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WOORD VOORAF

Mijn keuze voor 2Sam 21,1-14 als scriptieonderwerp heeft een voorgeschiedenis, die begint in het 

najaar van 2005. In die periode heb ik namelijk gepreekt over deze perikoop. Tijdens het proces van 

preekvoorbereiding raakte ik meer en meer doordrongen van de vreemdheid en de weerbarstigheid van 

dit ruige tekstgedeelte. Hoewel ik heb doorgezet en de preek enkele keren heb gehouden, rezen er 

naderhand twijfels over bepaalde gemaakte keuzes. Bovendien had ik het gevoel nog steeds geen grip 

te hebben op de tekst. Deze scriptie kan worden beschouwd als een hernieuwde poging daartoe.

Ik ben dr. M.C.A. Korpel erkentelijk voor haar begeleiding. Het overleg op gezette tijden heeft mij 

gestimuleerd om deze scriptie op tijd af te ronden. Mijn dank gaat ook uit naar Prof. dr. B.E.J.H. 

Becking, die bereid was om als tweede begeleider op te treden.

Rachel, mijn vrouw, ben ik zeer veel dank verschuldigd. Zij heeft mij de afgelopen maanden niet 

alleen gesteund, maar ook ontlast en ontzien. Het wordt hoog tijd om de onbalans die mijn scriptie in 

ons gezinsleven heeft teweeggebracht weer in evenwicht te herstellen.
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1. INLEIDING

1.1 Inleiding op het thema

‘Ware het niet om Rizpa, de weduwe van Saul, die zes maanden lang, nacht en dag, bij de opgerigte 

galgen bleef waken, en de lijken van hare twee zonen, tegelijk met de vijf andere, tegen de woede der 

roofvogels beschermde, ik zou in deze geschiedenis geene enkele bijzonderheid vinden die mij niet 

met weerzin vervult.’1 Deze woorden zijn afkomstig van Conrad Busken Huet, de befaamde literator 

uit  de negentiende eeuw, die in 1858 een waar tumult  deed losbarsten met  de publicatie van zijn 

Brieven over den Bijbel. Bij de verschijning van zijn boek was Busken Huet, een leerling van J.H. 

Scholten, nog als predikant verbonden aan de Waalse gemeente van Haarlem. Vier jaar later trok hij 

de consequenties uit zijn modernistische denkbeelden en legde hij het ambt neer.

De gang van zaken in 2Sam 21,1-14 vervult Busken Huet met afschuw. Enkel voor Rispa kan hij 

genegenheid opbrengen. ‘Rizpa alleen toont gevoel van menschelijkheid; al het overige schijnt mij 

eene vereeniging van sombere, bijgeloovige, bloeddorstige gevoelens.’2 Het wil er bij de auteur niet in 

dat de bloedige gebeurtenissen in onze perikoop door God zijn ingegeven of goedgekeurd. Alsof zijn 

toorn door een mensenoffer gestild zou zijn en het slachtofferen van een zevental nazaten van Saul een 

einde  zou  hebben  gemaakt  aan  de  jarenlange  hongersnood.  Op  de  constatering  dat  er  vanaf  dat 

ogenblik  een overvloed van brood in  het  land geweest  zal  zijn,  laat  Busken Huet  een bekentenis 

volgen: ‘Ik moet bekennen, zulk bloed- en tranenbrood zou mij niet gesmaakt hebben. Arme Rizpa!’3

De gevoelens die Busken Huet verwoordt roepen ongetwijfeld herkenning op bij eenieder die de 

verwikkelingen in  2Sam 21,1-14 op zich in  laat  werken.  In  een dramatisch scenario van haat  en 

geweld oogt Rispa als een toonbeeld van humaniteit. Op het eerste gezicht lijkt zij een Dwaze Moeder, 

die zich in een stemloos protest keert tegen barbaarse praktijken als bloedwraak en mensenoffers. Als 

een tolk van de hoop dat de zachte krachten uiteindelijk zeker zullen winnen. Rispa rest aan het einde 

slechts een graf. Dat maakt dat menigeen met een wrange nasmaak blijft zitten. Eind goed, al goed, 

behalve voor haar. Arme Rispa!

1.2 Probleemstelling

Nu doen we er in zijn algemeenheid verstandig aan om goed te luisteren naar onze morele intuïties, 

ook in de omgang met antieke teksten. Het is dan ook mogelijk dat bovenstaande tekening van Rispa 

een waarheidsmoment bevat, of wellicht meerdere. Tegelijkertijd moet worden bedacht dat we juist bij 

het  interpreteren van teksten uit  de oudheid niet  zomaar  blind kunnen varen op ons  hedendaagse 

morele kompas. Zulke teksten hebben immers ook hun eigen sociale, culturele, politieke en religieuze 

codes, die soms hemelsbreed verschillen van de onze. Eerder dan onze morele oordelen op te leggen 

1 Cd. Busken Huet, Brieven over den Bijbel, Haarlem: A.C. Krüseman, 18632, 71.
2 Ibidem.
3 Ibidem, 71v.
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aan een weerloze tekst, getuigt het mijns inziens van respect om met een zo fris mogelijke blik te 

kijken naar, in dit geval, de perikoop 2Sam 21,1-14, in de hoop dat de verborgen codes zich laten 

ontsluieren.

Voor deze scriptie betekent  dit  dat  Rispa’s intrigerende rol  nog eens aan een nader onderzoek 

wordt onderworpen. De rol die zij speelt roept allerlei vragen op. Wat drijft haar? Is zij inderdaad een 

soort Dwaze Moeder’ die protesteert tegen het geschiede onrecht? Of moeten we Rispa’s optreden 

soms bezien in het licht van Oud-Oosterse riten en behoort haar daad tot een of andere ceremonie om 

regen op te wekken? Of is enige nuchterheid op zijn plaats  en wil  Rispa eenvoudig de lichamen 

beschermen tegen de vogels en de beesten en is zij daarmee een toonbeeld van moederliefde? 

Wie de vragen rond Rispa’s optreden beantwoordt, kan niet om de andere actanten in het verhaal 

heen. Sterker nog, wie iets zegt over de rol van Rispa, zegt meteen ook iets over de rol van haar 

medespelers. Een van die spelers is koning David. Wat is zijn rol in het verhaal? Handelt hij te goeder 

trouw? Is het hem enkel te doen om recht en gerechtigheid tegenover de Gibeonieten, teneinde het 

onheil dat boven het land hangt af te wenden? Of maakt hij handig gebruik van de crisissituatie door 

de Sauliden uit te schakelen en zo zijn eigen positie te versterken? Hoe verhoudt hij zich tot Rispa en 

wat valt er te zeggen van zijn besluit om het huis van Saul uiteindelijk de laatste eer te bewijzen?

Een andere rol is weggelegd voor de zeven nazaten van koning Saul. Zij vinden de dood. Hoe moet 

hun  einde  geduid  worden?  Gaat  het  om  een  speciale  vorm  van  executie  volgens  een  bepaald 

Kanaänitisch ritueel met  als doel de vruchtbaarheid van het land weer te activeren? Of is hier iets 

anders aan de hand en hangt de dood van de Sauliden samen met een verdrag uit een grijs verleden?

En wat te denken van de Gibeonieten? Zij kunnen niet rekenen op onze sympathie, bloeddorstig en 

wraakzuchtig als ze zijn met hun gruwelijke eis. Valt er meer over hen te zeggen?

Tenslotte is ook JHWH een van de dramatis personae in het verhaal. Welke rol speelt Hij? Is uit 

het verhaal af te leiden aan welke kant Hij staat? Welke voorstelling van Hem rijst eigenlijk op uit de 

tekst?  De  hierboven  opgeworpen  vragen  hangen  in  meerdere  of  mindere  mate  samen  met  de 

hoofdvraag, die kort geformuleerd als volgt luidt: wat is de betekenis van de rol die Rispa speelt in 

2Sam 21,1-14?

1.3 Werkwijze

In deze paragraaf volgt een beknopte beschrijving van de route die ik wil afleggen, om een adequaat 

antwoord  te  kunnen  geven  op  de  zojuist  gestelde  onderzoeksvraag.  Hoofdstuk  2  biedt  een 

werkvertaling met enkele relevante tekstkritische aantekeningen. In hoofdstuk 3 zoom ik in op vers 10, 

waarin Rispa figureert. Het gaat hierbij om een eerste verkenning, waarbij enkele realia uit de tekst 

onder de loep worden genomen. Via concordantie- en literatuuronderzoek hoop ik in eerste aanleg een 

en ander duidelijk te krijgen rond Rispa’s optreden. Een vers voor vers exegese van de perikoop laat ik 

achterwege. Aan het werk dat talloze commentatoren hebben verricht, valt op dit punt weinig toe te 
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voegen. Bovendien komen in de opeenvolgende hoofdstukken alle belangrijke exegetische kwesties 

ruimschoots aan bod. Overlap moet daarom worden vermeden.

In hoofdstuk 4 en 5 richt ik mij vervolgens op twee prominente interpretaties van de terechtstelling 

van de zeven Sauliden. Ik zie mij hiertoe genoodzaakt om de volgende reden: voor een afgewogen 

interpretatie van de betekenis van Rispa’s rol is het van fundamenteel belang welke visie men heeft op 

de eraan voorafgaande executie. Het gegeven dat de meningen over de vraag naar de portee van dood 

van Sauls nakomelingen nogal uiteenlopen, geeft aan dat we met een ingewikkelde kwestie van doen 

hebben, die vraagt om een uitgebreide behandeling. De discussie in hoofdstuk 4 en 5 vindt voor een 

groot deel plaats vanuit  een traditiekritisch perspectief.  Allerlei  thema’s die verweven zijn met  de 

religieuze tradities van Oud-Israël zullen de revue passeren; hierbij valt te denken aan thema’s als 

bloedschuld en eedbreuk, maar ook aan het sacrale koningschap en het mensenoffer.  Door telkens 

weer terug gaan naar de daadwerkelijke tekst, moet voorkomen worden dat het vertoog blijft steken op 

een conceptueel niveau.

In de genoemde hoofdstukken breng ik ook parallellen uit het Oude Nabije Oosten ter sprake, die 

mogelijk bijdragen tot een beter verstaan van bepaalde aspecten uit onze perikoop. Behoedzaamheid is 

hier wel op zijn plaats, aangezien vermeende parallellen bij nader onderzoek soms niet of nauwelijks 

eender blijken te zijn. In hoofdstuk 6 krijgt het onderzoek naar de betekenis van de rol die Rispa speelt 

een definitief beslag. Tenslotte volgt in hoofdstuk 7 een recapitulatie van mijn bevindingen.

Enerzijds  is  mijn  aanpak  synchroon  van  aard;  mede  vanuit  de  overtuiging  dat  2Sam 21,1-14 

goeddeels een literaire eenheid vormt.  Anderzijds zal  ik waar nodig het  diachrone aspect  in mijn 

onderzoek verdisconteren. De rol van de personages in onze perikoop en hun onderlinge samenspel 

zeggen immers niet alleen iets over de wereld in de tekst, maar ook iets over de sociaal-culturele, 

politieke en religieuze context, waaraan de tekst refereert en waarin deze is ontstaan.
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2. WERKVERTALING MET TEKSTKRITISCHE NOTITIES

2.1 Inleiding

Het tekstgedeelte 2Sam 21,1-14 is een afgeronde eenheid. Vers 1 vormt het begin van een nieuw 

gedeelte, vers 14 vormt duidelijk het einde hiervan. De setuma voor vers 1 en de petucha na vers 14 

wijzen hier op. 

Wat  er  ook voor  pleit  om 2Sam 21,1-14 te  beschouwen als  één geheel  is  dat  de perikoop wordt 

omringd door teksten met een andere thematiek Aan vers 1 gaat een perikoop over Davids beambten 

vooraf (2Sam 20,23-26),  terwijl  vers 14 gevolgd wordt  door een gedeelte over de strijd tegen de 

Filistijnen (2Sam 21,15-22).

In dit  hoofdstuk geef ik  nu eerst  een werkvertaling van 2Sam 21,1-14.  Vervolgens zullen enkele 

tekstkritische kwesties onder de aandacht worden gebracht, die ik relevant acht met het oog op het 

vervolg van deze scriptie.

2.2 Werkvertaling van 2Sam 21,1-14

Bij  het  maken  van  onderstaande  werkvertaling  heb  ik  mij  laten  leiden  door  de  Masoretische 

accentuatie 

1. Er was een hongersnood in de dagen van David,

drie jaren, 

jaar na jaar;

en David zocht het aangezicht van JHWH.

JHWH zei:

‘Om Saul en om het bloedhuis,

omdat hij de Gibeonieten gedood heeft.’

2. Toen riep de koning de Gibeonieten,

en zei tegen hen:

(De Gibeonieten zijn niet uit de zonen van Israël,

maar uit de rest van de Amoriet,

en de zonen van Israël hebben hun gezworen,

maar Saul heeft gezocht hen te slaan,

in zijn ijver voor de zonen van Israël en Juda.)

3. David zei tegen de Gibeonieten:

‘Wat kan ik voor u doen,

en waarmee kan ik verzoening bewerken,

opdat u het erfdeel van JHWH zegent?’
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4. Toen zeiden de Gibeonieten tegen hem:

‘Niet is het ons te doen om zilver en goud met Saul en met zijn huis,

en niet is het aan ons om iemand te doden in Israël.’

En hij zei:

‘Wat zegt ú dat ik moet doen voor u?’

5. Zij zeiden tegen de koning:

‘De man die ons heeft willen afmaken

en tegen ons gedacht heeft

dat wij verdelgd zouden worden

zodat wij geen plaats meer zouden hebben in heel Israëls gebied,

6. laat aan ons gegeven worden zeven mannen uit zijn zonen,

dan doden4 wij hen voor JHWH

in Gibea van Saul, de uitverkorene van JHWH;

De koning zei:

‘Ik zal hen geven.’

7. Maar de koning spaarde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul,

om de eed van JHWH die was tussen hen;

tussen David en tussen Jonathan, de zoon van Saul. 

8. Toen nam de koning de twee zonen van Rispa, 

dochter van Aja, 

die zij aan Saul gebaard had,

Armoni en Mefiboset;

en de vijf zonen van Michal, de dochter van Saul

die zij gebaard had aan Adriël,

zoon van Barzillai, 

de Mecholatiet.

9. En hij gaf hen in de hand van de Gibeonieten,

en zij doodden5 hen op de berg voor het aangezicht van JHWH;

de zeven van hen vielen tegelijk;

zij werden ter dood gebracht in de dagen van de oogst,

de eerste,

het begin van de gersteoogst.

4 Zeer problematisch is de vertaling van van ~Wn[]q;Ahw> (hif‘il perf. 1 m. pl. + sf. 3 m. pl. [qy). Uit de context valt op 
te maken dat  het  hier  gaat  om een bepaalde wijze van executeren,  maar welke?  Sommigen vermoeden een 
openbare executie, waarbij de ledematen gebroken werden. Ook wordt wel gedacht aan een vorm van ophanging 
of spietsing of, in navolging van de Vulgata, aan kruisiging. Omdat voor alle opties evenveel of even weinig 
pleit,  opteer  ik voorlopig voor het  neutrale  ‘doden’.  Voor een uitvoeriger  bespreking van dit  raadselachtige 
verbum verwijs ik naar de paragrafen 4.3.2 en 4.5.2.
5 Ook hier stuiten wij op een vorm van [qy.
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10. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak

en spreidde die voor zich uit op de rots,

van het begin van de oogst,

totdat water op hen neerstroomde uit de hemel;

ze heeft de vogels van de hemel geen kans gegeven

zich op hen neer te laten overdag,

noch de beesten van het veld ’s nachts.

11. Toen David werd verteld

wat Rispa, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, gedaan had,

12. ging David heen,

en hij nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon,

van de heren van Jabes in Gilead,

die zij hadden gestolen van het plein van Bet-San,

waar de Filistijnen hen hadden opgehangen,

op de dag dat de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa.

13. Hij bracht van daar op de beenderen van Saul, 

en de beenderen van Jonathan, zijn zoon;

ook verzamelden zij de beenderen van de gehangenen.

14. Zij begroeven ze met de beenderen van Saul en Jonathan, zijn zoon

in het land van Benjamin in Zela,

in het graf van Kis, zijn vader,

zo deden zij, 

alles wat de koning hen geboden had;

toen liet God zich verbidden voor het land,

na dit alles.

2.3 Tekstkritische notities

De tekstkritische kwesties die hieronder aan de orde komen zijn van direct belang voor de vertaling en 

de interpretatie  van 2Sam 21,1-14.  Op enkele  kwesties kom ik in de  volgende hoofdstukken nog 

uitgebreider terug.

2.3.1 Vers 1

De MT heeft beide keren la. Veelal kiest men voor de emendatie l[ op basis van de LXX die daarvan 

tweemaal het Griekse equivalent heeft (evpi. + acc.). Bovenstaande keuze staat niet op zichzelf, maar 

hangt samen met een tweede emendatie, eveneens in navolging van de LXX. Deze heeft  to.n oi=kon 

auvtou/ ‘zijn huis.’ De h van ~ymDh wordt achter tyB geplaatst, met als resultaat ~ymD htyB. Op grond van 

deze emendatie luidt de vertaling als volgt: ‘Op Saul en op zijn huis is een bloedschuld.’ Het is echter 
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de vraag of de aanpassing noodzakelijk is. Hoewel de uitdrukking  ~ymiD'h;  tyBe alleen hier voorkomt, 

bestaan er wel vergelijkbare uitdrukkingen. Zo wordt David in 2Sam 16,7 door Simi uitgemaakt voor 

een ~ymDh vya ‘bloedman.’6 De uitdrukking kan ook worden toegepast op een stad. In Ez 22,2 noemt de 

profeet  Jeruzalem een  ~ymDh  ry[  ‘bloedstad.’7 Als  de  tweede  emendatie  niet  wordt  overgenomen, 

vervalt ook de noodzaak om la te veranderen in  l[. Omdat de MT de  lectio difficilior heeft en de 

vertaling ‘om Saul en om het bloedhuis’ niet onzinnig is, kies ik er voorlopig voor deze ongewijzigd te 

handhaven.

2.3.2 Vers 6

Hier kan in navolging van de Masoreten de qrē !T;yU (hof‘al 3 m. sg. !tn) worden gelezen. Volgens het 

kritisch apparaat hebben veel manuscripten deze lezing. Een handschrift uit Qumran (4QSama heeft de 

pluralis mttnw ‘jullie zullen geven’ (qal pf. 2 m. pl. !tn). Deze werkwoordsvorm is echter problematisch, 

aangezien het verzoek van de Gibeonieten gericht is aan de koning. Het is ook mogelijk om de ktiv !T;nyU 

te handhaven en alleen de vocalisatie te wijzigen in !t'n"y> (nif‘al 3 m. sg. !tn).

Een ander probleem vormt de zinsnede hw"hy> ryxiB. lWav'ƒt[;b.gIB. ‘in Gibea van Saul, de uitverkorene van 

JHWH’.  In  navolging  van  Wellhausen  kiezen  veel  exegeten  voor  een  ingrijpende  emendatie.  De 

plaatsaanduiding t[;b.gIB. ‘in Gibea’ wijzigt men op grond van de LXX, die evn Gabawn ‘in Gibeon’ heeft. 

Het  woord  ryxiB. ‘uitverkorene’ verandert  men in  rh;b. ‘op de berg’ en  lWav' beschouwt men als een 

glosse. Zodoende ontstaat de volgende lezing: ‘In Gibeon op de berg van JHWH.’

Het is de vraag of de reconstructie van Wellhausen c.s. terecht is. Wat de locatie betreft, Gibea van 

Saul komt meermalen voor in de bijbel. Sterker nog, de figuur van Saul is er nauw mee verbonden. Zo 

is Gibea van Saul de plaats waar Saul wordt gegrepen door de Geest van God en in vervoering raakt.8 

Eveneens is het zijn woonplaats.9

Het  epitheton  ‘uitverkorene  van  JHWH’  wordt  als  problematisch  beschouwd,  omdat  het 

ongeloofwaardig is dat de Gibeonieten zich zo zouden uitlaten over hun vijand. Goslinga lost deze 

kwestie op door te suggereren dat hier ironie in het spel is.10 Deze oplossing heeft als voordeel dat de 

MT  gehandhaafd  kan  worden.  Een  ander  bezwaar  tegen  de  reconstructie  is  dat  er  geen  enkel 

handschrift is dat de lezing ‘op de berg’ heeft. Mijns inziens is daarom conclusie gerechtvaardigd dat 

de door Wellhausen voorgestelde lezing ‘in Gibeon op de berg van JHWH’ puur hypothetisch van 

aard is en tekstueel bewijs ontbeert.

2.3.3 Vers 8

6 Cf. Ps 5,6; 26,9; 55,23; 59,2; 139,19; Spr 29,10.
7 Cf. Ez 24,6.9; Nah 3,1 (i.c. Nineve).
8 1Sam 10,10-11.
9 1Sam 11,4; 15,34.
10 ‘In de mond der Gibeonieten kan Saul ironisch de uitverkorene van Jahwe (cursief van de auteur) genoemd 
worden’ (C.J. Goslinga, Het Tweede Boek Samuël, COT, Kampen: Kok, 388).
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Wie is de moeder van de vijf? Michal of Merab? De MT heeft Michal, maar 2Sam 6,23 vertelt ons dat 

Michal geen kinderen had. Bovendien blijkt uit 1Sam 18,19 dat niet Michal, maar Merab de vrouw 

was van Adriël, de Mecholatiet. Op basis van intern bewijs is er sprake van een vergissing en is niet 

Michal,  maar  Merab  de  moeder  van  de  vijf  Sauliden.  Het  externe  bewijs  zorgt  echter  voor 

complicaties.11 De  Hebreeuwse  handschriften  lezen  in  meerderheid  ‘Michal’,  terwijl  de  Griekse 

handschriften verdeeld zijn.  Daarnaast noemt  Targum Jonathan beide dochters.  De vijf  zonen zijn 

weliswaar van Merab, maar Michal heeft hen opgevoed.

Hoewel het  aanlokkelijk is  om op basis  van intern bewijs de MT te wijzigen ten faveure van 

Merab,  maant  het  externe  bewijs  tot  voorzichtigheid.  Waarom  heeft  een  meerderheid  van 

handschriften ‘Michal’ en niet ‘Merab’? Ook is het tekstkritische principe van  lectio difficilior hier 

van toepassing. Als ‘Merab’ de oudste lezing is, hoe kan het dan dat de MT en andere handschriften de 

moeilijkere  lezing  ‘Michal’  hebben?  De  verklaring  dat  er  sprake  zou  zijn  van  een  vergissing  is 

problematisch, aangezien beide namen weinig op elkaar lijken.

