderzoek was gericht op de vraag naar welke vogelsoort het 

Hebreeuwse woord ֶנֶשש verwijst. In aansluiting op de grote verdeeldheid die er bestaat 

onder exegeten over de identificatie van de ֶנֶשש, moet ook ik concluderen dat het niet 

mogelijk is hiervoor één specifieke soort aan te wijzen, of zelfs maar een keuze te maken 

voor een arend of een gier. Op basis van een vergelijkend onderzoek tussen de kenmerken 

die met betrekking tot de ֶנֶשש worden genoemd in de Hebreeuwse Bijbel en de 

eigenschappen van alle soorten arenden en gieren die broeden in Israël en/of het Sinaï-

gebied, kunnen zeven soorten worden aangewezen, die in Deut. 32:11 met het woord ֶנֶשש 

bedoeld kunnen zijn:519 

      Arenden 

- Steenarend (Aquila chrysaetos) 

- Verreaux’ Arend (Aquila verreauxii) 

- Keizerarend (Aquila heliaca) 

 

      Gieren 

- Baardgier (Gypaetus barbatus) 

- Vale Gier (Gyps fulvus) 

- Monniksgier (Aegypius monachus) 

- Oorgier (Aegypius tracheliotus) 

 

Twee handelingen die volgens de klassieke uitleggen beschreven zijn in Deut. 32:11 passen 

echter bij geen van deze vogels. Nooit is waargenomen dat één van deze soorten zijn jong uit 

het nest duwde om het aan te sporen tot vliegen. Er is echter gebleken dat dit ook niet is 

wat in de Hebreeuwse tekst is bedoeld. De vorm ָיִףיש is niet afgeleid van het verbum עוש 

(opwekken, in beweging brengen, in beroering brengen), maar van עיש (bewaken, 

beschermen), zodat het beeld dat in vers 11a wordt geschetst dat van een ֶנֶשש is die zijn 

jongen bewaakt en er beschermend boven zweeft. Daarnaast is ook het ‘optillen op de 
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vleugels’ van de jongen een probleem. Hoewel de meesten van deze grote roofvogels of 

aaseters zeer waarschijnlijk in staat zijn een gewicht te tillen dat gelijk of bijna gelijk is aan 

hun eigen lichaamsgewicht, is geen enkele soort fysiek in staat dat gewicht op hun vleugels 

te dragen. Dat is wel wat volgens de klassieke uitleg in Deut. 32:11 wordt beschreven. Op 

basis van het Hebreeuws is het niet waarschijnlijk aan te nemen dat de woorden ‘op zijn 

vleugels’ slechts verwijzen naar de toestand waarin de ֶנֶשש zich bevindt, namelijk vliegend, 

waarbij hij zijn jong in zijn poten draagt. Het is echter niet de ֶנֶשש die het subject is bij de 

beschreven handeling, maar God. De objectsuffixen in het enkelvoud bij de verba in vers 11b 

kunnen enkel verwijzen naar het volk Israël, zodat halverwege vers 11 een subjectswisseling 

moet worden verondersteld.  

Dat betekent dat het problematische prototypische scenario dat wordt geschetst volgens de 

klassieke uitleg van de tekst niet klopt. Twee afzonderlijke prototypische scenario’s kunnen 

worden onderscheiden. Het eerste betreft dat van een ֶנֶשש die zijn jongen bewaakt en er 

beschermend boven zweeft. Dit beeld, zichtbaar in de natuur, vormt als vergelijking een 

illustratie bij vers 10, waar Gods zorg voor Zijn volk Israël wordt beschreven. Het tweede 

prototypische scenario is een meer ingewikkelde constructie. De metafoor in vers 11b sluit 

naadloos aan bij de eerste helft van het vers, omdat gebruik gemaakt wordt van 

terminologie uit hetzelfde source-domain vogel. In tegenstelling tot vers 11a echter, passen 

de beschreven handelingen niet meer binnen dat fysieke domein. Wat God doet in deze 

passage, gaat verder dan wat er in de zichtbare wereld waargenomen kan worden. Het 

‘optillen op vleugels’ is dan ook niet in zijn geheel onderdeel van de conceptuele metafoor 

GOD IS EEN VOGEL. De term ‘vleugels’ behoort zeker tot die metafoor, maar het begrip 

‘optillen’ lijkt te zijn overgenomen uit de conceptuele metafoor GOD IS EEN VADER die we 

tegenkomen in Deut. 1:30-31, een tekst die op verschillende punten parallel is aan Deut. 