2.3.4 Vers 9

De ktiv ~yIT'[.b;vi vormt een probleem. Wie deze handhaaft krijgt de volgende vertaling: ‘zij vielen zeven 

keer tegelijk’. De Masoreten stellen dan ook voor om in plaats van de ktiv  ~yIT'[.b;vi de qrē  ~T'[.b;v.  te 

lezen. De meeste exegeten gaan hierin mee, alsmede de LXX, de Targum en de Vulgaat.

Een ander punt van discussie vormt  ~ynIvoarIB'.  Sommigen prefereren  ~ynIvoarIh in plaats van  ~ynIvoarIB. 

Deze  emendatie  leidt  tot  de  volgende  lezing:  ‘In  de  eerste  dagen  van  de  oogst.’  Fokkelman 

daarentegen pleit ervoor om de tekst intact te laten, omdat deze zinvol is. Volgens hem is er sprake 

van één moment in de tijd, dat steeds preciezer aangeduid wordt. Het begin is vaag, ‘in de dagen van 

de oogst.’ Het rangtelwoord ‘eerste’ zegt al iets meer, maar duidelijk wordt het pas aan het einde, ‘het 

begin van de gersteoogst.’12

11 Cf. S.D. Walters, ‘Childless Michal, Mother of Five’, in: M.E. Cohen et al. (eds.), The Tablet and the Scroll:  
Near Eastern Studies in Honor of William W. Hallo, Bethesda: CDL Press, 1993, 290v.
12 J.P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel: a full interpretation based on stylistic and  
structural analyses, Vol. III: Narrative art, Assen: Van Gorcum, 1990, 284.
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3. EXEGETISCHE NOTITIES BIJ 2SAM 21,10

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt een eerste verkenning plaats van de kwesties, die samenhangen met het optreden 

van Rispa. Daarbij gaat het zoals in de inleiding is opgemerkt niet om een volledige vers voor vers 

exegese. Exegetische vraagstukken die belangwekkend zijn met het oog op ons onderzoek zullen in 

het verloop van deze scriptie vanzelf aan bod komen. We vallen dan ook enigszins met de deur in huis 

door in te steken bij vers 10, om enkele elementen die onze aandacht trekken nader te bestuderen. Wat 

eraan  voorafgegaan  is  mag  ik  bekend veronderstellen.  David  heeft  ingestemd  met  de  eis  van  de 

Gibeonieten en hun zeven nakomelingen van Saul overhandigd. Zij zijn daarna terechtgesteld ‘op de 

berg voor JHWH’ (vers 9).  Het is  in deze gruwelijke context  dat wij  Rispa aantreffen.  Om meer 

helderheid te verkrijgen omtrent haar doen en laten richt ik mij eerst op een paar realia in de tekst.

3.2 Een zak

In vers 10 stuiten we allereerst op een qf; ‘zak’, die Rispa voor zich uitspreidt op de rots. Een zak werd 

gemaakt van geiten- of kamelenhaar en was in het Oude Nabije Oosten meestal zwart van kleur.13 Een 

zak werd voor verschillende doeleinden gebruikt en kon dan ook verschillende vormen aannemen. In 

het OT heeft de zak de verschillende functies. 

Ten eerste is er de zak als een van onderen en opzij gesloten voorwerp van geiten- of kamelenhaar, 

dat dient om er iets in op te bergen of in te vervoeren. Jozefs broers transporteren bijvoorbeeld het 

koren van Egypte naar Kanaän in zakken (Gen 42,25.27.35).

Ten tweede verwijst qf; naar een zakvormig kledingstuk, dat door mensen werd gedragen als teken 

van rouw. De meeste teksten hebben betrekking op deze functie.14 Een zak kon worden gedragen ten 

tijde van een ramp van nationale omvang (1Kon 21,27; Kl 2,10). Ook was het een uiting van droefheid 

ten tijde van een persoonlijke tragedie (Job 16,15). In het verhaal van Jona ontkomen zelfs de dieren 

niet aan een zak (Jon 3,8). Het rouwgewaad kon worden gedragen als een lendendoek, of als een soort 

omslagdoek die het gehele lichaam bedekte. Dit laatste gebruik zien wij bijvoorbeeld bij Hizkia, die na 

de intimiderende woorden van de rabsake zijn klederen scheurt en zich bedekt met een zak (2Kon 

19,1). Een voorbeeld van het eerstgenoemde gebruik zien wij bij Jakob, die ten teken van rouw een 

zak om zijn lendenen doet als hij wordt geconfronteerd met het bebloede kleed van zijn zoon Jozef 

(Gen 37,34).

Ten derde kan qf; betrekking hebben op een zakvormig kleed, uitgespreid op een oppervlak, om op 

te zitten of te liggen als teken van rouw. Dit gebruik komt onder meer naar voren in Jes 58,5 en is  

mogelijk ook aan de orde in 2Sam 21,10, waar Rispa een zak voor zich uitspreidt op de rots. Al is het 

13 G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, Band V, Gütersloh: J.C. Bertelsmann, 1937, 202; Ph.J. King en L.E. 
Stager, Life in Biblical Israel, LAI, Louisville: John Knox Press, 2001, 373.
14 W. Thiel, qF, in: ThWAT, VII, 851.
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niet met zekerheid vast te stellen of hier sprake is van rouwvertoon, in tegenstelling tot Jes 58,5. Daar 

worden naast het kleed nog andere elementen genoemd die onomstotelijk aantonen dat het gaat om 

een rouwritueel: vasten, verootmoediging, een gebogen hoofd en liggen in zak en as. De handeling van 

Rispa is wat dit betreft minder eenduidig, omdat de begeleidende riten ontbreken. Desalniettemin is 

het aannemelijk dat het uitspreiden van de zak in de context van de dode lichamen verwijst naar een 

uiting van rouw. 

3.3 De gersteoogst

De oogst, waarvan wij lezen in vers 10 moet wel de gersteoogst zijn, die in het voorafgaande vers 

uitdrukkelijk wordt vermeld. In vers 9 duidt ‘het begin van de gersteoogst’ een bepaalde periode aan. 

Deze  aanduiding  komt  nog  een  keer  voor  in  het  OT.  Naomi  en  Ruth  arriveren  vanuit  Moab  in 

Bethlehem ‘in het begin van de gersteoogst’ (Ruth 1,22). De term ‘gersteoogst’ komt ook voor op de 

Gezer  kalender,  die  men  in  1908  bij  Tell  el-Jazari  heeft  ontdekt.  Deze  kalender,  die 

landbouwactiviteiten  vermeldt,  kent  vijf  perioden  voor  het  inzamelen  van  de  oogst.  De  perioden 

bestrijken in totaal zeven maanden. In de eerste twee perioden valt de graanoogst. Omdat gerst sneller 

rijp is dan koren is de eerste periode die van de gersteoogst in april.15 Vervolgens oogst men de tarwe 

in mei.16 

Volgens Dalman kan ‘het begin van de gersteoogst’ nog nader gepreciseerd worden aan de hand 

van de bepalingen over de feestdagen in Leviticus 23. Op 14 Nisan moet Pesach worden gevierd. Op 

de volgende dag - 15 Nisan - begint het feest van de ongezuurde broden. Op deze dag moeten de 

Israëlieten de eerste schoof van de gersteoogst naar de priester brengen (Lev 23,10v.).17 De volgende 

dag - 16 Nisan - kan de oogst daadwerkelijk beginnen. Dalman stelt dat het daarom vanzelfsprekend is 

dat de Rispa’s optreden in het begin van de gersteoogst een aanvang nam op 16 Nisan.18 

Hoewel Dalman mijns inziens te stellig is wat betreft zijn exacte tijdsbepaling, is de verbinding die 

hij  legt met  het oogstfeest van belang. Enerzijds is ‘in het begin van de gersteoogst’ een gewone 

tijdsaanduiding.  Anderzijds  roept  deze  de  nodige  associaties  op.  Zo  doet  ‘in  het  begin  van  de 

gersteoogst’  denken  aan  een  van  de  drie  pelgrimsfeesten,  namelijk  het  feest  van  de  ongezuurde 

broden.  De  gersteoogst  markeerde  dit  feest.  En  in  de  context  van  2Sam  21,1-14  roept  de 

tijdsaanduiding ‘in het begin van de gersteoogst’ nog twee extra associaties op. In de eerste plaats is de 

verwijzing naar de gersteoogst ten tijde van een jarenlange hongersnood merkwaardig, zo niet van een 

bittere ironie, want hoe kan er sprake zijn van oogst gedurende een hongersnood? In de tweede plaats 

15 O. Borowski, ‘Harvests, harvesting’, in: D.N. Freedman (ed.), ABD 3, New York: Doubleday, 63v. 
16 De aanduiding ‘het begin van de gersteoogst’ heeft een parallel in ‘het begin van de tarweoogst’ (Gen 30,14; 
Ri 15,1; 1Sam 12,17).
17 Cf. Joz 5,10v.
18 G. Dalman, Arbeit und Sitte, Band I, 417.
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is het niet denkbeeldig dat bij de lezer, die wist van het pelgrimsfeest ten tijde van de oogst, de dood 

van de Sauliden een associatie tussen oogstoffer en executie teweeg heeft gebracht.19

3.4 Hemelwater

Opnieuw hebben we hier te maken met een tijdsaanduiding. Rispa waakt over de dode Sauliden ‘van 

het  begin van de oogst  (sc.  de gersteoogst),  totdat  water  op hen neerstroomde uit  de hemel’.  De 

passage is ambigu om twee redenen. 

Ten eerste is er de vraag vanuit wiens perspectief het fragment over het hemelwater moet worden 

beschouwd. Vanuit Rispa of vanuit de verteller? Vanuit Rispa’s gezichtspunt, ontstaat er ruimte voor 

de gedachte als zou zij bewust hebben gewaakt totdat er regen viel.20 Of anders gezegd: haar wake had 

het karakter van een regenceremonie om de vruchtbaarheid van het land te herstellen.21 Als dat zo is, 

vormt  Rispa een belangrijke pion in Davids  handelwijze  en is  zij  medeverantwoordelijk  voor  het 

welzijn van de natie. 

Fokkelman is van mening dat deze gedachtegang onjuist is.22 Het onverwachte en verrassende van 

Rispa’s optreden strookt niet met de idee als zou zij een onmisbare rol vervullen in het landsbelang. 

Ook wijst volgens hem niets in vers 10 op een bepaald ceremonieel om regen mee op te roepen. Kim 

stelt dat de tekst ons zelfs geen enkele aanwijzing verschaft om een verband te veronderstellen tussen 

Rispa’s activiteit en de komst van regen.23 Vanuit het perspectief van de alwetende verteller is de frase 

over de neerstromende regen dan ook gewoon een tijdsaanduiding, die aangeeft wanneer Rispa’s wake 

ten einde was. Daarmee is de ambiguïteit echter nog niet uitgeput. 

De volgende vraag is immers wanneer het water op de lijken neerstroomde. Was het een kwestie 

van weken of van maanden? Als er sprake is van een regenbui na enkele weken, dan hebben we hier te 

maken met de zogeheten ‘late regen’.24 Regent het echter pas na een aantal maanden, dan gaat het hier 

om de zogenaamde ‘vroege regen’. Laatstgenoemde regen valt meestal in oktober en markeert het 

einde van de zomer en het begin van de winter. De late regen valt in maart en april en luidt het einde 

in van de regentijd. Een maandenlange periode van droogte vangt aan. Uit het woordgebruik valt niet 

19 Deze associatie op literair niveau tussen oogst en terechtstelling zegt mijns inziens nog niets over de wereld 
buiten de tekst. Een visie op de executie van de Sauliden als oeroud vruchtbaarheidsritueel valt dan ook niet 
direct uit bovengenoemde associatie te herleiden. Eerder gaat het om een subtiele verbinding tussen oogstoffer 
en terechtstelling in de wereld van de tekst.
20 Cf.  A.S.  Kapelrud,  ‘König  David  und  die  Söhne  des  Saul’,  ZAW  67  (1955),  204:  ‘Die  Leichen  hatten 
ausgesetzt zu bleiben, bis der Regen kam, dann war ihre Aufgabe erfüllt.’
21 Cf. N. Poulssen, ‘An Hour with Rispah. Some Reflections on II Sam. 21,10’, in:  W.C. Delsman et al. (eds.), 
Von Kanaan bis Kerala, Fs. J.P.M. van der Ploeg, AOAT 211, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1982, 
189.
22 Fokkelman, Narrative Art, 287v.
23 J.-S. Kim, Bloodguilt, Atonement and Mercy. An Exegetical and Theological Study of 2 Samuel 21:1-14, EUS 
845, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007, 146.
24 Cf. J. Negenman, Een geografie van Palestina, PA 2, Kampen: Kok, 1982, 79-83.
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op te maken of het  in vers 10 gaat  om deze vroege of late regen, aangezien de gangbare termen 

ontbreken.25 Andere argumenten zullen daarom de doorslag moeten geven bij onze keuze. 

Sommige exegeten menen dat het al vrij snel begon te regenen, nadat Rispa zich had geïnstalleerd 

op de rots. Zo stelt Herzberg dat er in Israël van tijd tot tijd een extra late lenteregen valt, die zijns 

inziens ook op de lichamen van de Sauliden is neergedaald.26 De passage zélf lijkt volgens hem ook te 

suggereren dat de liefdevolle handelwijze van Rispa ertoe heeft bijgedragen om de koperen hemel te 

vermurwen.27 Ook Goslinga gaat er vanuit dat we in vers 10 niet met de gewone herfstregen te maken 

hebben.  Daarbij  valt  hij  niet  zozeer  terug  op  klimatologische  verklaringen,  als  wel  op  ‘het 

buitengewoon karakter van de gehele situatie’.28 Sauls schending van het verbond met de Gibeonieten 

had de toorn van JHWH gewekt, wat zich manifesteerde in het uitblijven van de seizoenregens. Nu de 

Gibeonieten  hun  recht  ontvangen  hebben,  gaat  het  regenen  ten  teken  van  JHWH’s  ontferming. 

Bovendien acht Goslinga het onwaarschijnlijk dat David pas na zes maanden zou hebben gehoord van 

Rispa’s actie. En wat hij zich al helemaal niet kan voorstellen is dat deze vrouw haar actieve wake 

maandenlang heeft volgehouden.29  

Desondanks zijn er ook exegeten die er van uitgaan dat de periode waarin Rispa bivakkeerde op de 

rots  vijf  tot  zes  maanden  moet  hebben  geduurd.30 Het  water  dat  op  de  levenloze  lichamen 

neerstroomde, verwijst in dit geval niet naar een zeldzame zomerse regenbui, maar naar de vroege 

regen die gewoonlijk valt in oktober/november.31 Deze opvatting heeft oude papieren en komt reeds 

voor in de rabbijnse literatuur.32 Fokkelman wijst de gedachte af dat het in vers 10 zou gaan om een 

late regen, enkel vanwege het feit dat er zo heel af en toe neerslag valt in mei of juni.33 Als de verteller 

dit had willen zeggen, zou hij dat in heldere bewoordingen hebben gedaan. Daar is in de tekst geen 

sprake van, aldus Fokkelman. Vervolgens wijst hij er op dat JHWH als de gever van regen buiten 

25 Het  is  dan  ook  frappant  dat  de  NBV  in  tegenstelling  tot  andere  vertalingen  in  vers  10  een  expliciete 
interpretatieve keuze maakt: ‘Rispa (…) spreidde een kleed op de rotsen en bleef daar van het begin van de 
oogsttijd totdat de eerste herfstregens (cursivering PB) vielen’. Cf. e.g. Dt 11,14 waar zowel de vroege regen - 
hr,Ay - als de late regen - vAql.m; - genoemd worden in de gebruikelijke terminologie. 
26 H.W. Hertzberg, I & II Samuel. A Commentary, OTL, London: SCM, 1964, 384; Hertzberg onderstreept zijn 
zienswijze met een beroep op zijn eigen ervaring in Jeruzalem tijdens de zomer van 1925, toen er naar zijn 
zeggen sprake was van een ongemeen zware regenbui.
27 Ibidem. Cf. P.R. Ackroyd, The Second Book of Samuel, CBC, Cambridge: Cambridge University Press, 1977; 
Ackroyd stelt het volgende: ‘Rain coming so exceptionally late in the season would be seen as a special act of 
divine favour’ (199). 
28 C.J. Goslinga, Het Tweede Boek Samuël, 391.
29 Ibidem, 392.
30 Cf. o.a. H. Greßmann,  Die älteste Geschichtsschreibung und Prophetie Israels (von Samuel bis Amos und 
Hosea), SAT II/1, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 19212, 144; Kapelrud, ‘König David’, 204.
31 J. Blenkinsopp,  Gibeon and Israel. The Role of Gibeon and the Gibeonites in the Political and Religious  
History of Early Israel, SOTSMS 2, Cambrigde: Cambridge University Press, 1972, 93 n.37.
32 Dalman (Arbeit  und Sitte,  Band 1/1,  40v.)  vermeldt  dat  Midrash  Samuël  zelfs  uitkomt op precies  zeven 
maanden. Van 16 Nisan, de tweede dag van het feest van de ongezuurde broden, tot 17 Marcheswan, de laatste 
dag van het Loofhuttenfeest, waarop er gebeden wordt om de vroege regen.  Cf. S. Chavel, ‘Compositry and 
Creativity  in  2Samuel  21:1-14’,  JBL 122  (2003),  29:  ‘Regarding  when  the  vigil  ended,  rabbinic  tradition 
unanimously (cursivering PB) holds that the rains fell at the end of the summer.’
33 Fokkelman, Narrative Art, 288.
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beeld blijft.34 ‘Instead we encounter the niph’al of ntk, a reflexive-passive form which draws attention 

rather to the natural rhythm of the seasons and the normal time of rain.’35 

Kim gebruikt de redenering van Fokkelman om het tegendeel te betogen. Hij stelt dat de neerslag 

in  vers  10  verwijst  naar  de  late  voorjaarsregen,  zodat  Rispa’s  wake  2  tot  3  weken moet  hebben 

geduurd. Zijns inziens gaat het hier om de late regen als een natuurlijk verschijnsel, wat daarom ook 

niet kan worden beschouwd als een signaal van JHWH’s goedgunstigheid tegenover Rispa.36

Naar mijn mening gaat Kim er te makkelijk aan voorbij dat de late regen gewoonlijk valt in maart en 

april in de tijd voorafgaand aan het begin van de gersteoogst. De late regen luidt het einde van de 

regentijd  in  en  doet  het  graan  op  de  akker  tot  volledige  rijpheid  komen,  waarna  er  geoogst  kan 

worden.37 Erna treedt de droge periode in, waarin het slechts sporadisch regent.38 Bovendien rekent 

Kim niet met het belangrijke gegeven dat er in de context van vers 10 sprake is van een jarenlange 

droogte,  waardoor  het  natuurlijke  ritme  van  de  seizoenen  juist  danig  is  verstoord.  Hoewel  een 

maandenlange  wake  het  voorstellingsvermogen  tart,  geef  ik  de  voorkeur  aan  het  betoog  van 

Fokkelman, dat dichter bij de tekst blijft, dan de beschouwingen van andere exegeten.39 

Ter  afsluiting  van  het  dispuut  over  een  weken-  of  maandenlange  wake  geef  ik  nog  enkele 

overwegingen, die uit onverwachte hoek afkomstig zijn. Deze ondersteunen de gedachte dat Rispa’s 

wake  langer  moet  hebben  geduurd  dan  enkele  weken.  Uit  een  overzicht  met  klimaatgegevens, 

afkomstig van Israëlische weerstations, blijkt dat er in april in Israël gemiddeld 50% minder neerslag 

valt  dan in maart.  In mei  regent  het  al  nauwelijks,  terwijl  gedurende de maanden juni tot  en met 

september de kans op neerslag vrijwel nihil is. Omdat het hier gaat om klimaatgegevens van recente 

datum (1955-1977),  ligt de vraag voor de hand of deze gegevens gelieerd kunnen worden aan de 

tiende eeuw ten tijde van Davids koningschap. 

Volgens Negenman is dit mogelijk, omdat het waarschijnlijk is dat het klimaat in de bijbelse tijd 

grotendeels  overeenkwam  met  het  hedendaagse.40 Rond  6300  v.  Chr.  heeft  er  een  ingrijpende 

wereldwijde klimaatverandering plaatsgehad, die voor het Oude Nabije Oosten afkoeling betekende en 

vooral aanhoudende droogte. Sindsdien lijkt er in grote lijnen weinig te zijn veranderd in het klimaat 

van de Levant.  Kenmerkend  zijn  vooral  de  lange,  hete  zomers  en weinig jaarlijkse  neerslag.  Het 

klimaat van Israël past binnen dit beeld, zij het dat de kuststrook en het achterliggende laagland in de 

regenperiode goede levensmogelijkheden bieden.
34 In tegenstelling tot e.g. 1Sam 12,17v., waar verhaald wordt van een wonder dat JHWH verricht voor de ogen 
van het volk ten tijde van de tarweoogst; op voorspraak van Samuel laat JHWH het onweren en regenen. Het 
wonder zit hem in het feit dat het onweert en regent in de droge periode.
35 Fokkelman, Narrative Art, 288.
36 Kim, Bloodguilt, 147.
37 Negenman, Geografie, 82.
38 Cf. M. Alex, Klimadaten ausgewählter Stationen des Vorderen Orients, BTAVO A 14, Wiesbaden: Reichert 
Verlag, 1985, 304.
39 Cf.  Goslinga,  Samuël,  392,  die  aan  een  pleidooi  voor  een  zeldzame  regenbui  in  de  droge  periode  de 
overweging toevoegt dat ‘Jahwe toch niet aan enige natuurwet gebonden’ was.
40 Negenman,  Geografie, 102. Terecht maakt Negenman het voorbehoud dat niet kan worden uitgesloten dat 
tijdens een bepaalde periode bepaalde veranderingen hebben plaatsgehad in het klimaat van Israël. Het gaat hier 
echter niet om fundamentele klimatologische veranderingen.
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3.5 Vogels en beesten

De raadsels rond Rispa’s optreden zijn nog niet uitgeput. Wat wil het zeggen dat vogels en beesten 

voorkomen binnen de context van vers 10? Hebben zij een bepaalde functie? En zo ja, welke? Wat 

heeft het te betekenen dat Rispa niet toestaat dat de vogels en de beesten zich te goed doen aan de 

lijken van de Sauliden? Om een antwoord te krijgen op deze vragen raadpleeg ik in de eerste plaats 

enkele exegeten die zich met 2Sam 21,1-14 hebben ingelaten.

3.5.1 Exegeten over Rispa’s optreden jegens vogels en beesten

Opvallend is dat een aantal uitleggers helemaal geen aandacht besteedt aan het feit dat Rispa de vogels 

en de beesten wegjaagt.41 Onder hen die dit wel doen, zijn er die haar daad beschouwen als een blijk 

van piëteit jegens de dode Sauliden.42 Het was in het Oude Nabije Oosten de ultieme schande om 

opgegeten te worden door aaseters, want dan kon men niet te ruste gaan bij de vaderen.43 Tot overmaat 

van ramp beschouwde men aaseters in Israël ook nog eens als onrein.44 Door de vogels en de beesten 

op afstand te houden, weet Rispa de zeven nazaten van Saul deze schande te besparen. Zodoende blijft 

de mogelijkheid open dat zij naderhand alsnog een fatsoenlijke begrafenis krijgen.  

Een heel andere visie op Rispa’s optreden komen we tegen bij Cazelles. Volgens hem dient de 

executie  van  de  Sauliden te  worden  opgevat  als  een offer  om de vruchtbaarheid  van  het  land  te 

herstellen.45 De daaropvolgende blootstelling van de lijken aan de aaseters is een integraal onderdeel 

van dit offer. Als Rispa vervolgens voorkomt dat de aaseters de lijken verslinden, breekt zij hiermee 

het offerritueel af.46 Ook Stoebe is van mening dat Rispa’s daad niet enkel een blijk is van piëteit. Zij 

beëindigt namelijk een oeroud Kanaänitisch ritueel. Dat de lijken in dit geval niet worden begraven 

heeft zijns inziens een cultische achtergrond en staat in tegenspraak met de gewoonte in Israël om een 

ter dood gebrachte voor zonsondergang ter aarde te bestellen (cf. Dt 21,22v.). Door een Kanaänitisch 

ritueel tegen te werken, waarborgt Rispa een ‘Sacrum israelitischer Frömmigkeit’, namelijk begraven 

worden in het thuisland.47

Een radicaal tegenovergestelde mening vinden we bij Poulssen, die stelt dat Rispa het ritueel niet 

opheft, maar juist voltooit.48 Zijns inziens vergissen we ons als we het handelend optreden van Rispa 

41 Cf. Goslinga, Het Tweede Boek Samuël; P.K. McCarter Jr., II Samuel. A New Translation with Introduction,  
Notes and Commentary, AB 9, Garden City:  Doubleday,  1984; F. Stolz,  Das erste und zweite Buch Samuel, 
ZBAT 9, Zürich: Theologischer Verlag, 1981.
42 A.A. Anderson, 2 Samuel, WBC 11, Dallas, Texas: Word Books, 1989, 100; A. Caquot en Ph. de Robert, Les 
Livres de Samuel, CAT VI, Genève: Labor et Fides, 1994, 585; G. Hentschel, 2 Samuel, NEB, Würzburg: Echter 
Verlag, 1994, 91.
43 Cf. 1Sam 17:44,46; Goliath dreigt David dat hij hem tot aas voor de gieren en de hyena’s zal maken. David 
pareert de bedreiging van de reus met de toezegging hem met hulp van JHWH te verslaan, zijn hoofd af te 
houwen en de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi te geven.
44 Lev 11:13vv.; Deut 14:13vv; cf. O. Borowski, ‘Animals in the Religions of Syria-Palestine’, in: B.J. Collins 
(ed.), A History of the Animal World in the Ancient Near East, HdO 64, Leiden: Brill, 2002, 411v.
45 H. Cazelles, ‘David’s Monarchy and the Gibeonite Claim’, PEQ 87 (1955), 168v.
46 Ibidem, 173.
47 H.J. Stoebe, Das zweite Buch Samuelis, KAT VIII/2, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994, 460.
48 Poulssen, ‘An Hour’, 199.

14



bagatelliseren, alsof het enkel uit eerbied voor de slachtoffers zou zijn, dat zij hun lichamen behoedt 

voor de totale vernedering. Het gaat Rispa niet primair om een waardige begrafenis, maar om regen 

voor het land. Om die reden verjaagt zij de vogels en de beesten die op de lijken afkomen. Als de 

vogels en de beesten ongestoord de lichamen van de dode Sauliden hadden kunnen consumeren was 

de  hele  ceremonie  verstoord.  Dankzij  Rispa’s  interventie  kan het  regenritueel  echter  ongehinderd 

doorgang vinden.

3.5.2 Parallellen in het OT 

Gegeven het gebrek aan eenduidigheid onder exegeten ten aanzien van Rispa’s optreden, ga ik nu eerst 

na  in hoeverre enkele passages in  het  OT ons verder  kunnen helpen.  Deze passages vertonen op 

enigerlei wijze overeenkomen met hetgeen in vers 10 wordt verhaald ten aanzien van de vogels en de 

beesten.

Gen 15,11

Een gedeelte dat zich haast onwillekeurig op de voorgrond dringt is Gen 15. In vers 11 lezen we: 

‘Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg.’ Abraham jaagt de roofvogels 

weg bij een ritueel, waarvan de betekenis niet op voorhand duidelijk is. Sterker nog: het gedeelte is 

met raadselen omgeven. Niet ten onrechte kwalificeert Westermann vers 11 als een merkwaardig en 

ongewoon intermezzo.49 De meeste exegeten zien de vogels als een onheilspellend voorteken, dat door 

Abraham wordt afgewend.50 Een meer nauwkeurige duiding hangt af van de betekenis die men geeft 

aan het ritueel als geheel.51

Zijn  er  daadwerkelijk  overeenkomsten  tussen  Gen  15,11  en  2Sam  21,10?  Weliswaar  jaagt 

Abraham vogels weg net als Rispa, maar is dit meer dan een oppervlakkige parallel? Verschillen zijn 

er namelijk ook. In Gen 15,11 komen geen beesten voor. Ook zijn hier geen menselijke lichamen in 

het spel, maar kadavers van dieren. Offerdieren welteverstaan. Het gaat om een offerritueel, terwijl dit 

in 2Sam 21 mijns inziens niet aan de orde is.52 In Gen 15,11 lijkt Abraham de kadavers te beschermen, 

omdat het om offerdieren gaat, die ongeschonden geofferd moeten worden.53 In 2Sam 21,10 beschermt 

49 C. Westermann, Genesis, BKAT I/2, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1981, 268.
50 G. von Rad, Das erste Buch Mose: Genesis, ATD, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972, 144.
51 G.J. Wenham, Genesis 1-15, WBC 1, Waco, Texas: Word Books, 1987, 331; Wenham geeft nog een andere, 
meer allegorische duiding van vers 11, waarbij de offerdieren Israël representeren en de roofvogels de onreine 
volken.  ‘The  rite  pictures  Abraham’s  descendant’s,  in  the  form  of  sacrificial  animals,  protected  by  the 
Abrahamic promises from attacks by foreigners, the birds of prey’ (335).
52 Vanuit zijn visie op het ritueel in 2Sam 21 en de rol die Rispa daarbij vervult, ziet Poulssen wel een duidelijke 
overeenkomst tussen Abraham en Rispa: ‘it is Rispah who ensures that they (de lichamen van de Sauliden, PB) 
are kept for their holy purpose,  broadly in the same way as Abraham protected the sacrificially slaughtered 
animals against the birds of prey whilst he awaited the intervention of God (Gen 15:11)’, (‘An Hour’, 198).
53 Cf.  W.H.  Gispen,  Genesis  II:  Genesis  11:27-25:11,  COT,  Kampen:  Kok,  1979,  110;  volgens  Gispen 
beschermt Abraham enkel de dieren die bestemd zijn voor de ceremonie van de verbondssluiting (vers 18). Cf. 
daarentegen P.C. Beentjes‚ Partner - Partij - Paniek’, Coll 21 (1991), 287-300; Beentjes stelt dat het op basis van 
inhoudelijk-taalkundige  en  theologische  gronden  ‘absoluut  onjuist’  is  om  het  gebeuren  in  Gen  15  te 
karakteriseren als een ‘verbondssluiting’ (288).
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Rispa de dode lichamen minimaal uit piëteit in de hoop op een waardige begrafenis. Zimmerli stelt dat 

in  het  OT iedere  vergelijkbare  scène  ontbreekt,  die  licht  zou  kunnen werpen op het  mysterieuze 

gebeuren in Gen 15,11.54 Laat staan dat deze passage het donker rond 2Sam 21,10 ook maar een beetje 

zou kunnen opklaren…

Er zijn  nog andere  passages  in  het  OT die  mogelijk  Rispa’s  optreden jegens  de vogels  en de 

beesten kunnen ophelderen. Dit zijn passages waarin sprake is van vogels en beesten in een context 

van dood en verderf, zoals in onze perikoop.

Dt 28,26

In Dt 28,26 komen wij de volgende vloek tegen: ‘Uw lijken zullen tot voedsel dienen voor al het 

gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonder dat iemand die opschrikt.’55 Deze passage staat 

in een serie van vervloekingen, die in werking zullen treden als het volk Israël het verbond met JHWH 

niet eerbiedigt. Saillant is het slot, dat meteen doet denken aan Rispa die de vogels en de beesten wél 

lastig valt.

1Kon 14,11

In 1Kon 14,11 valt de volgende omineuze vloek te lezen: ‘Wie van Jerobeam in de stad sterft, die 

zullen de honden verslinden; en wie op het veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden.’ 

Deze vloekspreuk klinkt in het boek Koningen drie maal in dezelfde stereotiepe bewoordingen. Enkel 

de  naam van  de  koning  in  kwestie  verschilt  per  keer.56 De  vervloeking  komt  aan  het  adres  van 

koningen die doen wat ‘kwaad is in de ogen van JHWH’.

Jer 34,20

In Jer 34,20 lezen wij: ‘Ik zal hen overgeven in de macht van hun vijanden en van wie hen naar het 

leven staan, zodat hun lijken tot voedsel zullen strekken voor het gevogelte des hemels en het gedierte 

der aarde.’57 Deze passage verdient zeker onze aandacht. De vervloeking die in vers 20 uitgesproken 

wordt is het gevolg van de overtreding van een verbond. Koning Sedekia had met al de inwoners van 

Jeruzalem ten overstaan van JHWH een verbond gesloten dat de vrijlating van de slaven behelsde 

(vers 8). Aanvankelijk worden de slaven vrijgelaten, maar de gehoorzaamheid aan de bepalingen van 

het verbond is van korte duur. De slaven en slavinnen worden teruggehaald en weer onderworpen aan 

de bevolking van Jeruzalem.  Daarmee is  het  verbond gebroken en volgen er  strafmaatregelen. De 

vervloeking wordt aangekondigd in metaforische bewoordingen die zijn ontleend aan het ritueel om 

54 W. Zimmerli, 1. Mose 12-25: Abraham, ZBAT 1.2, Zürich: Theologischer Verlag, 1976, 54.
55 Cf. de vrijwel identieke formule in Jer 7,33, die een onmiskenbaar Deuteronomistisch stempel draagt.
56 De andere passages zijn 1Kon 16:4; 21:24 (met als koningen resp. Basa en Achab).
57 Cf. Jer 7,33; 16,4; 19,7. Ook richting bepaalde heidense volken klinkt een gelijkluidende vervloeking; cf. Jes 
18,6; Ez 29,5; 32,4; 39,4.17.

16



een verbond te sluiten (vers 18-19).58 Bij zo’n ritueel werd een dier - in Jer 34 een kalf - gehalveerd. 

Vervolgens gingen beide partijen tussen de beide helften door. 59 Daarmee riep men eenzelfde lot als 

het in stukken gehakte dier over zichzelf af, mocht men het verbond breken. Dit wordt ook wel een 

voorwaardelijke zelfvervloeking genoemd. Wie het verbond niet houdt wacht hetzelfde lot als, in dit 

geval, het in tweeën gehakte kalf, namelijk de dood.

3.6 Evaluatie

De hierboven genoemde passages werpen mogelijkerwijs  licht op de rol  die de aaseters spelen in 

2Sam 21,1-14. Met name Dt 28,26 en Jer 34,20 trekken de aandacht, vanwege het verbondskader, 

waarbinnen het gevogelte en het gedierte ter sprake komt. In Jer 34 zijn de vogels en de beesten meer 

dan gewone aaseters die instinctief afkomen op dode lichamen die in het open veld liggen. Binnen het 

interpretatieve kader van het verbond hebben zij een omineuze lading; de vogelen des hemels en het 

gedierte des velds symboliseren de vloek die de verbondsbrekers ten deel valt. 

De vraag komt op of een dergelijke zienswijze ook van toepassing is op 2Sam 21,1-14, zodat we 

van  hieruit  meer  kunnen zeggen over  Rispa’s  rol.  De  eed,  waarover  wij  in  vers  2  geïnformeerd 

worden, impliceert immers dat net als in Dt 28 en Jer 34 ook in onze perikoop een verbond meespeelt. 

In dit stadium is het echter nog niet mogelijk om deze vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden. 

Eerst moet helderheid verkregen worden op een punt, waarover de uitleggers diepgaand verschillen, te 

weten de executie van de zeven Sauliden. In paragraaf 3.5.1 is al iets gebleken van de onderlinge 

verdeeldheid omtrent  de  duiding van de dood van de zeven,  wier  einde in  nevelen is  versluierd. 

Hoewel daar aangehaalde geleerden als Cazelles en Poulssen het stevig oneens zijn, hebben zij wel 

hetzelfde interpretatiemodel  gemeen.  In  het  volgende hoofdstuk wil  ik  de  zogeheten ritualistische 

interpretatie uiteenzetten en aan een nader onderzoek onderwerpen. De uitkomsten hiervan zijn mede 

bepalend voor een al dan niet positief antwoord op de vraag of de in paragraaf 3.5.2 aangekaarte 

parallellen daadwerkelijk relevant zijn voor een goed begrip van Rispa’s optreden.

58 J. Lundbom,  Jeremiah 21-36: A New Translation with Introduction and Commentary, AB 21B, New York: 
Doubleday, 2004, 565.
59 Cf. G. Fischer,  Jeremia 26-52, HThKAT, Freiburg: Herder, 2005, 258; Fischer ziet raakpunten met Gen 15 
wat betreft het middendoor snijden van de dieren en het tussen de dierhelften doorgaan (Gen 15,11.17).  ‘Was 
dort in Gen 15 in seinem Sinn weitgehend offen bleibt, erhält hier mehr Licht’ (258); W. Brueggemann,  To 
Build,  to  Plant:  A  Commentary  on  Jeremiah  26-52, ITC,  Grand  Rapids:  Eerdmans,  1991,  111;  Lundbom, 
Jeremiah, 566.
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4. EEN RITUALISTISCHE INTERPRETATIE

4.1 Inleiding

In paragraaf 3.5.1 is al even aangeroerd dat volgens sommige geleerden de dood van de Sauliden en 

het optreden van Rispa een rituele achtergrond hebben.60 Nader gespecificeerd gaat het hier om een 

Kanaänitisch vruchtbaarheidsritueel dat als doel heeft de hongersnood die Israël in zijn greep houdt te 

beëindigen.61 In dit hoofdstuk begin ik met uiteen te zetten hoe men ertoe gekomen is om een dergelijk 

ritueel te verbinden met 2Sam 21,1-14. Vervolgens wil ik een aantal kritische kanttekeningen plaatsen 

bij de vermoede relatie tussen een vruchtbaarheidsritueel en onze perikoop.

4.2 Vooronderstellingen

De  these  van  het  vruchtbaarheidsritueel  heeft  minstens  twee  belangrijke  vooronderstellingen.  De 

eerste is die van het sacrale karakter van het koningschap. De tweede vooronderstelling betreft  de 

realiteit van het mensenoffer. In deze paragraaf ga ik nader in op deze beide vooronderstellingen.

4.2.1 Het sacrale koningschap 

In de wereld van het Oude Nabije Oosten was de monarchie per definitie een sacrale monarchie.62 Dit 

houdt in dat de koning op de een of andere wijze werd beschouwd als de aardse representant van de 

desbetreffende godheid.63 Dit denkbeeld maakt ook deel uit van de opvattingen rond het koningschap 

in  Oud-Israël,  die  significante  invloeden  hebben  ondergaan  vanuit  de  omringende  Kanaänitisch-

Fenicische  wereld.64 Er  was  een  bijzondere  relatie  tussen  JHWH en de  koning.  De  belangrijkste 

functie van de monarch was om de goddelijke zegen te bemiddelen en zelfs te garanderen.65 Of anders 

60 Cf. Cazelles, ‘Davids Monarchy’, 165-175; Kapelrud, ‘King and Fertility: A Discussion of II Sam 21:1-14’, 
in: N.A. Dahl en A.S. Kapelrud (eds.), Interpretationes ad Vetus Testamentum Pertinentes Sigmundo Mowinckel  
Septuagenario Missae, Oslo: Fabritius & Sønner, 1955, 113-122; Idem, ‘König David’, 198-205; Poulssen, ‘An 
Hour’, 185-211; W. Thiel, ‘Rizpa und das Ritual von Gibeon’, in: I. Kottsieper et al. (eds.), “Wer ist wie du,  
HERR, unter den Göttern?”: Studien zur Theologie und Religionsgeschichte Israels, Fs. O. Kaiser, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1994, 247-262.
61 Naast  ‘vruchtbaarheidsritueel’  gebruiken  de  in  n.1  genoemde  auteurs  nog  andere  omschrijvingen  zoals 
mensenoffer, oogstoffer en vruchtbaarheidsoffer.
62 R. Albertz, A History of Israelite Religion in the Old Testament Period. Volume I: From the Beginnings to the  
End of the Monarchy, OTL, Louisville: Westminster John Knox Press, 1994, 116.
63 Het meest pregnant  komt deze opvatting naar voren in het  oude Egypte,  waar  men de farao niet als  een 
sterveling beschouwde, maar als een god; de farao was de zoon van Re, de incarnatie van Horus en na zijn dood 
werd hij Osiris. In Mesopotamië daarentegen zag men de koning niet als een god, maar als een mens, door de 
goden bekleed met goddelijke status; cf. H. Frankfort, Kingship and the Gods. A Study of Ancient Near Eastern 
Religion  as  the  Integration  of  Society  & Nature,  Chicago:  The  University  of  Chicago  Press,  1948,  32-45; 
295-301.
64 Cf. J. Day, ‘The Canaanite Inheritance of the Israelite Monarchy’, in: J. Day (ed.),  King and Messiah in the  
Ancient  Near  East.  Proceedings  of  the  Oxford  Old  Testament  Seminar,  JSOTSup 270,  Sheffield:  Sheffield 
Academic Press, 1998, 72-90.
65 Illustratief  is  Ps  72;  als  de  koning  rechtvaardig  regeert  op  basis  van  goddelijke  wetten,  resulteert  dit  in 
overvloedige vruchtbaarheid en zelfs wereldwijde vrede. Blijkt de koning echter onrechtvaardig, dan heeft dit 
ook zijn weerslag op de natie (A.R. Johnson,  Sacral Kingship in Ancient Israel, Cardiff: University of Wales 
Press, 1955, 11).
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gezegd, de koning is in hoge mate verantwoordelijk voor zegen en vloek, voor geluk en ongeluk, voor 

heil en onheil ten behoeve van het volk en het land.66 Wanneer - zoals in 2Sam 21 - een hongersnood 

het land teistert, is dit niet enkel een crisis voor het land en zijn bevolking, maar ook voor de koning 

zélf, in dit geval David. Zijn heerschappij staat onder druk nu de goddelijke zegen uitblijft.67 Als Gods 

gezalfde is hij immers in zekere zin verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid van het land. Hij dient 

dan ook in te grijpen om een einde te maken aan de misoogsten en de honger.

4.2.2 Het mensenoffer

Dit  brengt  ons  bij  de  tweede  vooronderstelling  die  ten  grondslag  ligt  aan  het  vermoede 

vruchtbaarheidsritueel,  te  weten het  mensenoffer.  Volgens Kapelrud is  er  een buitengewoon offer 

noodzakelijk om de vruchtbaarheid te herstellen.68 Uiteraard kan David zélf het offer niet zijn, maar er 

is een alternatief: de nazaten van Saul. Behorend tot de koninklijke familie delen zij in de heiligheid, 

die wijlen koning Saul - als de gezalfde van JHWH - omringde.69 Als zij worden geofferd zal er weer 

regen neerdalen op kale akkers, zodat er weer overvloed van koren komt in het land (Ps 72,6.16).70 

Kapelrud is  er  zich  van bewust  dat  het  mensenoffer  als  historische  realiteit  in  Oud-Israël  een 

twistpunt  vormt  binnen  de  oudtestamentische  wetenschap.71 Toch  mogen  we  zijns  inziens  de 

mogelijkheid van een dergelijk offer niet uitsluiten, aangezien het OT zélf er sporen van bevat. Te 

denken valt aan het verhaal van richter Jefta en zijn dochter (Ri 11,30-40) en dat van koning Mesa en 

diens eerstgeboren zoon (2Kon 3,26v.).72 Het element van de vruchtbaarheid in het verhaal van Jefta 

wordt  volgens  Kapelrud  verzwegen;  dat  het  meisje  met  haar  vriendinnen voor  twee  maanden  de 

bergen in trekt om haar maagdelijkheid te betreuren (Ri 11,37v.),  wijst  er zijns inziens op dat dit 

element  echter wel  degelijk een rol speelt.73 De passage waarin de Moabitische koning Mesa zijn 

oudste  zoon offert,  onderstreept  volgens  Kapelrud het  belang van het  feit  dat  het  slachtoffer  van 

koninklijken bloede is.74

66 J. Scharbert, Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt. Band I: Väterfluch und  
Vätersegen, BBB 14, Bonn: Peter Hanstein Verlag, 17.
67 Cf.  J.S.  Kaminsky,  Corporate  Responsibility  in  the  Hebrew  Bible,  JSOTSup  196,  Sheffield:  Sheffield 
Academic Press, 1995, 103: ‘When fertility failed, it called into question the legitimacy of the ruler and often 
forced the ruler to take extraordinary measures’; cf. ook Kapelrud, ‘König David’, 202; Thiel, ‘Rizpa und das 
Ritual’, 253.
68 Kapelrud, ‘King and Fertility’,  118; cf. ook R. Dussaud,  Les Origines Cananéennes du Sacrifice Israélite, 
Paris: Éditions Ernest Leroux, 1921, 287: ‘Pour parer à cette détresse (i.e. de hongersnood, PB), le sacrifice 
humain était la resource ultime.’
69 Kapelrud, ‘König David’, 200.
70 Ook Greßmann meent dat de wijze waarop men het onheil in 2Sam 21 bestrijdt, mogelijk een late nagalm is 
van het mensenoffer, dat de vruchtbaarheid van de bodem weer moet opwekken. Weliswaar was het mensenoffer 
ten tijde van David afgeschaft, maar in moeilijke tijden en bij bijzondere gelegenheden komen de zo goed als 
verdwenen zeden weer tot leven (Geschichtsschreibung, 144).
71 Kapelrud, ‘King and Fertility’, 118.
72 Cf. ook 2Kon 16,3; 21,6.
73 Kapelrud, ‘King and Fertility’, 119.
74 Ibidem.
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4.3 Elementen in de tekst

De these  dat  er  in  2Sam 21 sprake zou zijn  van een vruchtbaarheidsritueel,  berust  niet  enkel  op 

genoemde vooronderstellingen. Ook in de perikoop zélf ziet men verschillende aanwijzigen voor een 

dergelijk ritueel. 