32:10-12. In beide passages gaat het over Gods leiding van Zijn volk door de woestijn. 

Deut. 32:10-12 laat dus geen God zien die Zijn volk ‘vlieglessen’ geeft om een zelfstandig 

leven te leiden. Het tegendeel is waar. Waar volgens de klassieke uitleg van de tekst Israël 

het uiteindelijk zelf zal moeten doen en het ideale beeld is dat zij de ondersteuning van hun 

God niet meer nodig zullen hebben – hoewel God hen op zal vangen wanneer dat wel nodig 

is – spreekt de tekst juist van Gods voortdurende bescherming (v. 10, 11a) en leiding (v. 11b, 

12). Israël hoeft het niet alleen te doen, er is een God die hen beschermt en draagt. 
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Epiloog 

 

In de inleiding van dit onderzoek werd gerefereerd aan de cultuurbepaaldheid van de 

interpretatie van een tekst. Het voorbeeld van de metafoor van de herder liet zien dat het 

belangrijk is een beeld te bestuderen vanuit de context waarin het is ontstaan, omdat de 

beeldvorming bij het begrip ‘herder’ in onze moderne tijd heel anders is dan eeuwen 

geleden. Het doel van dit onderzoek was om de metafoor van de arend vanuit die context te 

bestuderen en zodoende de betekenis ervan te achterhalen. In deze epiloog wil ik nog een 

kleine stap verder zetten, door kort na te gaan wat de bevindingen in dit onderzoek 

betekenen voor het verstaan van de metafoor in de moderne tijd. 

Ten eerste wil ik kort stil staan bij de vraag wat de betekenis van het afzonderlijke woord 

 betekent voor de moderne lezer. Voor de betekenis van de metafoor in Deut. 32:11 ֶנֶשש

maakt het niet uit naar welke soort – een arend of een gier – het woord ֶנֶשש precies verwijst. 

Het is echter nog maar zeer de vraag of het beeld vandaag de dag net zo populair zou zijn 

geweest als het woord ֶנֶשש zonder twijfel naar een giersoort had verwezen en ook op deze manier 

was geïnterpreteerd in de vroegste vertalingen. Driver stelt geheel terecht: 

“The eagle has in English poetry such noble associations that the substitution of “vulture” 

may seem a degradation of the figure which the Hebrew poet employs.”520  

Eeuwen geleden werd met dezelfde verwondering gekeken naar gieren als naar arenden. In 

onze moderne belevingswereld is er echter een groot verschil in de waardering van beide 

vogels. Enkel de arend roept verwondering op. Een gier daarentegen is onlosmakelijk 

verbonden met dood en verderf. Het zou ondenkbaar zijn om in bijvoorbeeld gezang 136 of 

opwekking 488 het woord ‘adelaar’ of ‘arend’ te vervangen door ‘gier’, omdat dat woord 

direct negatieve associaties oproept. Hoewel beide vertalingen – arend en gier – voor het 

woord ֶנֶשש mogelijk zijn, kunnen we wellicht zelfs zeggen dat, met het oog op het verstaan 

van de metafoor door moderne lezers van het Oude Testament, in Deut. 32:11 misschien de 

vertaling ‘arend’ beter is dan ‘gier’. 

Ten tweede wil ik mijn gedachten laten gaan over de betekenis voor de moderne lezer van 

de metafoor van de arend in Deut. 32:11 als een geheel. De betekenis van deze metafoor is 

in de eerste plaats voor het volk Israël: God beschermt hen en leidt hen door de woestijn, zij 
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worden door Hem gedragen als op arendsvleugels. De context van de metafoor is vrij 

specifiek, namelijk de tocht van het volk Israël door de woestijn op weg naar het beloofde 

land. Omdat met metaforisch taalgebruik God, die nog nooit door iemand is gezien, bij 

benadering beschreven kan worden,521 kan de metafoor in Deut. 32:11 als voorbeeld dienen 

voor het onder woorden brengen van onze eigen religieuze ervaringen. Daarbij biedt het 

begrip ‘woestijn’ een handvat. In Deut. 32:11 is het woord zeer waarschijnlijk letterlijk 

bedoeld. Echter, het woord ‘woestijn’ is een algemeen aanvaarde metafoor voor welke nare 

omstandigheid in het leven dan ook. Zo kan ook de metafoor van de arend voor de moderne 

lezer van grote waarde zijn. 

 

 

 

       Wilnanda Sterrenburg 

       Babyloniënbroek, juli 2013 
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 Zie: §5.1; Korpel en De Moor, 2012, 54. 
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