4.3.1 Het tijdstip van de executie

Allereerst is er het tijdstip van de executie. De zeven Sauliden vinden de dood in de eerste dagen van 

de gersteoogst (vers 9). Het is geen toeval dat de executie op dit tijdstip wordt voltrokken.75 Het brengt 

ons in de sfeer van de landbouw, van de riten rond oogst en vruchtbaarheid.76 Het moment van de 

gersteoogst is dan ook bewust gekozen in afwachting van de hernieuwde vruchtbaarheid. In het licht 

van de voortdurende hongersnood kunnen we de referentie aan de gersteoogst niet letterlijk opvatten.77 

Eerder is het zo dat de tijdsaanduiding een tegenstelling oproept tussen het normale patroon van zaaien 

en oogsten en de huidige situatie, waarin voor de derde keer op rij de oogst verloren gaat. Er moet iets 

gebeuren om een nieuwe misoogst te voorkomen.

4.3.2 De wijze van executeren  

In  de  tweede  plaats  meent  men  dat  de  manier  van  executeren  refereert  naar  een  bepaald 

vruchtbaarheidsritueel. Vers 6 en 9 zeggen niet dat de Sauliden gewoonweg gedood worden. Er wordt 

een specifieke werkwoordsvorm gebruikt,  te weten  ~Wn[]q;Ahw> (hifil  perf.  1 m.  pl.  + sf.  3 m. pl.  [qy). 

Moeilijkheid is dat deze werkwoordsvorm duister  is,  zowel qua herkomst  als betekenis.  Alleen in 

Numeri  25,4 komt  [qy nogmaals  voor  in  de  hifil.  Ook hier  is  niet  duidelijk  om welke vorm van 

terechtstellen het gaat.78 Terecht stelt Kapelrud dan ook dat we eigenlijk in onwetendheid verkeren 

over de betekenis van het werkwoord [qy in de hifil.79 

Exemplarisch is de verscheidenheid die de  versiones antiquae ten toon spreiden.80 Hedendaagse 

vertalingen als ‘ophangen’ en ‘spietsen’ ontberen een stevige tekstuele basis en blijven dus speculatief. 

Een alternatief vormt een vertaling die teruggrijpt op het verhaal van Genesis 32,22-32; de worsteling 

van Jakob bij de Jabbok. In vers 26 komt [qy voor in de qal.81 Jakob worstelt met een onbekende man 

(vs. 25). ‘Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs 

heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde.’ Het gaat hier om ‘ontwrichting’. In de 

woorden van Cazelles: ‘It is in fact a question of dislocating a joint (…), of being separated from 
75 Kapelrud, ‘King and Fertility’, 120.
76 Dussaud, Les Origines Cananéennes, 289.
77 Poulssen, ‘An Hour’, 188.
78 Er zijn overeenkomsten tussen Num 25,1-18 en 2Sam 21,1-14: (1) een catastrofe als gevolg van JHWH’s toorn 
over  de  ongehoorzaamheid;  (2)  een  executie  van  de  schuldigen  ‘voor  het  aangezicht  van  JHWH’;  (3)  een 
specifieke vorm van executie.
79 Kapelrud, ‘King and Fertility’, 119. Volgens Greßmann biedt juist de onduidelijke betekenis van  [qy ruimte 
aan de gedachte dat er in 2Sam 21,9 sprake is van een mensenoffer (Geschichtsschreibung, 144).
80 Cf.  ‘aan de zon blootstellen’  of ‘in de zon ophangen’ (LXX);  ‘ophangen’ of ‘spietsen (Symmachus resp. 
Aquila); ‘ophangen’ of ‘kruisigen’ (Targum); ‘ophangen’ of ‘kruisigen’ (Vulgata).
81 Cf. ook Jer 6,8 en Ez 23,17-18.
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something or someone.’82 Deze betekenis van ‘ontwrichten’ of ‘ontleden’ beschouwen sommigen als 

de  sleutel  tot  het  verstaan van 2Sam 21,6.9.  Ontleding,  waarbij  de  ledematen  in  stukken werden 

gesneden, zou dan de concrete vorm zijn, waarin de terechtstelling van de Sauliden zich manifesteert.83 

Een nadere precisering van deze straf is vanwege de schaarse gegevens niet te geven.84

4.3.3 De locatie van de executie

In de derde plaats ziet men in de locatie van de executie een aanwijzing voor een vruchtbaarheidsrite. 

Hier is wel een tekstuele emendatie voor nodig.85 Veel geleerden besluiten om in plaats van ‘in Gibea 

van Saul, de uitverkorene van JHWH’ te lezen ‘in Gibeon op de berg van JHWH.’86 Deze lezing maakt 

het  mogelijk  om de terechtstelling van de Sauliden te  liëren aan  de offerhoogte  van Gibeon,  die 

hoogstwaarschijnlijk  al  een heiligdom was in  de tijd  voor  de staat.87 Dat  een cultische setting de 

achtergrond vormde van de executie, versterkt de gedachte dat we in 2Sam 21,1-14 te maken hebben 

met een offer om de vruchtbaarheid te herwinnen. 

Daarbij voegt zich het feit dat de Gibeonieten niet van Israëlitische origine waren. De cultus waarin 

de Gibeonitische priesters participeerden, was dan ook vermoedelijk een mengvorm van Kanaänitische 

en  Jahwistische elementen.  Het  is  goed  voorstelbaar  dat  binnen een context  van  syncretisme  een 

vruchtbaarheidsoffer met oude Kanaänitische wortels plaats kon hebben.88 

De  vraag  is  wat  deze  accumulatie  van  gegevens  te  maken  heeft  met  een  Kanaänitisch 

vruchtbaarheidsritueel. In de volgende paragraaf zal blijken dat ter beantwoording van deze vraag een 

hoofdrol is weggelegd voor een passage uit de Ugaritische Baälmythe, ook wel de Baäl-Anat cyclus 

genoemd.

4.4 De Baälmythe en 2Sam 21

82 Cazelles, ‘David’s Monarchy’,  168. Cf. L.  Koehler,  [qyi (hif.)  ‘mit gebrochenen Gliedern aussetzen’, in: L. 
Koehler en W. Baumgartner, HAL 2, Leiden: E.J. Brill, 19743, 412.
83 Ten onzent kan in dit verband gedacht worden aan het zogeheten radbraken. Een Middeleeuwse manier om 
een doodvonnis te voltrekken. Terwijl de veroordeelde was vastgebonden op een houten wiel of rad, brak de 
beul diens ledematen door er met een ijzeren staaf of hamer op te slaan. Deze strafvorm beschouwde men als 
bijzonder oneervol en was voorbehouden aan hen die de zwaarste misdrijven hadden begaan. Cf. D.A. Berents, 
‘Galg en rad: “wrede straffen” in laat-middeleeuws Utrecht’, in: H.A. Diederiks en H.W. Roodenburg (eds.), 
Misdaad, zoen en straf. Aspekten van de middeleeuwse strafrechtgeschiedenis in de Nederlanden, Hilversum: 
Verloren, 1991, 85-101.
84 Hoogstens wekt 2Sam 21,10 de indruk dat de dode lichamen zich op het aardoppervlak bevinden. Cf. Thiel, 
‘Rizpa und das Ritual’, 256.
85 Cf. paragraaf 2.3.2 voor de details van deze emendatie.
86 Cf. o.a.  Budde, Die Bücher Samuel,  KHCAT VIII,  Tübingen:  J.C.B. Mohr, 1902, 307; A.F. Campbell,  2 
Samuel, FOTL 8, Grand Rapids: Eerdmans, 2005,190; G. Hentschel, ‘Die Hinrichtung der Nachkommen Sauls 
(2  Sam 21,1-14)’,  in:  H.M. Niemann et  al.  (eds.),  Nachdenken  über Israel,  Bibel  und Theologie,  Fs.  K.-D. 
Schunck, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994, 93; Kapelrud, ‘König David’, 203v.; McCarter, II Samuel, 438; 
Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 255 n.18.
87 Albertz, A History of Israelite Religion, 84.88.
88 Cf.  Kapelrud:  ‘Die  Orakelpriester  von  Gibeon  mögen  sich  selbst  Jahvepriester  genannt  haben,  aber 
wahrscheinlich  waren  sie  nicht  Israelitischer  Abstammung,  und der  alte  Fruchtbarkeitkult  war  tief  in  ihnen 
verwurzelt’ (‘König David’, 203).
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Volgens geleerden als Cazelles en Thiel helpt een gedeelte uit de Ugaritische Baälmythe ons om het 

ritueel dat zich in 2Sam 21,9-10 ontrolt te begrijpen.89 Hieronder wil ik deze passage aan de orde 

stellen en vervolgens nagaan wat de relatie is met 2Sam 21,1-14.

4.4.1 De Baälmythe

De bewuste passage staat in de context van een conflict tussen twee tegenpolen; Baäl, de god van de 

storm en de vruchtbaarheid en Mot, de personificatie van de dood, wiens zwarte, chtonische krachten 

dood en droogte teweegbrengen.90 Uiteindelijk delft Baäl het onderspit tegen zijn aartsvijand en sterft. 

Dan verschijnt Anat, de zuster en gemalin van Baäl op het toneel om zich op Mot te wreken:91

She seized Motu, the son of Ilu.

With a knife she split him,

with a sieve she scattered him,

with fire she burnt him,

with a mill she ground him,

in the field she sowed him.

The birds did eat his flesh,

the fowl did consume his limbs.92

Er zijn geleerden die in bovenstaande passage een vruchtbaarheidsritueel ontwaren.93 Het gaat hier niet 

zomaar om de totale eliminatie van Mot in bloemrijke en plastische bewoordingen. Er is meer aan de 

hand.94 De  wijze  waarop  Anat  met  de  verslagen  Mot  omgaat,  weerspiegelt  het  procédé  van  de 

graanoogst.95 Mot staat symbool voor het koren, dat op de dorsvloer gekliefd wordt door de snijbladen 

van een dorsslede.96 Vervolgens wordt met een zeef het kaf van het koren gescheiden en het kaf met 

vuur verbrand.97 Het eerste koren wordt tot meel gemalen, maar er worden ook korrels in de akker 

gezaaid, waar de vogels een graantje van meepikken.98

89 Het is frappant dat Kapelrud met geen woord rept over de Ugaritische parallel.
90 Voor Baäl cf. J. Day, ‘Baal’, in: D.N. Freedman (ed.),  ABD  1, New York: Doubleday, 1992, 545-549; W. 
Hermann, ‘Baal’, in: K. van der Toorn, B. Becking en P.W. van der Horst (eds.),  DDD, Leiden: Brill, 19992, 
132-139. Voor Mot cf. J.F. Healy, ‘Mot’, DDD, 598-603; Th. J. Lewis, ‘Mot’, ABD 4, 922-924.
91 Voor Anat cf. P.L. Day, ‘Anat’, DDD, 36-43; W.A. Maier III, ‘Anath’, ABD 1, 225-227.
92 In de  vertaling van J.C. de Moor,  An Anthology of Religious Texts from Ugarit, NISABA 16, Leiden: E.J. 
Brill, 1987, 88-90; cf. F.M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic. Essays in the History of the Religion of  
Israel, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 19979, 117-118.
93 Bijzonder stellig is Cross, Canaanite Myth, 118: ‘The imitative magic of Canaanite fertility rites could not be 
more obvious than here.’
94 Cf. de droom, die de god El in de volgende episode krijgt als resultaat van Anats triomf op Mot; in de droom 
ziet El olie uit de hemel regenen en honing door de wadi’s stromen; De Moor, An Anthology, 91.
95 In mijn duiding van de passage volg ik De Moor, An Anthology, 89-90.
96 Cf. Jes 41,15.
97 De Moor, An Anthology, 89 n.433, noemt nog twee alternatieve interpretaties: (1) het verbranden van de laatste 
schoof; (2) het verbranden van het graan, om het omhulsel broos te maken. 
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In het  bijzonder dit  laatste element  heeft  de reeds genoemde geleerden ertoe gebracht  om een 

parallel  te  zien  met  2Sam  21,9-10.  Al  beperkt  deze  parallel  zich  niet  louter  tot  de  vogels  als 

lijkenpikkers.  Voorop  staat  het  doel,  dat  beide  passages  gemeenschappelijk  hebben.  In  zowel  de 

passage uit de Baälmythe, als in 2Sam 21,9-10 is het oogmerk om via een ritueel de vruchtbaarheid te 

herwinnen.99

Een  belangrijk  aspect  van  de  Baälmythe  is  totnogtoe  onvermeld  gebleven.  Het  betreft  de 

interpretatie van deze mythe in het algemeen en van de gebruikte passage in het bijzonder. Met name 

De Moor heeft zich sterk gemaakt voor een interpretatie van de Baälmythe volgens het patroon van de 

seizoenen. Zijn these is dat deze mythe veelvuldig verwijst naar gebeurtenissen van klimatologische, 

agrarische en cultische aard, die geordend zijn naar het patroon van de vier seizoenen in Ugarit.100 Als 

we deze these toepassen op de passage waarin Mot door Anat op minutieuze wijze wordt afgeslacht, 

betekent dit dat we deze passage moeten situeren ten tijde van de korenoogst, in de periode tussen 

medio April en medio Juni.101

4.4.2 Parallellen met 2Sam 21

Degenen die een analogie bespeuren tussen het bewuste gedeelte uit de Baälmythe en 2Sam 21,9v. 

wijzen op een aantal parallellen. Ten eerste, het tijdstip, waarop zowel Mot als de Sauliden worden 

gedood, namelijk in het begin van de oogst. Ten tweede, de wijze waarop deze dood gestalte krijgt. In 

beide gevallen is  er  sprake van een soort  ontleding,  waarna de verminkte  lijken als  zaad worden 

uitgestrooid op de grond. Ten derde, het rouwbeklag dat zowel Anat als Rispa ten toon spreiden, na de 

dood van hun geliefde(n).102 Ten vierde, de vogels waaraan de lichamen van Mot en de nazaten van 

Saul worden blootgesteld. Ten vijfde, het doel omwille waarvan Mot en de Sauliden geofferd worden, 

i.e.  de vruchtbaarheid van het  land te activeren.  Zoals met  de dood van Mot Baäl  herleeft  en de 

vruchtbaarheid terugkeert in Ugarit, zo moet de dood van de zonen en kleinzonen van Saul leiden tot 

regen en een nieuwe oogst.

Op basis van bovenstaande overeenkomsten komen sommige geleerden tot de conclusie dat we in 

2Sam 21,9v. van doen hebben met een oeroud Kanaänitisch vruchtbaarheidsritueel.103 Deze conclusie 

heeft een zekere aantrekkingskracht. Het is een fascinerende gedachte dat wij in 2Sam 21 een ritueel 

98 In de laatste twee regels lijkt de metafoor van de graanoogst te zijn verlaten. De Moor wijst er echter op dat we 
het ‘vlees’ en de ‘ledematen’ van de dode Mot toch moeten zien in het licht van het voorafgaande, zodat ook hier 
een double entendre verondersteld kan worden; De Moor, An Anthology, 90 n.436.
99 Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 259. 
100 J.C. de Moor, The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Baclu. According to the Version of Imilku, AOAT 
16, Kevelaer/Neukirchen-Vluyn: Verlag Butzon & Bercker/Neukirchener Verlag, 1971; daarbij gaat De Moor uit 
van een bepaalde volgorde van de teksten (KTU 3-1-2-4-5-6), te beginnen met de herfstevening. 
101 De Moor,  An Anthology, 87 n.422. 88 n.430; Idem,  The Seasonal Pattern, 213; cf. J. Gray,  The Legacy of  
Canaan. The Ras Shamra Texts and their Relevance to the Old Testament, VTSup V, Leiden: E.J. Brill, 19652, 
201.
102 Cf. De Moor (An Anthology, 82-84) voor het rouwvertoon van Anat.
103 Kapelrud  komt  tot  deze  conclusie  zonder  gebruik  te  maken  van  de  Ugaritische  parallel.  Hij  wijst  op 
overeenkomsten  met  Scandinavische  sagen,  waarbij  een  koning  wordt  geofferd  in  het  belang  van  de 
vruchtbaarheid van het land (King and Fertility, 120v.).
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tegenkomen,  dat  stevig  geworteld  is  in  de  Kanaänitische  mythologie.  De  mythe  met  de  eraan 

gekoppelde rite biedt ons een interpretatief kader, waarbinnen een nauwe samenhang bestaat tussen de 

hongersnood, het (oogst)offer en de droogte. Desondanks zijn er de nodige kanttekeningen te plaatsen 

bij de afzonderlijke elementen, waaruit de conclusie is samengesteld. In de volgende paragraaf wil ik 

daarom nagaan of de veronderstelling dat het in 2Sam 21,9v. gaat om een vruchtbaarheidsritueel wel 

zo plausibel is, als op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn.

4.5 Een vruchtbaarheidsritueel?

De  hypothese  van  het  vruchtbaarheidsritueel  stoelt  op  een  drietal  componenten,  die  hierboven 

beschreven zijn. Te weten de vooronderstellingen rond het sacrale koningschap en het mensenoffer, 

enkele  aspecten  uit  2Sam  21,9-10  en  de  relatie  met  de  Ugaritische  Baälmythe.  Bij  deze  drie 

componenten zijn kritische noties te plaatsen, zoals uit deze paragraaf zal blijken.

4.5.1 De vooronderstellingen

Een belangrijke bouwsteen is de gedachte van het sacrale koningschap. Enerzijds ligt het voor de hand 

om aan te  nemen  dat  de  monarchie  in  Israël  raakvlakken vertoonde  met  die  van de  omringende 

volken.104 Israël heeft deze instelling immers ontleend aan de wereld om haar heen.105 Anderzijds is het 

wel  de  vraag  in  hoeverre  het  sacrale  koningschap in  Israël  gestalte  heeft  gekregen.  Alleen al  de 

diversiteit aan opinies rond dit vraagstuk, noopt tot de nodige voorzichtigheid.106 De manier waarop 

Kapelrud de rol van David invult, als een koning met sterk sacrale trekken naar Oud-Oosterse snit, 

past weliswaar binnen de denkwijze van de zogeheten Myth and Ritual School, maar deze is heden ten 

dage op zijn zachtst gezegd aanvechtbaar.107 Duidelijke taal spreekt het volgende citaat in een artikel 

104 Dit gold nog niet zozeer voor het koningschap van Saul, wiens heerschappij als charismatisch leider nog paste 
bij de stammenstructuur en de religieuze tradities van Israël; daarenboven had in Israël onder Saul nauwelijks 
nog centralisatie plaatsgevonden (Cross, Canaanite Myth, 219v.). Het koningschap van Saul moeten we dan ook 
onderscheiden van het meer dynastieke koningschap van David en Salomo. Al moet gezegd worden dat David in 
zeker opzicht dichter bij Saul en de oude instituties stond, dan bij de absolute monarchie van Salomo; David 
kwam aan de macht als charismatisch leider en als rebel tegen de regerende monarchie; Salomo vertoont van 
meet af aan de trekken van een Oud-Oosters despoot (Cross, Canaanite Myth, 229, 240-241); ‘Solomon was in 
the end a sacral monarch on the oriental pattern’ (Albertz, A History of Israelite Religion, 110).
105 Cf. Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament, Wageningen: H. Veenman en Zonen, 
19775, 396.
106 Enerzijds  zijn  er  geleerden  die  de  nadruk  leggen  op  de  continuïteit  met  Oud-Oosterse  visies  op  het 
koningschap; op basis van o.a. Ps 2 en 110 concludeert men tot een nauwe relatie tussen JHWH en de koning 
met een fysieke en mythische component (Albertz, A History of Israelite Religion, 117). Anderzijds zijn er ook 
geleerden die de discontinuïteit beklemtonen en stellen dat in Oud-Israël de koning niet letterlijk als een god 
werd gezien;  formuleringen zoals in Ps 2 en 110 moeten dan ook niet  in ontologische  of  metafysische zin 
worden  opgevat;  cf.  W.  Brueggemann,  Theology  of  the  Old  Testament.  Testimony,  Dispute,  Advocacy, 
Minneapolis: Fortress Press, 1997, 606; T.N.D. Mettinger, King and Messiah. The Civil and Sacral Legitimation  
of the Israelite Kings, ConBOT 8, Lund: CWK Gleerup, 1976, 259-267; Vriezen,  Hoofdlijnen, 396v.  Het ligt 
buiten het bestek van deze scriptie om hier dieper op in te gaan. Voor nu is het voldoende om vast te stellen dat 
er een bijzondere relatie was tussen JHWH en de koning.
107 Voor een (kritische) beschouwing van de  Myth and Ritual School, cf. Cross,  Canaanite Myth, 82-83; R.A. 
Oden, Jr., ‘Myth and Mythology’,  ABD 4, 946-960; Vriezen,  Hoofdlijnen, 396v.; hoewel Vriezen de uitlandse 
herkomst van het Israëlitische koningschap erkent, benadrukt hij de eigen structuren van dit koningschap, die hij 
verklaart uit ‘het Israëlitische volksleven en het Jahwisme.’
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over de Kanaänitische erfenis van de Israëlitische monarchie: ‘In general, contrary to the old Myth and 

Ritual School, it seems that the Israelites did not regard the king as divine.’108

Een  tweede  vooronderstelling,  die  een  onderdeel  vormt  van  de  hypothese  van  het 

vruchtbaarheidsritueel, is die van de historische realiteit van het mensenoffer in Oud-Israël. In eerste 

instantie lijkt deze realiteit onomstotelijk vast te staan, gelet op de reeds vermelde teksten, waarin 

iemand geofferd wordt. En wat te denken van de god Moloch, wiens mensenverslindende praktijken 

meerdere keren zijn geboekstaafd in het OT?109 

Toch  verschillen  geleerden  van  inzicht  over  de  vraag  hoe  het  fenomeen  mensenoffer  en  de 

relevante  teksten  geïnterpreteerd  moeten  worden.  Ruwweg  zijn  er  binnen  de  oudtestamentische 

wetenschap  twee  stromingen.  De  ene  stroming  gaat  er  van  uit  dat  er  in  Oud-Israël  inderdaad 

mensenoffers hebben plaatsgehad.110 In werkelijkheid zullen dit dan voornamelijk kinderoffers zijn 

geweest. De andere stroming beschouwt het kinderoffer niet als een dodelijke praktijk, maar veeleer 

als een wijdings- of divinatieritueel.111

Hiertegen  pleit  in  elk  geval  dat  het  OT  wel  degelijk  gewag  maakt  van  kinderoffers  en  deze 

beschrijft met  behulp van een specifieke offerterminologie.112 Precies dit laatste ontbreekt in 2Sam 

21,9-10.  Het  vocabulaire  waarmee  de  bijbelschrijvers  verwijzen  naar  het  kinderoffer  is  daar  ten 

enenmale  afwezig.  Als  er  werkelijk  sprake  zou  zijn  van  een  offer  in  het  kader  van  een 

vruchtbaarheidsritueel, zou het voor de hand liggen om de geëigende termen hiervoor te gebruiken. 

Daar dit niet het geval is, is het mijns inziens tamelijk problematisch om de dood van de Sauliden te 

kwalificeren als een offer.113 Met instemming citeer ik Kaminsky;  hij noemt het denkbeeld dat het 

verhaal van 2Sam 21,1-14 draait om een mensenoffer ‘a contention that remains very dubious.’114

108 J. Day, ‘The Canaanite Inheritance’, 82.
109 Expliciete verwijzingen naar de Molochcultus zijn te vinden in Lev 18,21; 20,2-5; 2Kon 23,10; Jer 32,35; 
impliciete verwijzingen zijn te vinden in e.g. Jes 30,33; 57,9; Jer 7,31; 19,5.
110 Binnen deze stroming is het onderwerp van debat of er wel een god ‘Moloch’ geweest is; volgens sommigen 
verwijst de term ‘Moloch’ niet naar een bepaalde god, maar naar een bepaald offerritueel (F. Stavrakopoulou, 
King Manasseh and Child Sacrifice. Biblical Distortions of Historical Realities, BZAW 338, Berlin: Walter de 
Gruyter,  2004;  cf.  echter  J.  Day,  Molech:  A  God  of  Human  Sacrifice  in  the  Old  Testament,  UCOP  41, 
Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1989);  Stavrakopoulou  stelt  dat  de  bijbelse  voorstelling  van  het 
kinderoffer als een vreemde, buitenlandse praktijk onbetrouwbaar is. Het is eerder zo dat het kinderoffer een 
eigen en zelfs normatief element was binnen het Jahwisme (310). De these dat het kinderoffer in Oud-Israël geen 
aberratie was, maar de norm voor elke vrome aanhanger van JHWH is al eerder verdedigd door J.D. Levenson, 
The  Death  and  Resurrection  of  the  Beloved  Son.  The  Transformation  of  Child  Sacrifice  in  Judaism  and 
Christianity, New Haven: Yale University Press, 1993.
111 Stavrakopoulou, King Manasseh, 144v. Volgens haar spelen twee ontwikkelingen hierbij een rol. Ten eerste is 
de aandacht voor en inzicht in de vormen en functies van divinatiepraktijken toegenomen. Ten tweede is er de 
tendens om eerdere visies t.a.v. opgravingen in het oude Fenicië en Punië te herzien; vermeende offerresten van 
baby’s en dieren worden nu geduid als restanten van begraafplaatsen voor baby’s.
112 Stavrakopoulou,  King Manasseh, 141-148 (m.n. 147). Kim poneert dat ‘human sacrifice is not a genuine 
Israelite religious custom’ (Bloodguilt, 144); dat is geheel conform het standpunt van de bijbelschrijvers; Kim 
gaat echter voorbij aan de mogelijkheid dat het bijbelse ‘plaatje’ van het mensenoffer bewust vertekend is, zoals 
Stavrakopoulou betoogt.
113 Het feit dat  studies die zich concentreren op de praktijk van het  mensenoffer  als van Day,  Levenson en 
Stavrakopoulou geen enkele keer verwijzen naar 2Sam 21:1-14 pleit ook niet voor de gedachte dat het in dit 
gedeelte zou gaan om een dergelijk offer.
114 Kaminksy, Corporate Responsibility, 100.
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Er zijn trouwens ook vragen te stellen bij de wijze waarop Kapelrud omgaat met de twee passages 

(Ri 11,30-40 en 2Kon 3,26v.), die volgens hem onderbouwen dat het in 2Sam 21,9v. om een offer in 

de context van een vruchtbaarheidsritueel gaat. 

In  het  drama  rond  Jefta’s  dochter  verzwijgt  de  verteller  volgens  Kapelrud  het  aspect  van  de 

vruchtbaarheid. Het gegeven dat het meisje twee maanden de bergen in trekt om haar maagdelijkheid 

te bewenen (Ri 11,37v.), wijst er volgens hem op dat dit aspect echter wel degelijk aan de orde is.115 

En dergelijke redenering overtuigt niet. Dat de verteller het vruchtbaarheidsaspect verdonkeremaand 

zou hebben is niet te bewijzen. Het staat er gewoonweg niet. Dat Jefta’s dochter haar maagdelijkheid 

beweent heeft weliswaar met vruchtbaarheid te maken, maar op een andere manier dan Kapelrud voor 

waar wil hebben. Het meisje treurt, omdat haar leven als gevolg van de doldrieste gelofte van haar 

vader op een dood spoor belandt (vers 39).116

De passage, waarin koning Mesa zijn zoon als brandoffer offert op de stadsmuur (2Kon 3,26v.), 

illustreert volgens Kapelrud dat het van belang is dat het slachtoffer van koninklijke komaf is.117 Maar 

het gaat hier om een koning en een koningszoon uit Moab. Dat in Moab mogelijk het mensenoffer 

gepraktiseerd werd en vooral aan het koningsoffer een bijzondere werkzaamheid werd toegeschreven, 

bewijst nog niet dat dit ook in Israël zo was.118

4.5.2 Elementen in 2Sam 21,9-10

Kanttekeningen zijn ook te plaatsen bij de elementen in de tekst zélf, die zouden refereren aan een 

vruchtbaarheidsritueel.  Ten eerste iets  over het  moment  waarop het  doodvonnis ten uitvoer wordt 

gebracht; in het begin van de gersteoogst (vers 9). Dit tijdstip zou niet toevallig zijn gekozen, maar 

heel  bewust,  aangezien  de  executie  in  wezen  een  oogstoffer  is.  Binnen  het  raamwerk  van  het 

vruchtbaarheidsritueel  klinkt  dit  plausibel.  Echter,  buiten  dit  raamwerk  is  ‘in  het  begin  van  de 

gersteoogst’  om te beginnen een gewone tijdsaanduiding.  Wel is  het  zo dat  ‘oogst’  in het  OT de 

connotatie van straf en oordeel kan hebben. 119 Het is mogelijk dat men de oogsttijd heeft gekozen als 

moment van executie, om te beklemtonen dat het hier gaat om een oordeel van JHWH.120

Ten tweede kunnen er ook vraagtekens gezet worden bij de aannames ten aanzien van het doodslot 

dat de kleinzonen van Saul is beschoren. De herkomst en de betekenis van het verbum [qy in de hifil is 

115 Kapelrud, ‘King and Fertility’, 119.
116 Afgezien  van  de  vraag  naar  de  rol  van  het  vruchtbaarheidsaspect,  hebben  we  in  het  verhaal  van  Jefta 
vermoedelijk wel te maken met een mensenoffer.
117 Kapelrud, ‘King and Fertility’, 119.
118 Al is het wel zo dat uit de reactie van de Israëlitische troepen kan worden opgemaakt dat men danig onder de 
indruk was van het brandoffer en dat het zelfs een bepaald effect sorteerde (vers 27). De tekst suggereert dat er 
een externe kracht werkzaam was, in reactie op het offer van Mesa’s eerstgeboren zoon (Levenson, The Death, 
15).
119 Cf. Jer 51,33; Jo 4,13.
120 Kim, Bloodguilt, 145. Kim stelt ook dat het tijdstip van de gersteoogst een intertekstuele verwijzing is naar 
het  Pesachfeest; het oordeel dat de Sauliden treft genereert een nieuw Pesach voor Israël, nl. het herstel van de 
vruchtbaarheid in het land. Het probleem met een dergelijke vorm van intertekstualiteit is dat deze een hoog 
speculatief gehalte heeft, zolang er op woordniveau geen overeenkomsten zijn aan te tonen.
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en blijft  duister.  Al  staat  buiten kijf  dat  ~Wn[]q;Ahw duidt  op een bepaalde vorm van executeren,  het 

precieze hoe is moeilijk te achterhalen. Zo is  het filologisch gezien niet  zeker of  de hifil  van  [qy 

vertaald kan worden met ‘ontleden’ of ‘in stukken snijden’.121 Hooguit kunnen we vaststellen dat er 

een verbinding is met de radix [qy, te vertalen met ‘ontwrichten’. Terecht meent Kim dan ook dat we 

met  de  wijze  van  executeren  alléén  niets  met  zekerheid  kunnen  zeggen  over  de  dood  van  de 

Sauliden.122 Op dit punt zijn de gegevens die ons ter beschikking staan gewoonweg te schaars en te 

onduidelijk.

Ten derde valt er wel wat af te dingen op de vermeende locatie, waar de terechtstelling zou zijn 

uitgevoerd. Op tekstkritische gronden is er helemaal geen noodzaak tot een ingreep in de tekst, waarbij 

men de ene plaats inruilt voor de andere.123 Weliswaar heeft de LXX ‘Gibeon’, maar ‘Gibea van Saul’ 

komt verschillende keren voor in het OT. De figuur van Saul is er zelfs onlosmakelijk mee verweven, 

zoals ik reeds heb opgemerkt in paragraaf 2.3.2.124 Bovendien acht ik het zwaarwegend dat er geen 

enkel handschrift is dat de lezing ‘op de berg’ heeft.125 Zolang een passage in zichzelf betekenis heeft 

en bovendien congrueert met de context, kan een reconstructie die slechts gedeeltelijk wordt gesteund 

door bepaalde handschriften niet anders dan als speculatief worden aangemerkt.

4.5.3 De relatie tussen 2Sam 21 en de Baälmythe

De veronderstelling dat de passage waarin Mot door Anat wordt vernietigd ons in staat stelt om het 

ritueel rond de Sauliden te verstaan, vormt een wezenlijk bestanddeel van de hypothese dat we in 

2Sam 21,9v. te maken hebben met een cultische handeling teneinde de vruchtbaarheid van het land te 

herwinnen. Nader beschouwd is deze veronderstelling op meerdere punten aanvechtbaar.

In de eerste plaats is ons uit Ugarit geen ritueel bekend dat de genoemde passage uit de Baälmythe 

zou moeten begeleiden. Het bestaan van een dergelijk ritueel dat met de mythe correspondeert, wordt 

juist wél verondersteld door de voorstanders van een ritualistische interpretatie.126 Hoewel niet valt te 

ontkennen  dat  er  mythen  zijn,  die  samenhangen  met  bepaalde  rituelen,  kan  men  dit  in  zijn 

algemeenheid zo niet stellen. Er zijn immers ook allerlei mythen waarvoor dit niet geldt, zoals in het 

onderhavige geval.
121 Kim, Bloodguilt, 128.
122 Ibidem.
123 Cf. Wacker, die op het standpunt staat dat de lezing van de MT zonder meer zinvol is (‘Trauer-Arbeit’, 549 
n.16).
124 Dit noopt tot terughoudendheid bij het wijzigen van de tekst; dat de Gibeonieten de Sauliden executeren in 
Gibea van Saul, wijst mijns inziens veeleer op het retributieve aspect van de straf (in paragraaf 5.2 zal ik het 
vergeldende karakter van de executie aan de orde stellen).
125 Het lijkt erop dat ongemak met de eretitel ‘uitverkorene van JHWH’ in relatie tot de figuur van Saul er mede 
oorzaak van is dat men ervoor kiest om deze eretitel te veranderen. Het is echter opvallend dat in 2Sam 21,1-14 
de geest van Saul nog steeds rondwaart, zoals in heel 2Samuël er voortdurend de herinnering is aan Saul en zijn 
huis; ondanks Davids koningschap blijkt hij na zijn dood nog steeds in belangrijke mate de agenda te bepalen. 
Dat Saul de verkorene des Heren is en blijft, wordt onderstreept door de laatste eer, die hem aan het slot van 
onze perikoop te beurt valt.
126 E.g. door Gray, die stelt dat aan de mythe een oeroud ritueel verbonden zou zijn, waarbij een slachtoffer - 
oorspronkelijk de koning - ter dood gebracht werd. Diens vitaliteit werd op deze wijze overgedragen op de akker 
en het zaad (Legacy, 126 n. 1).

27



Het is in de tweede plaats de vraag wat we ons concreet moeten voorstellen bij een aan de passage 

in de Baälmythe verbonden ritueel.  De aanname van geleerden als Cazelles en Thiel is dat er een 

ritueel offer moet zijn geweest, waarbij mensen de plaats innamen van de god Mot.127 In het kader van 

een seizoenenritueel moesten zij hetzelfde lot ondergaan als Mot in de Ugaritische mythe. Dit alles 

blijft hoogst speculatief, zolang het bewijs voor een dergelijk ritueel niet is geleverd.128

In de derde plaats zet de passage uit de Baälmythe ons reeds zélf op een ander spoor. Het spoor van 

de  oogst  in  letterlijke  zin.  De  Moor  heeft  dit  mijns  inziens  overtuigend  aangetoond.  Bijna  alle 

elementen in de tekst refereren aan de landbouwmethoden die worden toegepast bij de oogst.129 De 

realia uit de wereld van de landbouw fungeren als metaforen om de slachting van Mot door Anat te 

verbeelden. Wie hier een specifiek ritueel uit afleidt, waarbij mensen worden vermoord, analoog aan 

de behandeling van Mot door Anat, maakt een zeer grote sprong. Gegeven het feit dat in Ugarit zo’n 

ritueel ontbreekt, blijkt de aanname dat 2Sam 21,9v. een dergelijk ritueel zou representeren, op een 

wankele basis te rusten. Bovendien, als de passage uit de Baälmythe werkelijk de achtergrond vormt 

voor  de  executie  van  de  Sauliden,  zou  men  toch  verwachten  dat  de  metaforiek  van  oogst  en 

vruchtbaarheid veel prominenter naar voren komt dan nu het geval is. Sterker nog, in 2Sam 21,9v. 

ontbreken metaforen uit de wereld van de landbouw ten enenmale. Maximaal is er de tijdsaanduiding 

‘in het begin van de gersteoogst’, die de couleur locale van de oogsttijd oproept.

4.6 Conclusie

De som van de hierboven beschreven kritische kanttekeningen is dat de hypothese volgens welke we 

in 2Sam 21 te maken hebben met een op Ugaritische leest geschoeid vruchtbaarheidsritueel verworpen 

moet worden. Weliswaar heeft Kapelrud het gelijk aan zijn zijde als hij meent dat er een verband is 

tussen hongersnood, droogte, de dood van de Sauliden en vruchtbaarheid, maar het kader waarbinnen 

hij dit verband duidt, is te speculatief.130 Enkele cruciale vooronderstellingen bleken bij nader inzien 

minder valide. Ook werd duidelijk dat bepaalde tekstuele kroongetuigen niet per definitie pleiten voor 

een vruchtbaarheidsrite of er zelfs helemaal geen verband mee houden. Dat laatste geldt ook voor de 

Baälmythe. Een verbinding met het executieproces in 2Sam 21,1-14 heb ik niet kunnen constateren. 

Om  het  door  Kapelrud  gesignaleerde  verband  te  interpreteren  hebben  we  mijns  inziens  geen 

Ugaritische mythe nodig. We kunnen dichter bij huis blijven. De tekst zélf reikt ons allereerst een 

kader aan,  waarbinnen de terechtstelling van Sauls nazaten geduid kan worden.131 In een volgend 

hoofdstuk wil ik dit kader analyseren en nagaan wat de consequenties zijn voor onze visie op de dood 

van de Sauliden.
127 Cazelles, ‘David’s Monarchy’, 169v.; Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 258vv.
128 Cazelles is zich hier terdege van bewust, getuige het volgende citaat: ‘The Ras Shamra text which translates a 
ritual  into mythology scarcely gives  a  hint  that  this  harvest  festival  was normally accompanied  by a ritual 
murder’ (‘David’s Monarchy, 170).
129 Cf. de paragrafen 4.4.1 en 4.4.2.
130 Cf. Scharbert, Solidarität, 123 n. 43.
131 Terecht  merkt Kaminsky op: ‘The most viable explanation for the death of Saul’s progeny is in fact  the 
rationale provided within the text itself’ (Corporate Responsibility, 103).
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5. EEN JURIDISCHE INTERPRETATIE

5.1 Inleiding

Nu de vruchtbaarheidshypothese op losse schroeven is komen te staan, rijst de vraag wat dan wel de 

context is van waaruit we de terechtstelling van Sauls nakomelingen moeten verstaan. Mijns inziens 

bevat de perikoop 2Sam 21,1-14 zélf enkele aanknopingspunten, die een plausibel alternatief bieden 

voor  een  ritualistische  interpretatie.  Het  gaat  om  elementen  die  in  het  laatstgenoemde 

interpretatiemodel niet verdisconteerd worden, zoals bijvoorbeeld de bloedschuld en de eedbreuk. In 

dit hoofdstuk wil ik de denkwereld die verscholen ligt achter deze elementen ontvouwen en betrekken 

op de gang van zaken rond de uitvoering van het vonnis. 

5.2 Een bloedschuld

Reeds  in  het  eerste  vers  van  2Sam  21,1-14  worden  wij  geïnformeerd  over  de  reden  achter  de 

hongersnood. Wanneer David JHWH consulteert, krijgt hij het volgende te horen: ‘Om Saul en om het 

bloedhuis, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft.’ Het Hebreeuwse woord ~D' ‘bloed’ heeft een groot 

betekenispotentieel.132 De term komt het meest voor in een context van gewelddadig bloedvergieten, 

vaak met de dood tot gevolg.133 Als synoniem voor ‘moordenaar’ vinden we in het OT daarom ook wel 

de aanduiding ‘man des bloeds’ of het meervoud ‘mannen des bloeds’.134 Vergoten bloed kan zelfs 

antropomorfe trekken krijgen, zoals in Gen 4,10, waar het bloed van Abel roept tot God vanuit de 

aarde (Gen 4,10). 

Hoewel de term ‘bloed’ dus veelal opduikt in verband met moord en doodslag, beschouwde men 

het bloed zélf als ‘de drager van het leven’.135 In Dt 12,23 vinden wij een identificatie van bloed en 

leven: ‘bloed is leven’.136 Vanuit een visie op JHWH als de Heer van het leven, geldt bloedvergieten in 

het OT dan ook als een buitengewoon zwaar vergrijp. Wie een ander het leven beneemt begaat niet 

zomaar een misdaad in de profane sfeer, maar schendt een door JHWH gesanctioneerde orde. 

Bloedvergieten heeft  niet  alleen repercussies voor de intermenselijke verhoudingen alsmede de 

relatie tussen God en mens. Ook de band tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving raakt uit balans. 

Blijkens  Num 35,33 ontheiligt  bloed dat  vergoten  is  het  land.137 Verspild  bloed verontreinigt  het 

leefmilieu van de mens met alle gevolgen van dien. Een passage uit Gen 4 mag illustratief heten voor 

deze gedachtegang. In vers 12 krijgt Kaïn van JHWH te horen dat de met bloed vervuilde aarde zich 

132 Cf. P. Trebilco, ~D', in: W.A. van Gemeren (ed.), NIDOTTE 1, Grand Rapids: Zondervan, 1997, 963-966.
133 Bloed heeft deze connotatie e.g. in Hos 4,2.
134 Cf. 2Sam 16,8; Ps 5,7; 26,9; Spr 29,10.
135 Vriezen, Hoofdlijnen, 288.368.
136 Cf. Lev 17,11; door af te zien van de consumptie van vlees waarin nog leven is (i.e. waar nog bloed in zit),  
eerbiedigt de mens de heiligheid van het leven (cf. Gen 9,6; Lev 7,26v.; Lev 17,10.12.14; Lev 19,26; 1Sam 
14,32-34).
137 Cf. Ps 106,38.
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tegen hem heeft gekeerd. Het heeft voor hem geen zin meer om de aarde te bewerken. Zij zal voor 

hem niets meer opbrengen.138

In het licht van bovenstaande is het niet verwonderlijk dat in 2Sam 21,1-14 een hongersnood wordt 

gerelateerd  aan  een  affaire,  waarbij  onschuldig  vergoten  bloed  in  het  spel  is.  De  jarenlange 

onvruchtbaarheid van de aarde is een signaal dat er in het erfdeel van JHWH iets grondig scheef zit. 

De oorzaak deelt JHWH aan David mee. Er is een bloedschuld, omdat Saul de Gibeonieten gedood 

heeft (vers 1). Onschuldig bloed is er vergoten en dát ontwijdt het land. Verzoening voor het land kan 

alléén bewerkt worden door het bloed van de dader te vergieten (Num 35,33).

Er bestaat dus een verband tussen de bloedschuld en de hongersnood.139 Saul heeft een bloedschuld 

op zich geladen door de Gibeonieten te doden. Onschuldig bloed heeft hij vergoten en daarom is het 

land  ontheiligd.  De  aarde  heeft  zich  toegesloten.  Er  zal  opnieuw  bloed  moeten  vloeien  om  de 

bloedschuld te wreken. Pas dan zal de aarde zich weer openen en haar vruchten geven.

De observatie dat in 2Sam 21,1-14 een bepalende rol is weggelegd voor een bloedschuld, leidt 

haast als vanzelf tot een alternatief kader, waarbinnen de executie van de Sauliden geduid kan worden. 

Dit kader is niet zozeer ritueel, als wel juridisch van aard. Dat wil zeggen, het kader heeft betrekking 

op  het  Israëlitische  recht;  op  de  rechtspleging,  zoals  deze  in  Oud-Israël  werd  uitgeoefend.140 We 

stuiten hier op een complexe kwestie, aangezien niet direct duidelijk is om welk juridische kader het 

gaat in onze perikoop. Welk rechtsbeginsel ligt ten grondslag aan het vonnis en de terechtstelling van 

de zeven? In elk geval twee rechtsbeginselen komen hiervoor in aanmerking. Het principe van de 

bloedwraak en dat van het zogeheten  ius talionis.  In de twee volgende subparagrafen zal ik beide 

principes nader toelichten.

5.2.1 Bloedwraak

Het  rechtsbeginsel  van de bloedwraak is  reeds  eeuwenoud.  Ook in  het  OT zijn  er  sporen van te 

vinden.141 Peels definieert het concept van bloedwraak als volgt: ‘The right and obligation, in the case 

of the murder of a blood relative, to enact vengeance upon the murderer and his descendants.’142 In 

deze definitie komen twee zaken naar voren. Ten eerste kan enkel van bloedwraak gesproken worden 

138 Een vergelijkbare voorstelling vinden we in Hos 4,3; tengevolge van bloedvergieten ‘treurt het land, en al wat 
erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee 
komen om.’
139 Met  recht  merkt  Kaminsky  op  dat  ‘the  precise  connection  between  bloodguilt  and  infertility  is  rather 
complicated’ (Corporate Responsibility, 105). Dat er ook een verband is met het concept van het verbond zal in 
de volgende paragraaf aan de orde komen.
140 Aangezien recht en religie in Oud-Israël nauw verbonden waren, is het wellicht  nauwkeuriger om van een 
juridisch-religieus kader te spreken; bij mijn gebruik van het begrip ‘juridisch’ is in elk geval  het religieuze 
aspect voorondersteld.
141 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een expliciet voorbeeld van bloedwraak in het OT ontbreekt. Desondanks 
lijdt het geen twijfel dat deze praktijk in Oud-Israël een plaats heeft gehad. Elementen van bloedwraak komen 
niet alleen voor in 2Sam 21,1-14; te denken valt ook aan e.g. Ri 8,4-21; 2Sam 2,12-23; 2Sam 3,22-30.
142 H.G.L. Peels, The Vengeance of God. The Meaning of the Root NQM and the Function of the NQM-Texts in  
the Context of Divine Revelation in the Old Testament, OTS XXXI, Leiden: E.J. Brill, 1995, 79. Ik maak gebruik 
van zijn gedachten bij de gebruikte definitie van bloedwraak.
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in geval van moord. Ten tweede is bloedwraak een kwestie tussen twee families, clans of stammen. De 

bloedwreker  komt  uit  de  familie  van het  slachtoffer.  Het  doelwit  van de wraak is  niet  per se de 

moordenaar of hij alleen. Zijn bloedverwanten kunnen ook tot de slachtoffers behoren.143

Achter het concept van bloedwraak gaat de gedachte schuil dat de moordenaar zich wederrechtelijk 

het bloed van zijn slachtoffer heeft toegeëigend. Dit bloed behoort echter niet hem toe, maar de familie 

van  het  slachtoffer.  Deze  heeft  dan  ook  het  recht  en  zelfs  de  plicht  om  het  bloed  dat  aan  de 

moordenaar kleeft weer terug te nemen door hem of een van zijn verwanten te doden.144

Vanuit ons West-Europese rechtssysteem bezien is het fenomeen bloedwraak als een vorm van 

eigenrichting onacceptabel. Bovendien biedt bloedwraak in de praktijk geen afdoende soelaas. Niet 

zelden immers  geraakt  bloedwraak in de maalstroom van een vendetta.145 Echter,  wie bloedwraak 

afdoet als een barbaars en achterlijk gebruik, dient te bedenken dat het wel degelijk een rechtsbeginsel 

is. Hoe primitief bloedwraak ons ook toeschijnt, het is een manier van recht doen, die proportionaliteit 

beoogt. Doel is om geweld in te dammen en te reguleren, opdat een situatie wordt voorkomen, waarin 

iedereen elkaar vermoordt. 

Ook in het OT zien we dat er in het wettencorpus bepalingen zijn opgenomen, die misbruik van 

bloedwraak tegengaan.146 Zo wordt er gedifferentieerd tussen onopzettelijke doodslag en moord met 

voorbedachten  rade.147 Ook  zijn  er  bepaalde  steden  die  als  vrijplaats  dienen  tegen  bloedwrekers. 

Iemand die een ander zonder opzet heeft gedood kan daarheen uitwijken. 

Als  we  bovenstaande  gedachten  toepassen  op  2Sam 21,1-14,  zien  we  dat  de  Gibeonieten  het 

vergoten bloed van hun volksgenoten willen wreken. Volgens Vriezen geschiedt hier een vorm van 

verzoening,  die hij  nader invult  als  ‘satisfactie’.  Daarmee  bedoelt  hij  te  zeggen dat  David aan de 

Gibeonieten volledige genoegdoening schenkt voor het onrecht dat Saul hun heeft aangedaan.148 

De Gibeonieten weigeren compensatie in de vorm van zilver of goud. Verzoening van de bloedschuld 

door het zogeheten weergeld is in het OT niet aan de orde.149 Bloed kan alleen door bloed verzoend 

worden. De Gibeonieten eisen dan ook de volle prijs.150

143 We raken hier aan het principe van collectieve aansprakelijkheid binnen een gemeenschap van verwanten. Ik 
kom hier nog op terug in paragraaf 5.4.
144 S.D. Sperling, ‘Blood, Avenger of’, ABD 1, 763.
145 Ismail Kadare heeft op meesterlijke wijze beschreven hoe op de Albanese hoogvlakte in de jaren dertig van de 
vorige eeuw het fijnzinnige raderwerk van de bloedwraak complete generaties vermaalde (cf. Een breuk in april, 
Amsterdam: Van Gennep ,1994).
146 In  zijn  algemeenheid  kan  gesteld  worden  dat  naarmate  de  centralisatie  van  het  centrale  gezag  in  een 
samenleving toeneemt,  de praktijk van de bloedwraak  afneemt.  Bloedwraak  kan nog wel  voorkomen,  maar 
binnen de grenzen die de overheid stelt. De openbare terechtstelling van overheidswege kan beschouwd worden 
als het resultaat van een proces van centralisatie, waarbij de bloedwraak geheel uit de privé-sfeer gehaald is (cf. 
Peels, Vengeance, 80).
147 Cf. o.a. Ex 21,12v.; Num 35,9vv.
148 Vriezen, Hoofdlijnen, 291. 
149 Scharbert,  Solidarität, 120; Stoebe stelt: ‘Daß die Gibeoniten eine Kompositionsleistung ablehnen (V. 4), 
zeigt ebenfalls, daß die Darstellung konkret an Blutrache gedacht hat’ (Das zweite Buch Samuelis, 458).
150 T.a.v.  de  claim  van  de  Gibeonieten  stelt  Vriezen  onder  verwijzing  naar  Num  35,31vv.:  ‘Zij  mogen 
waarschijnlijk niet minder vragen’ (Hoofdlijnen, 291).
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In dit verband is het treffend dat de bloedwraak in 2Sam 21,-14 niet ongebreideld is. De Gibeonieten 

vragen David om zeven nakomelingen van Saul. Hoogstwaarschijnlijk komt dit getal niet overeen met 

het aantal gedode Gibeonieten.151 Het ligt voor de hand om de portee van het getal zeven symbolisch te 

verstaan. De zeven Sauliden symboliseren het totale aantal Gibeonieten dat door Saul is omgebracht.152

Wat verder opvalt is dat David de claim van de Gibeonieten als legitiem erkent. Met hun roep om 

wraak staan de slachtoffers geheel in hun recht. Als etnische minderheid in Israël zijn de Gibeonieten 

echter niet in de positie om het recht in eigen hand te nemen, zoals blijkt uit vers 4.153 

David moet hun het recht op bloedwraak toekennen, wat hij ook doet. Hij is immers op de hoogte van 

de bloedschuld, die een concrete bedreiging vormt voor de samenleving.154 Die wetenschap maakt hem 

als koning nog eens extra verantwoordelijk voor het garanderen van de rechtsorde, die geschokt is 

getuige de langdurige hongersnood.155 Door de Gibeonieten zeven zonen en kleinzonen van Saul te 

geven, verschaft David hun recht. Nu kunnen zij optreden als bloedwrekers en kan het recht zijn loop 

hebben.

5.2.2 Ius talionis

Naast het rechtsbeginsel van de bloedwraak is er nog een ander rechtsbeginsel, dat mogelijkerwijs 

betrekking  heeft  op  onze  perikoop,  te  weten  het  ius  talionis.  Dit  is  het  rechtsbeginsel  van  de 

evenredige vergelding. Het klassieke adagium ‘oog om oog, tand om tand’ mag voor dit  beginsel 

exemplarisch heten.156 Het ius talionis is een vorm van vergelding, waarbij de dader hetzelfde kwaad 

moet ondergaan als wat het slachtoffer heeft ervaren. Zo is het op basis van dit principe consistent om 

bijvoorbeeld de doodstraf te voltrekken in geval van moord. ‘Wie bloed van mensen vergiet, diens 

bloed wordt door mensen vergoten’ (Gen 9,6).157

Het  precieze onderscheid tussen bloedwraak en het  beginsel  van evenredige vergelding is  niet 

geheel  duidelijk.158 Wel  is  het  zo dat  het  ius  talionis een breder  bereik heeft  dan de bloedwraak. 
151 Cf. Kaminksy, Corporate Responsibility, 104 n.33; Cazelles, ‘David’s Monarchy’, 172.
152 Fokkelman legt een net iets ander accent: ‘The Gibeonites want to get control over a number of descendants 
of the treaty’s violator and ask for seven men - apparently a round figure to underline the seriousness and sacral 
nature of the matter’ (Narrative Art, 279v.); cf. Campbell, 2 Samuel, 189; Goslinga, Het Tweede Boek Samuël, 
386v.
153 Cf. Goslinga (Ibidem, 385) die bij vers 4 opmerkt: ‘De gedachtegang is: bloedschuld kan alleen door bloed 
gedelgd worden, maar wij als tweede-rangs burgers hebben geen recht het initiatief daartoe te nemen’ In een 
dergelijke  situatie  is  de  koning aan  zet;  hij  moet  opkomen voor  de  armen,  de  zwakken  en de  hulpelozen, 
aangezien hun bloed kostbaar is in zijn ogen (Ps 72,14).
154 Terecht stelt Scharbert: ‘Wird das Blut eines Ermordeten nicht gerächt, weil die Bluträcher gegenüber den 
Mördern  zu schwach  sind,  dann  bedroht  es  die  Gemeinschaft,  die  für  die  Garantierung  der  Rechtsordnung 
verantwortlich ist’ (Solidarität, 121).
155 Sperling verwijst uitdrukkelijk naar 2Sam 21,1-14 als hij schrijft: ‘Bloodguilt incurred by a king could cling 
to his country even when the royal successor came from a new dynasty, so long as the members of the original 
royal familie were themselves not avenged by the offended parties’ (‘Blood, Avenger of’, ABD 1, 764).
156 Cf. Ex 21,24; Lev 24,19; Dt 19,21.
157 Cf. Ex 21,12; Lev 24,21.
158 Cf. Fokkelman: ‘The fact that the Gibeonites, the party who requested satisfaction, do the hangman’s work 
themselves, underlines the case is a matter of  talio’ (Narrative Art,  280).  Het feit dat niet David het vonnis 
voltrekt, maar de Gibeonieten zélf, wijst er volgens Fokkelman op dat in onze perikoop de rechtsregel van het 
ius  talionis van  kracht  is.  Op  basis  van  het  genoemde  feit  kan  echter  evenzeer  gepleit  worden  voor  de 
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Laatstgenoemde  beperkt  zich  tot  gevallen  van  moord  en  doodslag.  De  talio daarentegen  kan 

betrekking hebben op allerlei gevallen, waarbij een vorm van compensatie vereist is. Hierbij kan het 

gaan  om  de  doodstraf  zoals  bij  moord  met  voorbedachten  rade,  maar  ook  om  een  financiële 

vergoeding in geval van letselschade. Verder stelt men doorgaans dat vergeleken met de bloedwraak 

de rechtsregel van het  ius talionis er meer op gericht is om een vergeldingscyclus in de vorm van 

bloedvetes te voorkomen.159 Het accent  ligt  immers  op de evenredigheid; de opgelegde straf moet 

passen bij de begane misdaad.160

Omdat  er  mijns  inziens  geen  waterscheiding  bestaat  tussen  de  beide  rechtsregels,  is  niet  met 

zekerheid na te gaan welke van de twee correspondeert met de rechtsgang in 2Sam 21,1-14. Wellicht 

zijn  aspecten  van  zowel  de  bloedwraak  als  de  talio hier  met  elkaar  verweven  en  is  de  precieze 

rechtstraditie die ten grondslag ligt aan de dood van de Sauliden niet te achterhalen.161 

In elk geval staat één ding vast. De notie dat onschuldig bloed gewroken moet worden vormt in de 

perikoop een zeer wezenlijk bestanddeel.162 Op basis van deze notie kunnen lijnen getrokken worden, 

waarbinnen de executie van Sauls nageslacht valt te duiden. Een ritualistische interpretatie, die het 

rechtsaspect in 2Sam 21 niet verdisconteert, beweegt zich naar onze mening buiten deze lijnen.

Hoewel  een  gescherpte  blik  voor  de  genoemde  rechtsbeginselen  het  nodige  inzicht  verschaft, 

blijven er toch vragen liggen. Waarom is bloedschuld in het geval van 2Sam 21,1-14 nu zo’n groot 

probleem? Er kleefde toch wel meer bloed aan Sauls handen? Hoe komt het dat JHWH nu juist de 

zaak met de Gibeonieten zo zwaar opneemt, dat land en volk eronder gebukt gaan? 

In het licht van de hierboven opgeworpen vragen citeer ik met instemming McCarter: ‘Saul’s guilt, 

then, is not the result of shedding blood as such - he shed the blood of many peoples - but of shedding 

blood  of  a  people  protected  by  treaty  oaths.163 Het  gaat  dus  niet  zomaar  om  een  bloedschuld. 

Ongetwijfeld zal Saul tijdens zijn koningschap veel meer mensen omgebracht hebben. Zij het niet 

eigenhandig,  dan wel  door  middel  van zijn  soldaten.  Er  speelt  nog iets  anders.  Het  gaat  om een 

bloedschuld jegens een volk waarmee een verdrag gesloten is. Wat dit inhoudt is onderwerp van de 

volgende paragraaf.

bloedwraak als achterliggend rechtsbeginsel.
159 Daarmee staat het ius talionis in schril contrast met de ongelimiteerde en buitenproportionele vergeldingsdrift, 
die Lamech op luide toon bezingt in zijn wraaklied (Gen 4,23-24).
160 Zeer waarschijnlijk werd het principe ‘oog om oog, tand om tand’ niet letterlijk gepraktiseerd in Oud-Israël, 
maar vormde het de uitdrukking van de idee van evenredigheid; het ging erom dat de partij van het slachtoffer 
op enigerlei wijze genoegdoening ontving; alleen in geval van moord werd het ius talionis strikt toegepast (cf. 
H.B. Huffmonn, ‘Lex Talionis’,  ABD 4, 321-322; W.T. Pitard, ‘Vengeance’,  ABD 6, 786; De Vaux,  Hoe het  
oude Israël leefde, 266).
161 Een citaat van Goslinga (Het Tweede Boek Samuël, 385) onderstreept de complexiteit van de kwestie: ‘Het is 
begrijpelijk dat het voor hen (sc. de Gibeonieten, PB) alleen ging om toepassing van de bloedwraak, wellicht 
juister gezegd: het ius talionis.’ Spijtig genoeg licht de auteur zijn opmerking niet nader toe.
162 Zoals eigenlijk in heel de bijbel; cf. e.g. Dt 32,43; Num 35,16vv.; 2Sam 4,11; 2Kon 9,7; Ps 79,10; Jes 46,10; 
Ez 24,8; Jo 4,21; Op 6,10; 19,2).
163 McCarter,  II Samuel, 441; cf. A. Malamat, ‘Doctrines of Causality in Hittite and Biblical Historiography: A 
Parallel’, VT 5 (1955), 9.
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5.3 Eedbreuk

In vers 1 van 2Sam 21 krijgen wij te horen dat een bloedschuld de oorzaak is van de hongersnood. 

Deze bloedschuld staat echter niet op zichzelf, zo blijkt uit het volgende vers. De Israëlieten hadden 

onder ede een verbond gesloten met de Gibeonieten. Door hen om te brengen in zijn patriottische ijver 

voor een zuivere natie heeft Saul de verbondseed gebroken. Eedbreuk vormt dus de achtergrond van 

de bloedschuld die rust op Saul en zijn huis. Malamat noemt deze eedbreuk de eigenlijke zonde die 

Saul begaan heeft.164 De eed in kwestie gaat terug op een traditie die we aantreffen in Joz 9.

5.3.1 Het verbond met de Gibeonieten

In  Joz  9  wordt  op  gestileerde  wijze  de  toedracht  van  de  verbondssluiting  tussen  Israël  en  de 

Gibeonieten  beschreven.165 In  dit  hoofdstuk  wordt  ons  verteld  dat  de  inwoners  van  Gibeon  hun 

toevlucht nemen tot valse voorwendselen om een verbond te kunnen sluiten met de Israëlieten. Uit 

angst om hetzelfde lot te overkomen als andere volken in Kanaän, verzinnen ze een list.  Ze doen 

voorkomen alsof ze uit een ver en vreemd land afkomstig zijn. De Gibeonieten slagen in hun opzet en 

onderwerpen zich aan de Israëlieten. in ruil voor een veilig voortbestaan in hun midden.166 De wijze 

waarop de het pact tot stand komt vertoont gelijkenissen met wat we weten van politieke verdragen uit 

het Oude Nabije Oosten.

Zo is er de formule, waarmee de Gibeonieten zich tot dienaren van de Israëlieten verklaren (vers 

8).  Het  is  de  onderliggende  partij  die  verklaart  dat  hij  aan  de  ander  toebehoort  als  vazal.167 De 

verklaring van de zwakkere partij constitueert in zichzelf nog niet de alliantie; de bovenliggende partij 

moet deze verklaring bevestigen. 

In Joz 9 gebeurt dit via een maaltijd, die net als de formule van onderwerping deel uitmaakte van een 

Oud-Oosterse  verdragssluiting.168 Door  het  proviand  te  nuttigen  dat  de  Gibeonieten  hadden 

meegenomen, ratificeren de Israëlieten het verdrag. Daarnaast is er ook de eed als toegevoegd ritueel. 

Deze geschiedt met het oog op de bepalingen omtrent zegen en vloek met betrekking tot het al dan niet 

onderhouden  van  het  verbond.169 Het  is  deze  eed,  gezworen  bij  JHWH,  die  de  Israëlieten  ervan 

164 Malamat, ‘Doctrines of Causality’, 9.
165 Joz 9 geldt als een crux interpretum, omdat de compositie en de structuur van de tekst geen coherente literaire 
eenheid vormen; de tekst zoals die voor ons ligt heeft verschillende redacties ondergaan. Het valt buiten het 
bereik van deze scriptie om hier in detail op in te gaan; voor een beknopt overzicht van de problematiek verwijs 
ik naar J. Blenkinsopp, Gibeon and Israel, 32-36; P. Kalluveettil, Declaration and Covenant. A Comprehensive  
Review of Covenant Formulae from the Old Testament and the Ancient Near East, AnBib 88, Rome: Biblical 
Institute Press, 1982, 113-117.
166 Als straf voor hun zwendel moeten de Gibeonieten voortaan als houthakkers en waterputters door het leven 
gaan (Joz 9, 21.23.27); in Dt 29,10 worden vreemdelingen als zodanig bestempeld.
167 Kalluveettil, Declaration and Covenant, 196.
168 Ibidem, 121: ‘Both acts, declaration and meal, together establish (cursivering auteur) the covenant fellowship 
among them.’
169 Blenkinsopp (Gibeon and Israel, 36v.) stelt in dit verband dat ‘the curses which were practically de rigueur in 
such treaties do not occur in Joshua ix but the famine which raged during the reign of David was interpreted as 
the result of a treaty-curse, parallel to what we find elsewhere.’
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weerhoudt om de Gibeonieten te doden, wanneer zij het bedrog ontdekken.170 Door eedbreuk te plegen 

zouden zij immers de wraak van JHWH over zich afroepen.

Volgens Whitelam moeten we de verbondssluiting tussen Israël en de Gibeonieten als een literaire 

fictie beschouwen.171 Blenkinsopp daarentegen kan zich dit nauwelijks voorstellen. De aanwezigheid 

van verschillende versies en bewerkingen, impliceert zijns inziens nog niet dat we moeten twijfelen 

aan de historiciteit van de gebeurtenis, namelijk dat er een verdrag is gesloten tussen de Israëlieten en 

de Gibeonieten.172 Met Blenkinsopp zie ik geen reden om het in Joz 9 verhaalde af te doen als een 

constructie zonder realiteitsgehalte. Bovendien heeft het er alle schijn van dat dit hoofdstuk bekend 

verondersteld wordt in 2Sam 21,1-14, getuige de informatie die de verteller ons terloops aan de hand 

doet in vers 2. Probleem is wel dat de status van dit vers niet onomstreden is, zoals in het volgende 

onderdeel aan het licht zal komen.

5.3.2 Vers 2: een glosse?

De kwestie  draait  om de  vraag  of  2Sam 21,2  een  glosse  van  later  datum is  of  niet.  De  meeste 

geleerden  beantwoorden  deze  vraag  bevestigend,  aangezien  in  vers  2  de  verhaallijn  plotseling 

afbreekt.173 Na ~h,ylea] rm,aYOw:  volgt doorgaans een directe rede, maar deze verschijnt in dit geval pas in 

vers  3.  In  plaats  van  de  verwachte  directe  rede  krijgen  wij  in  het  vervolg  van  vers  2  nu  eerst 

aanvullende informatie te horen over de Gibeonieten:  ‘De Gibeonieten zijn niet  uit  de zonen van 

Israël, maar uit de rest van de Amoriet, en de zonen van Israël hebben hun gezworen, maar Saul heeft 

gezocht hen te slaan, in zijn ijver voor de zonen van Israël en Juda.’ Vervolgens krijgt koning David 

de gelegenheid om tegen de Gibeonieten datgene te zeggen, wat de lezer had verwacht in vers 2: ‘Wat 

kan ik voor u doen, en waarmee kan ik verzoening bewerken, opdat u het erfdeel van JHWH zegent?’ 

(vers 3). Het gegeven dat vers 2 de gang van de tekst abrupt in de rede valt, zou erop wijzen dat deze 

passage later is ingevoegd.

Hebben wij in vers 2 inderdaad te maken met een glosse van een latere redactor? Het is zeker zo 

dat de tussenzin op ons als lezers een ietwat onhandige indruk maakt. Alsof de draad van de tekst die 

zich ontrolt nu al in de knoop raakt. Stel dat de tussenzin van meet af aan een integraal onderdeel van 

de tekst heeft uitgemaakt, waarom bevindt deze zich dan niet meteen na vers 1?174 Was dit wel het 

170 Op dit punt is er een duidelijk verschil met de Neo-Assyrische vazalverdragen, waarbij slechts sprake is van 
een absolute loyaliteit van de vazal tegenover zijn heer. Het verdrag in Joz 9 heeft een tweezijdige strekking; de 
Gibeonieten hebben als onderliggende partij niet enkel plichten, aangezien de Israëlieten onder ede gezworen 
hebben dat zij de Gibeonieten geen kwaad zullen doen; cf. H.U. Steymans, Deuteronomium 28 und die adê zur  
Thronfolgeregelung  Asarhaddons.  Segen  und  Fluch  im  Alten  Orient  und  in  Israel,  OBO  145, 
Freiburg/Göttingen: Universitätsverlag/Vandenhoeck & Ruprecht, 1995, 396.
171 K.W. Whitelam,  The Just King. Monarchical Judicial Authority in Ancient Israel, JSOTSup 12, Sheffield: 
Sheffield University Press, 1979, 116.
172 Blenkinsopp,  Gibeon and Israel,  36;  cf.  ook L.T.  Simon,  Identity  and Identification.  An Exegetical  and  
Theological Study of 2Sam 21-24, TG 64, Rome: Gregorian University Press, 2000, 83-87.
173 Cf.  e.g.  Blenkinsopp,  Gibeon  and  Israel,  91;  Campbell,  2  Samuel,  188;  G.  Giesen,  Die  Wurzel [bv 
„schwören”. Eine semasiologische Studie zum Eid im Alten Testament, BBB 56, Bonn: Peter Hanstein Verlag, 
1981, 54 n.24; Hentschel, ‘Hinrichtung’, 104; Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 254; Wacker, ‘Trauer-Arbeit’, 564v.
174 Budde, Die Bücher Samuel, 306.
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geval geweest, dan had koning David niet in de rede gevallen hoeven te worden. Bovendien was dan 

de herhaling van de inleidende woorden in vers 3 totaal overbodig geweest. Daarbij komt nog dat het 

openingsvers  ons  al  inlicht  over  het  motief  achter  de  catastrofale  hongersnood,  te  weten  een 

bloedschuld.175 Een extra  motief  lijkt  overtollig  en zorgt  alleen maar  voor  complicaties.  Wat  ook 

opvalt  is  dat  de  Gibeonieten  zélf  David  niet  confronteren  met  het  verdrag  dat  hun  volksgenoten 

eertijds met Jozua en de stamhoofden hebben gesloten (Joz 9). Dit alles pleit niet voor de authenticiteit 

van  vers  2.  Desalniettemin  zijn  er  ook  geleerden  die  diverse  argumenten  ten  faveure  van  de 

oorspronkelijkheid van vers 2 te berde brengen.176 

In de eerste plaats is de hypothese dat de tussenzin door een redactor is ingelast niet hard te maken. 

Het feit dat de literaire constructie van vers 2-3a op ons geen elegante indruk maakt, bewijst nog niet 

de werkzaamheid van een vreemde hand. De vraag waarom de tussenzin niet meteen volgt op vers 1 

kan met evenveel recht gesteld worden aan de veronderstelde redactor. Waarom zou hij de glosse in de 

huidige positie gemanoeuvreerd hebben? 

In  de  tweede  plaats  valt  de  tussenzin  vanuit  literair  oogpunt  te  billijken.  Volgens  Fokkelman 

hebben we van doen met een specifiek literair procédé. De ‘quotation formula’ aan het begin van vers 

2 fungeert als anticipatie op wat komen gaat in vers 3. Maar eerst informeert de verteller zijn publiek 

en  passant hoe  het  ook  al  weer  zat  met  de  Gibeonieten,  waarbij  enkele  summiere  aanduidingen 

voldoen.177 Hij stelt de opening van de dialoog uit tot vers 3 en begint daar met het resumeren van de 

‘quotiation formula’ in een ietwat gewijzigde vorm. Fokkelman voegt eraan toe dat de zeer beknopte 

informatie erop wijst dat de verteller veronderstelt dat zijn publiek bekend is met de inhoud of de tekst 

van Joz 9.178 Ook Simon denkt niet dat de tussenzin kan worden beschouwd als een latere toevoeging, 

‘because it provides the reader with one of the key notions of the whole episode, namely [bv/h[wbv.179

In  de  derde  plaats  zijn  er  argumenten  in  te  brengen  contra  de  gedachte  als  zou  de  tussenzin 

inhoudelijk  niet  congrueren  met  vers  1.  Het  dilemma  tussen  bloedschuld  enerzijds  en  eedbreuk 

anderzijds is mijns inziens vals. Beide motieven sluiten elkaar niet op voorhand uit. Sterker nog, de 

informatie die de verteller tussen haakjes aanreikt in vers 2 geeft juist reliëf aan de schuld die Saul op 

zichzelf  en  zijn  huis  geladen  heeft.  Het  gaat  niet  simpelweg  om een  bloedschuld,  maar  om een 
175 Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 255.  Bijkomend argument is volgens Thiel dat afgezien van vers 2 in onze 
perikoop uit niets blijkt dat de Gibeonieten van de Israëlieten verschillen. Echter, uit hun reactie op Davids vraag 
valt wel degelijk op te maken dat er sprake is van een verschil in status (vers 4: ‘niet is het aan ons om iemand te 
doden in Israël’); cf. ook J. Blenkinsopp, Gibeon and Israel, 91v.; Simon, Identity and Identification, 87.
176 Cf. Chavel, ‘Compositry and Creativity’,  27; Fokkelman,  Narrative Art, 276; Goslinga,  Het Tweede Boek 
Samuël, 382; Kim, Bloodguilt, 158v.; McCarter, II Samuel, 441; Stolz, Das erste und zweite Buch Samuel, 281.
177 Fokkelman,  Narrative  Art,  276:  ‘the  narrator  inserts  a  three  line  aside  for  his  readers  as  background 
information on the peculiar position of the Gibeonites.’
178 Ibidem. Chavel neemt op dit punt een opvallende positie in. Enerzijds beschouwt hij de tussenzin als ‘an 
authentic  version of  the tradition,  which the author used in his composition,  not  a  derived and interpolated 
reference’; anderzijds meent hij dat een verwijzing naar Joz 9 niet aan de orde is, vanwege het feit dat volgens 
vers  2  de  Israëlieten  een  eed  gezworen  hebben,  terwijl  volgens  Joz  9  Jozua  en  de  stamhoofden  dit  deden 
(‘Compositry and Creativity’, 27 n.11). Deze ogenschijnlijke discrepantie kan echter opgelost worden vanuit de 
gedachte  dat  Jozua  en  de  stamhoofden  alle  Israëlieten  vertegenwoordigden  toen  zij  het  verdrag  met  de 
Gibeonieten sloten (cf. Kim, Bloodguilt, 158 n.144).
179 Simon, Identity and Identification, 67v.
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ontwijde  eed  en  een  geschonden  verdrag.  Verdragsbreuk  vormt  dus  de  context,  waarbinnen  de 

bloedschuld wil worden begrepen. Hierover bericht de verteller zijn publiek in vers 2. Zijn mededeling 

is weliswaar terloops, maar wel functioneel. Immers, door beknopt de status aparte van de Gibeonieten 

te memoreren bewerkt de verteller bij zijn publiek een beter begrip van de strekking en de gevolgen 

van Sauls misdaad. 

Uit hoofde van bovenstaande overwegingen zie ik voldoende aanknopingspunten in de tekst om 

vers  2  als  authentiek  te  beschouwen.  Wel  blijft  het  naar  mijn  mening  mogelijk  om dit  vers  te 

bestempelen als een glosse van later datum, met dien verstande dat de verschafte informatie zakelijk 

beschouwd op haar plaats is.180 Met andere woorden, ook al zouden we in vers 2 te maken hebben met 

een  interpolatie,  de  gegevens  betreffende  het  verdrag  met  de  Gibeonieten  vormen  geen  vreemd 

element  in  het  verhaal,  maar  zijn  ‘necessary  to  the  story’s  internal  logic.’181 Vers  2  is  kortom 

onontbeerlijk  voor  een  adequate  interpretatie  van  het  coherente  verband  tussen  hongersnood, 

bloedschuld en verdragsbreuk, waarvan 2Sam 21,1-14 verhaalt.

Nu is er een frappante conceptuele parallel uit de  Umwelt, die dezelfde innerlijke samenhang tot 

uitdrukking brengt als  onze perikoop.  Ik doel  op een passage uit  de zogeheten ‘Pestgebeden’ van 

Muršiliš  II,  een  Hettitische  koning  die  eind  veertiende  eeuw  v.  Chr.  regeerde.  In  de  volgende 

subparagraaf zal ik hier nader op ingaan. 

5.3.3 Het Pestgebed van Muršiliš II

Voor een goed begrip schets ik allereerst de historische achtergrond, waartegen we de ‘Pestgebeden’ 

van koning Muršiliš II moeten plaatsen. Muršiliš was een jongere zoon van Šuppiluliuma I en regeerde 

van circa 1320-1295 v. Chr. Zijn vader Šuppiluliuma I (circa 1344-1322 v. Chr.) wordt gezien als een 

van de invloedrijkste en machtigste heersers, die het Hettitische rijk gekend heeft. Onder zijn bewind 

wist hij het rijk fors uit te breiden, dankzij diverse geslaagde veldtochten tegen omringende volken. 

Paradoxaal genoeg heeft zijn succes bijgedragen aan zijn ondergang, zoals hieronder zal blijken.182  

Eens vielen de troepen van Šuppiluliuma het land van Amqa binnen, dat ressorteerde onder de 

invloedssfeer van Egypte. Dit terwijl het Hettitische en Egyptische rijk middels een verdrag aan elkaar 

verbonden waren, dat ten overstaan van de goden met een eed bekrachtigd was. Niet lang na de inval 

ontving de Hettitische koning een schrijven vanuit Egypte, net op het moment dat hij het beleg rond 

Karkemiš  geslagen  had.  De  brief  was  afkomstig  van  de  Egyptische  koningin,  die  kort  daarvoor 

180 Cf. Budde, Die Bücher Samuel, 306; hoewel we volgens Budde in vers 2 met een (vroege) glosse te maken 
hebben, beschouwt hij de inhoud van dit vers als een ‘keineswegs überflüssige Erläuterung’ van de situatie.
181 Chavel, ‘Compositry and Creativity’, 27 n.11; cf. Blenkinsopp, Gibeon and Israel, 36; Kaminsky, Corporate 
Responsibility,  103.  Simon  poneert  dat  ‘the  most  important  argument  in  favour  of  the  assumption  of  this 
connection  (sc.  tussen  2Sam 21,1-14 en  Joz  9)  is  the importance  attributed to  the oath in  both narratives’ 
(Identity and Identification, 84).
182 Onderstaande gegevens ontleen ik voornamelijk aan het  ‘Tweede Pestgebed’ van Muršiliš II,  volgens de 
uitgave van I. Singer, Hittite Prayers, SBLWAW 11, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002, 57v.; cf. ook 
J. de Roos, ‘De Hettieten, een volk tussen Oost en West’, in: T. van Maaren en J. Weerdenburg (eds.), In Grote 
Lijnen: De Oude Culturen, SGR 9305, Utrecht: Universiteit Utrecht, 1993, 36-37.
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weduwe was geworden.183 Zij vraagt Šuppiluliuma om de hand van een van diens zonen, zodat deze 

haar echtgenoot kan worden en dus koning van Egypte. Hoewel een liaison met wereldmacht Egypte 

lonkt, vertrouwt Šuppiluliuma het verzoek aanvankelijk niet. Uiteindelijk stemt hij in en stuurt een van 

zijn zoons - Zananza geheten - naar Egypte. Onderweg naar zijn bruid wordt prins Zananza echter 

vermoord. Uit wraak onderneemt Šuppiluliuma een strafexpeditie, waarbij hij vele Egyptenaren als 

krijgsgevangenen deporteert naar het land van Hatti. In het kielzog van de Egyptenaren komt echter 

ook de pest mee, die gedurende een periode van twintig jaar de Hettitische bevolking decimeert.184 

Ook Šuppiluliuma valt ten prooi aan de pestepidemie. Zijn zoon Arnuwanda II volgt hem op. Na een 

jaar bestijgt de jonge en onervaren Muršiliš II de troon, nadat ook zijn oudere broer is geveld door de 

zeer besmettelijke ziekte. De pest is nog altijd niet uitgewoed en wie weet is hij na zijn vader en broer 

het volgende slachtoffer. In deze onheilvolle situatie wendt Muršiliš zich tot de goden en smeekt hen 

om verlossing van de plaag. De ‘Pestgebeden’ vormen hiervan de schriftelijke neerslag. 

Met het oog op 2Sam 21,1-14 zijn fragmenten uit het ‘Tweede Pestgebed’ zeer belangwekkend. In 

dit gebed maakt Muršiliš namelijk gewag van de vondst van een kleitablet, waaruit blijkt dat er in het 

verleden een verdrag met Egypte is gesloten. De vondst van deze kleitablet heeft hem ertoe gebracht 

om via een orakel de Stormgod van Hatti te bevragen. De koning vraagt de Stormgod of hij soms de 

rampspoed op het Hettitische rijk heeft doen neerdalen, vanwege de eed die de mannen van Hatti 

gebroken hebben tegenover de Egyptenaren. Het orakel bevestigt dat de eedbreuk inderdaad de toorn 

van de Stormgod heeft gewekt. Omdat Muršiliš’ vader Šuppiluliuma het verdrag met de Egyptenaren 

gebroken heeft door het land van Amqa aan te vallen, is de pest in het land gekomen. 

Dankzij het orakel komt Muršiliš dus tot de ontdekking dat de pestepidemie niet zomaar te wijten 

valt aan een ongelukkig toeval. Er is een dieperliggende reden voor het onheil. Zijn vader heeft een 

verdrag gebroken, dat onder aanroepen van de goden met een eed was bezworen. Nu rust er al twee 

decennia een vloek op het land van Hatti. 

De overeenkomsten met 2Sam 21,1-14 liggen voor het oprapen. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat in de loop der tijd diverse geleerden een verband hebben gelegd tussen onze perikoop en het 

‘Tweede Pestgebed’ van Muršiliš. Reeds in de vijftiger jaren heeft Malamat er een artikel aan gewijd, 

maar ook recentelijk heeft men gewezen op de opvallende parallellen.185 In beide gevallen is er sprake 

183 Mogelijk gaat het hier om Anchesenamon, de vrouw van farao Toetanchamon; de weduwe zou echter ook de 
echtgenote van Toetanchamons vader Achnaton kunnen zijn. 
184 De pest heeft eigenlijk twee oorzaken; Šuppiluliuma had niet alleen een verdrag met Egypte gebroken, maar 
ook de jaarlijkse offerrituelen bij de Mala rivier veronachtzaamd (cf. Singer, Hittite Prayers, 58v.).
185 Volgens  Malamat  is  de meest  wezenlijke parallel  tussen beide bronnen gelegen  in  de fenomenologische 
structuur van oorzaak en gevolg, die manifest wordt in de volgorde van verdragssluiting, verdragsbreuk en de 
daaropvolgende nationale ramp (‘Doctrines of Causality’, 12); cf. ook Ackroyd,  The Second Book of Samuel, 
196v.; Blenkinsopp, Gibeon and Israel, 21; F.C. Fensham, ‘Treaty’, 99; C.J. Gadd is voor zover ik kan overzien 
de eerste die de parallel heeft opgemerkt in zijn boek Ideas of Divine Rule in the Ancient East.  The Schweich 
Lectures  of  the British Academy 1945,  London:  Oxford University Press,  1948,  38 n.2.;  voor meer  recente 
studies cf.  V. Haas,  Die hethitische Literatur.  Texte, Stilistik, Motive,  Berlin: Walter de Gruyter,  2006, 259; 
Kaminksy,  Corporate  Responsibility,  109-110;  Kim,  Bloodguilt,  129;  K.  Schmid,  ‘Kollektivschuld?  Der 
Gedanke  übergreifender  Schuldzusammenhänge  im  Alten  Testament  und  im  Alten  Orient’,  ZAR 5  (1999), 
208-214.
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van een ramp van nationale omvang,  die de aanleiding vormt  voor de huidige koning om een of 

meerdere goden te raadplegen, al dan niet met hulp van een orakel.186 David en Muršiliš krijgen elk te 

horen dat de rampspoed het gevolg is van een ontheiligde eed. Ook geldt voor beide koningen dat niet 

zij, maar hun voorgangers verantwoordelijk zijn voor de schuld, die zwaar drukt op het land.187 Zij 

kampen met een hardnekkige erfenis uit het verleden, die blijkbaar niet is opgelost met de dood van de 

beide schuldigen, Saul en Šuppiluliuma.188 

Wat wil het nu zeggen dat er parallellen zijn tussen elementen uit het ‘Tweede Pestgebed’ en 2Sam 

21,1-14? Het is mijns inziens niet zo dat de smeekbede van Muršiliš ons munitie verschaft om het pleit 

voor de authenticiteit van 2Sam 21,2 in ons voordeel te beslechten. Wel ondersteunt de buitenbijbelse 

parallel de zaak, die in onze perikoop aan de orde is, namelijk dat een catastrofe zijn oorzaak vindt in 

een gebroken verdrag.189 Het gegeven dat deze conceptie ook in de wereld om Israël heen aanwezig 

was, staaft naar mijn mening de hypothese dat vers 2 geen vreemd, maar een onmisbaar element is 

binnen het verhaal.

De keuze om vers 2 inhoudelijk te honoreren heeft consequenties voor het kader, van waaruit we 

2Sam 21,1-14  willen  interpreteren.  Naast  rechtsbeginselen  als  de  bloedwraak  en  het  ius  talionis 

moeten  we  nu  ook  rekening  houden  met  de  denkwereld  die  schuilgaat  achter  de  Oud-Oosterse 

verdragen, zoals deze in Israël en de Umwelt voorkwamen. Kim zegt dan ook geen woord teveel als 

hij stelt dat ‘as a matter of fact, in an ancient Near Eastern politico-cultural setting the condemnation 

of Saul’s attack on Gibeon, as stated in 2Sam. 21:1, can only be understood against the historical 

background of  the  oath  relationship between Israel  and  Gibeon.’190 Wat  de  mogelijke  implicaties 

hiervan zijn, wil ik in de volgende paragraaf verkennen.

5.3.4 De verbondsvloek

Israël en Gibeon waren zoals gezegd door middel van een verdrag aan elkaar verbonden. Hoewel dit 

verdrag onder valse voorwendselen tot stand was gekomen, konden de Israëlieten er toch niet onderuit. 

Zij hadden namelijk gezworen bij JHWH. Door de eed te schenden zouden ze diens toorn over zich 

afroepen (Joz 9,19v.). Nu wijlen koning Saul de eed daadwerkelijk heeft geschonden is de toorn van 

JHWH ontbrand. Hoewel we in onwetendheid verkeren over de aard en de omvang van Sauls vergrijp 

186 In het ‘Tweede Pestgebed’ wordt de orakelraadpleging expliciet genoemd, in 2Sam 21,1 niet.
187 In paragraaf 5.4 kom ik nog te spreken over deze verantwoordelijkheid met het oog op de verhouding tussen 
collectief en individueel denken. 
188 Elke analogie gaat wel ergens mank. In dit geval zijn er verschillen m.b.t. de oplossing van het probleem; 
waar  Muršiliš  zich  enkel  bekommert  om de  vraag  hoe  hij  de  vertoornde  Stormgod  van  Hatti  gunstig  kan 
stemmen, zoekt David niet alleen een godsdienstige, maar ook een juridische oplossing, teneinde de Gibeonieten 
recht te doen; de Egyptenaren zijn als slachtoffers die compensatie behoeven in het gebed van Muršiliš volledig 
buiten beeld (cf. Kim, Bloodguilt, 129 n.59).
189 Hoewel Stoebe erkent dat de uitleg die een verband ziet tussen hongersnood en verdragsbreuk een zeker recht 
heeft, is hij toch van mening dat ‘dieser Akzent der Redaktion’ niet zo duidelijk aanwezig is, dat men van een 
uitgewerkt verdragsschema kan spreken (Das zweite Buch Samuelis, 457); echter, als men ervan uitgaat dat de 
beknopte informatie in vers 2 erop wijst dat het verdrag bij de hoorders en lezers bekend wordt verondersteld, is 
een nadere toelichting niet nodig.
190 Kim, Bloodguilt, 134.
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tegen de Gibeonieten, laat 2Sam 21,1-14 er geen misverstand over bestaan dat  hij  eedbreuk heeft 

gepleegd.

De woede van JHWH over de geschonden eed manifesteert zich in de vorm van een hongersnood 

die  Israël  nu  al  drie  jaar  lang  achtervolgt.  Een  hongersnood  behoort  in  het  OT  tot  het 

standaardrepertoire van rampen die door de mensen beleefd werden als straffen van Godswege. In Dt 

28 worden diverse keren vervloekingen geuit die verband houden met honger en droogte, bijvoorbeeld 

in vers 23: ‘De hemel boven uw hoofd zal van koper zijn en de grond onder uw voeten van ijzer.’191 In 

Lev 26,19 klinkt bijna dezelfde vloek, waaraan in vers 20 de volgende wordt toegevoegd: ‘Je zult je 

afmatten, maar voor niets, want je land zal geen opbrengst geven en je bomen zullen geen vrucht 

dragen.’192 Niet alleen in de Pentateuch, maar ook in de Profetische literatuur worden calamiteiten als 

droogte  en  onvruchtbaarheid  geassocieerd  met  de  ongehoorzaamheid  van  het  volk  Israël.193 In 

bijvoorbeeld Am 4 komt JHWH naar voren als degene die het volk vlak voor de oogst de regens 

onthoudt en sprinkhanen zendt, die alle gewassen kaalvreten (Am 4,7.9).194

Ook in documenten uit  de omliggende wereld van het Oude Nabije Oosten zien we dat er een 

verband gelegd wordt tussen hongersnood en verbondsbreuk.195 In de Neo-Assyrische vazalverdragen 

van Esarhaddon bevindt zich een interessante parallel met bovengenoemde passages uit Dt 28 en Lev 

26. In de vloeksectie behorend bij een eed van toewijding aan Esarhaddons zoon Aššurbanipal staat de 

volgende vervloeking: ‘May they (sc. de goden, PB) make your ground like iron (so that) nothing can 

sprout from it.  Just as rain does not fall from a brazen heaven so may rain and dew not come upon 

your fields and your meadows’ (r. 528-532).196 Een andere vloekformule, waarin helder de samenhang 

tussen eedbreuk en hongersnood tot uitdrukking komt is de volgende: ‘May Adad, the canal inspector 

of heaven and earth, cut off sea[sonal flooding] from your land and deprive your fields of [grain], may 

he [submerge] your  land with a great flood; may the locust who diminishes the land devour your 

harvest; may the sound of the mill or oven be lacking from your houses, may the grain for grinding 

191 Cf. Dt 28,17.18.22.24.
192 De omkering, waarbij ijzer verbonden wordt met de hemel en koper met de aarde is opmerkelijk.
193 Cf.  F.C.  Fensham,  ‘Common  Trends  in  Curses  of  the  Near  Eastern  Treaties  and  Kudurru-Inscriptions  
Compared with Maledictions of Amos and Isaiah’, ZAW 75 (1963), 168-170.
194 Onder verwijzing naar Am 4,6-9 merkt Kaminksy het volgende op: ‘the notion that a famine can function as a 
type of alarm to notify a population of a covenantal breach is an idea that occurs several times in the Hebrew 
Bible’ (Corporate Responsibility, 109).
195 Ik ben me ervan bewust dat ik me in deze paragraaf bezondig aan een anachronisme door passages uit de 
vazalverdragen van Esarhaddon op te voeren als parallellen bij 2Sam 21,1-14. Ik zou ook kunnen wijzen op 
parallellen in de veel oudere Hettitische verdragen, waarin ook vervloekingen voorkomen m.b.t. alles wat de 
vazalkoning toebehoort; cf.  e.g.  een verdrag tussen de in paragraaf 5.3.3 genoemde  Muršiliš II  van Hatti en 
Niqmepa  van  Ugarit,  in:  H.  Niehr  en  D.  Schwemer,  ‘Texte  aus  Ugarit’,  in:  B.  Janowski  en  G.  Wilhelm, 
Staatsverträge, Herrscherinschriften und andere Dokumente zur politischen Geschichte, TUAT.NF 2, Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus, 2005, 164-169. De reden dat ik gekozen heb voor parallellen uit de Neo-Assyrische 
verdragen is dat deze qua inhoud interessanter zijn dan de tamelijk beknopte Hettitische vloekspreuken; deze 
laatste illustreren echter wel dat reeds in het tweede millennium v. Chr. in verdragen de eedzwering in relatie 
stond tot een of meerder vervloekingen.
196 S. Parpola en K. Watanebe, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, SAA II, Helsinki: Helsinki University 
Press, 1988, 51; cf. D.R. Hillers, Treaty-Curses and the Old Testament Prophets, BibOr 16, Rome, 1964, 41v.
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disappear  from  you;  instead  of  grain  may  your  sons  and  your  daughters  grind  your  bones’  (r. 

440-446).197

In  het  licht  van  bovenstaande  gegevens  kan  het  eigenlijk  geen  verrassing  heten,  dat  in  2Sam 

21,1-14  een  hongersnood  gerelateerd  wordt  aan  een  geval  van  verdragsbreuk.  De  thematiek  van 

droogte,  misoogst  en honger  figureert  immers  standaard in  de  vloekbepalingen van Oud-Oosterse 

verdragsteksten.  Naast  de  hongersnood  zijn  er  nog  twee  elementen  in  onze  perikoop  die 

mogelijkerwijs verband houden met bepaalde verbondsvloeken; namelijk de dood van Sauls nazaten 

en de wijze waarop zij vervolgens worden blootgesteld aan de vogels en de beesten.

De idee dat het nageslacht van een verdragsbreker van de aardbodem moet worden weggevaagd 

komt veelvuldig voor in de vloeksecties van Oud-Oosterse verdragen. Volgens Fensham betreft het 

hier  een  van  de  belangrijkste  vervloekingen,  aangezien  in  heel  het  Oude  Nabije  Oosten  de 

vruchtbaarheid  van  man  en  vrouw  zeer  nauw  verbonden  was  met  de  religieuze  levenssfeer.198 

Illustratief is opnieuw een vloek uit de vazalverdragen van Esarhaddon: ‘May Zarpanitu, who grants 

name and seed, destroy your name and your seed from the land’ (r. 435-436).199 Ook de vloekteksten 

in Dt 28 en Lev 26 bevatten de conceptie dat zij die het verbond niet onderhouden beroofd worden van 

hun kinderen.200 In 2Sam 21 wordt met de dood van de zonen en kleinzonen van Saul diens naam en 

zaad verwijderd uit het land Israël.201 Het gewelddadige einde van Sauls huis correspondeert met de 

manier  waarop  de  Oud-Oosterse  verdragsteksten  spreken  over  het  lot  van  de  nakomelingen  van 

verdragsovertreders.202

Over de rol van de vogels en de beesten in 2Sam 21,10 heb ik reeds een en ander naar voren 

gebracht in hoofdstuk 3.203 Daar is ook gebleken dat er in het OT verscheidene passages zijn, waarin 

vogels en beesten een rol vervullen in een soortgelijke context van dood en verderf. Met name twee 

van deze passages zijn belangwekkend met het oog op de huidige paragraaf, namelijk Dt 28,26 en Jer 

34,20.  Beide  teksten  hebben  een  verbondssluiting  als  directe  context.  Hun  beider  strekking  is 

gelijkluidend; de lijken van hen die het verbond met JHWH niet eerbiedigen zullen tot voedsel dienen 

van ‘het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde.’

197 Parpola en Watanebe, Neo-Assyrian Treaties, 46; cf. Jer 25,10.
198 Fensham,  Common Trends,  159; cf.  ook R. Polzin,  ‘HWQY and Covenantal  Institutions in Early Israel’, 
HThR 62 (1969), 228 n.4.
199 Parpola en Watanebe, Neo-Assyrian Treaties, 46.
200 Cf. Dt 28,18.32.41.50; Lev 26,22; cf. ook 1Kon 14,10v.
201 Mefiboset uitgezonderd, vanwege de eed (!) die David en Jonathan bij JHWH gezworen hadden (2Sam 21,7).
202 Het is aanlokkelijk om ook de specifieke dood van de Sauliden te interpreteren tegen de achtergrond van 
Oud-Oosterse verdragsvoorstellingen.  Het enigmatische werkwoord  [qy dat  in de hifil  gebruikt  wordt  om de 
executie aan te duiden heeft voer gegeven aan allerlei speculaties omtrent de herkomst en de betekenis ervan (cf.  
Num  25,4).  Volgens  Polzin  gaat  het  hier  om  een  zeer  bepaald  werkwoord,  dat  een  bijzondere  vorm van 
executeren aanduidt; ‘namely the actual carrying out of the curse that forms the oath of many West Semitic 
treaties’ (‘HWQY and Covenantal  Institutions’, 234). Dit houdt in dat de lichamen van de Sauliden volgens 
2Sam 21,9 zouden zijn ontleed, analoog aan het in stukken gesneden dier dat bij een verbondssluiting het lot van 
de  overtreder  symboliseerde.  Mijns  inziens  slaagt  Polzin er  niet  in  het  niveau van speculatie  te  ontstijgen; 
daarmee valt hem dezelfde kritiek ten deel die ik geuit heb aan het adres van hen die de hifil van [qy betrekken 
op een bijzonder vruchtbaarheidsritueel (cf. de paragrafen 2.3.2 en 4.5.2).
203 Cf. paragraaf 3.5.
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Net als bij de eerdergenoemde aspecten van hongersnood en het tenietdoen van de nazaten, zijn er 

ook in dit geval een aantal parallellen met vloekspreuken uit de Umwelt voorhanden. En opnieuw zijn 

het de vazalverdragen van Esarhaddon, die onze aandacht trekken. Minstens vier keer luidt daar de 

vervloeking dat de eedschender geen waardige begrafenis ontvangt, maar zal worden geconsumeerd 

door dieren of vogels.204 

Zo zijn er de arend en de gier in de volgende vloek: ‘May Ninurta, the foremost among the gods, 

fell you with his fierce arrow; may he fill the plain with your blood and feed your flesh to the eagle 

and the vulture’ (r. 425-427).205 Honden en zwijnen komen ook voor: ‘May dogs and swine eat your 

flesh; may your ghost have nobody to take care of the pouring of libations to him’ (r. 451-452).206 De 

schande van het niet begraven worden, komt bijzonder plastisch tot uiting in deze vloekspreuk: ‘May 

the earth not receive your corpses but may your burial place be in the belly of a dog or a pig’ (r.  

483-484).207 

Naar mijn mening zijn er overeenkomsten aan te wijzen tussen bovenstaande vloekspreuken uit de 

vazalverdragen van Esarhaddon en 2Sam 21,10.208 De vogels en beesten in kwestie kunnen weliswaar 

verschillen, de pointe is in beide gevallen identiek; het gaat erom dat de dode lichamen geen waardige 

begrafenis krijgen, maar genuttigd worden door de aaseters. Dat is de straf die staat op verbondsbreuk. 

De afstammelingen van Saul moeten de ultieme schande verduren omwille van de eedbreuk die hun 

vader en opa in het verleden heeft gepleegd.209 Hierboven werd al duidelijk dat de twee elementen van 

hongersnood en uitroeiing van het nageslacht goed verstaanbaar zijn tegen de achtergrond van een 

verbondsbreuk en de daaraan gekoppelde verbondsvloek. Daar kunnen we nu een derde element aan 

toevoegen:  ‘The  exposure  of  the  corpses  in  order  that  they  might  be  eaten  by  wildlife  further 

corroborates the fact that we are dealing with covenantal violation.’210 

Eerder in deze paragraaf heb ik betoogd dat vers 2 een essentieel onderdeel uitmaakt van 2Sam 

21,1-14. Het verdrag tussen Israël en de Gibeonieten vormt de historische setting, zonder welke de 

204 In de annalen van Esarhaddons zoon Assurbanipal wordt de verwerkelijking van een dergelijke vervloeking 
beschreven: ‘With their dismembered bodies I fed dogs, swine, jackals, eagles (or vultures), the birds of heaven, 
and the fish of  the deep’  (ontleend  aan  M. Weinfeld,  Deuteronomy and the Deuteronomic  School,  Oxford: 
Clarendon Press,  1972,  132 n.6).  Weinfeld  kan  het  naar  eigen  zeggen  nauwelijks  geloven  dat  het  zo-even 
beschrevene de rauwe werkelijkheid zou reflecteren;  zijns inziens hebben we hier  van doen met stereotiepe 
formuleringen,  die  accentueren  dat  de  goddelijke  vloek  gerealiseerd  is.  Maar  dit  zegt  wellicht  meer  over 
Weinfeld dan over de wijze waarop men in het Oude Nabije Oosten omging met verdragsbrekers.
205 Parpola en Watanebe,  Neo-Assyrian Treaties, 46; hetzelfde koppel treffen we ook verderop aan (51): ‘May 
Palil, the fore[most] lord, let eagles and vultures [eat your f]lesh’ (r. 519-520).
206 Ibidem, 46-48; cf. de stereotiepe onheilsaankondigingen in 1Kon 14,11; 1Kon 16,4; 1Kon 21,24. Het lugubere 
einde van koningin Izebel wordt ook beschouwd als de vervulling van een vloekspreuk (1Kon 21,23; 2Kon 9,10; 
2Kon 9,36).
207 Ibidem, 49.
208 Cf. Fensham, ‘Treaty’, 100.
209 In de volgende paragraaf ga ik nader in op de vraag hoe het kan dat de ogenschijnlijk onschuldige nazaten 
worden gestraft voor iets dat zij zelf niet hebben gedaan.
210 Kaminksy,  Corporate  Responsibility,  110;  cf.  T.W. Cartledge,  1&2  Samuel,  SHBC 7,  Macon:  Smith & 
Helwys Publishing, 2001, 641; Walters, ‘Childless Michal’, 293.
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reikwijdte van diverse aspecten niet of slechts gedeeltelijk kan worden gepeild.211 Wie daarentegen 

Sauls eedbreuk verdisconteert, ontdekt de dieptedimensie die schuilgaat in de voor het oog ‘gewone’ 

fenomenen. Een hongersnood blijkt niet eenvoudigweg te wijten aan een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden  en  het  feit  dat  aaseters  op  dode  lichamen  afkomen  is  niet  louter  een  volstrekt 

natuurlijk verschijnsel. Dat ook! Maar er is meer aan de hand. De genoemde fenomenen willen mijns 

inziens niet als zodanig gezien worden, maar als uitingsvormen van bepaalde verbondsvloeken. Het 

feit dat zowel hongersnood als eliminatie van het nageslacht als blootstelling aan vogels en beesten 

een vast bestanddeel vormen van vloekspreuken in Oud-Oosterse verdragsteksten, bekrachtigt deze 

opvatting.212 

5.4 Het corporatieve denken

Een ander element in 2Sam 21 dat goed past binnen een juridisch verstaanskader betreft het gegeven 

dat zonen en kleinzonen worden gestraft voor een misdrijf dat wijlen hun vader en opa heeft gepleegd. 

Dit is een vorm van collectief denken, die met zich mee brengt ‘dat men behalve als individu óók als 

lid van de gemeenschap op een bepaalde wijze verantwoordelijk kan gesteld worden, zelf al is men 

persoonlijk niet direct schuldig.’213 

Zulk denken in collectieven, waarbij zoals in 2Sam 21 (klein)kinderen moeten opdraaien voor de 

misstappen van een (groot)ouder,  is in onze Westerse cultuur met  haar idealen van autonomie en 

individualisme  haast  nauwelijks  meer  te  begrijpen.  Onze  morele  intuïties  verzetten  zich  ertegen. 

Diverse  uitleggers  kwalificeren de dood van de Sauliden dan ook als  een groot  onrecht.  Zij  zijn 

immers onschuldig.214 Wat hebben zij er mee te maken dat hun vader en opa zich in een grijs verleden 

schuldig heeft gemaakt aan eedbreuk? 

5.4.1 Collectief versus individueel denken

Niet alleen ons individualistische denken protesteert tegen een collectieve straf als in het onderhavige 

tekstgedeelte.  Ook in  het  OT zélf  zijn  passages  te vinden,  waarmee  de gang van zaken in 2Sam 

21,1-14 als onjuist kan worden bestempeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan Dt 24,16: ‘Ouders mogen 

niet ter dood gebracht worden om wat hun kinderen hebben misdaan, en kinderen niet om de misdaden 

211 Blenkinsopp (Gibeon and Israel, 37) bevestigt dit: ‘The connection between Joshua ix and 2 Sam. xxi. 1-14 is 
further emphasized by the exposing of the corpses, in accord with the fate of treaty-violators elsewhere in the 
ancient Near East (…).’
212 Evenals  het  gegeven  dat  in  het  OT  zélf  de  betreffende  verschijnselen  herhaaldelijk  voorkomen  in  de 
vloeksecties van e.g. Dt 28 en de Profetische geschriften, m.n. bij Jeremia. Hoewel de vloekspreuken in Dt 28 
analoog zijn aan die in de Oud-Oosterse vazalverdragen, verschilt  de  Sitz im Leben.  In  tegenstelling tot een 
doorsnee  vazalverdrag  is  Deuteronomium geen  document  met  een  wettelijke  status,  maar  een  redevoering. 
Weliswaar wordt de structuur van een verdrag gevolgd, maar de stijl doet meer denken aan een vermanende 
preek (cf. D.J. McCarthy, Treaty  and Covenant. A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the  
Old Testament, AnBib 21A, Rome, 1978, 185-187; Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, 157).
213 Vriezen, Hoofdlijnen, 418.
214 E.g. G. Robinson, Let us be like the Nations. A Commentary on the Books of 1 and 2 Samuel, Grand Rapids: 
Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1993; bij zijn uitleg van vers 8-9 merkt Robinson op: ‘We see here how 
a primitive religious belief can cause great damage to the life of innocent (cursivering PB) people’ (267).
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van hun ouders; alleen om wat iemand zelf misdaan heeft, mag hij ter dood gebracht worden.’ Het lot 

van de zeven in 2Sam 21 lijkt een flagrante overtreding te zijn van deze bepaling. 

Het zal ons niet verwonderen dat exegeten die dood van de zeven Sauliden beoordelen als een 

gerechtelijke dwaling, een passage als Dt 24,16 in stelling brengen om hun standpunt mee te staven.215 

Zij  wijzen erop dat  het  collectieve denken een vroeg,  meer  primitief  principe is,  dat  in  de  latere 

Profetische en Deuteronomistische literatuur onder kritiek gesteld wordt.216 In één adem met Dt 24,16 

noemt men gedeelten als Jer 31,29-30 en Ez 18 als bewijsplaatsen voor een dergelijke ontwikkeling. 

In de vroege tijd was men de overtuiging toegedaan dat  JHWH de kinderen en kleinkinderen liet 

boeten voor de schuld van de ouders, en ook de derde en vierde generatie.217 Na de ballingschap treedt 

een kentering op en breekt het besef door dat men als individu een eigen verantwoordelijkheid heeft.218 

Wie een zonde begaat, zal om zijn eigen zonde sterven (Jer 31,30). In het licht van deze ontwikkeling 

confronteert  2Sam 21,1-14 ons met  een oud restant  uit  een tijd dat  men nog dacht  in collectieve 

kaders. 

Het  is  echter  nog maar  de vraag of deze zienswijze correct  is.  Vriezen uit  reeds kritiek op de 

gedachte dat in Israël aanvankelijk de individuele verantwoordelijkheid ontbroken heeft.219 Hij wijst 

onder meer op het Bondsboek (Ex 20-23) - Israëls oudste rechtsliteratuur - dat veel overeenkomsten 

vertoont  met  de  Codex Hammurabi,  maar  in  tegenstelling tot  dit  Oud-Babylonische  wettencorpus 

enkel de doodstraf oplegt aan de dader.220  

Ook recentelijk zijn er kanttekeningen geplaatst bij het al te simpele schema van collectief naar 

individueel denken. Zo blijkt Jer 31,29-30 in deze ontwikkelingsgang niet het vermoede hoogtepunt te 

zijn. Volgens Becking is de afwijzing van het gezegde ‘de vaders hebben onrijpe vruchten gegeten, 
215 E.g.  Hentschel,  ‘Hinrichtung’,  109v. Reeds in de Talmoed betrekt men Dt 24,16 op onze perikoop; cf. I. 
Epstein (ed.), The Babylonian Talmud: Seder Nashim. Yebamoth, Vol. 2, London: The Soncino Press, 1936, 536. 
Op het bezwaar dat er toch geschreven staat dat kinderen niet om de zonden van hun ouders ter dood gebracht 
mogen worden, luidt de reactie van R. Hiyya b. Abba: ‘Het is beter dat één letter van de Tora wordt uitgeroeid 
dan  dat  de  naam  van  de  Eeuwige  wordt  ontheiligd’  (traktaat  Jevamot  78b-79a).  Levinas  geeft  bij  deze 
talmoedische wijsheid het volgende commentaar: ‘De kinderen straffen voor de misslag van de ouders is minder 
verschrikkelijk dan straffeloosheid te tolereren wanneer de vreemdeling wordt beledigd. (…) De achting voor de 
vreemdeling  en  de heiliging  van  de  naam van  de  Eeuwige  staan  op  een  vreemde  voet  van  gelijkheid’  (E. 
Levinas, Vier Talmoed lessen, Hilversum: Uitgeverij Gooi en Sticht, 1990, 49).
216 Aan deze zienswijze is de naam verbonden van H. Wheeler Robinson, die het concept van de  corporate 
personality geïntroduceerd heeft binnen de oudtestamentische wetenschap; dit concept houdt in dat een groep 
(e.g. een familie of clan) wordt gezien als een eenheid, waarvan de leden in gelijke mate delen in zegen en vloek 
(cf. J.W. Rogerson, ‘Corporate Personality’,  ABD 1, 1156-1157). De idee van  corporate personality is echter 
gebaseerd  op   antropologische  inzichten  over  de  vermoede  primitieve  mindset  van  zogeheten  ‘primitieve’ 
volken,  die  niet  in  staat  waren  om te  differentiëren  tussen  individu  en  collectief.  De  theorie  van  Wheeler 
Robinson heeft men vandaag de dag verlaten of aangepast (cf. Kaminsky, Corporate Responsibility, 16-29; J.F. 
Mol, Collectieve en individuele verantwoordelijkheid: een beschrijving van corporate personality naar Ezechiël  
18 en 20, s.l. s.n., 2002, 191-214; H.G.L. Peels, ‘Opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben…’, in: H.G.L. 
Peels,  God en geweld in het Oude Testament, AS 47, Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn, 2007, 
63v.).
217 Cf. Ex 20,5; 34,7; Num 14,18; Dt 5,9.
218 Cf. 1Kon 8,23; 2Kron 6,14; Neh 1,5; Dan 9,4 (tekstverwijzingen bij Hentschel, ‘Hinrichtung’, 110).
219 Vriezen, Hoofdlijnen, 418.454.
220 Ibidem. Vriezen wijst er bovendien op dat het individuele aspect ook blijkt uit de voorstelling van de mens als 
‘beeld Gods’; hoewel de schriftelijke neerslag van deze visie relatief jong is, heeft de zaak die erin besloten ligt 
vermoedelijk oude papieren (Hoofdlijnen, 419).
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maar  de  tanden  van  de  kinderen  zijn  stroef  geworden’,  niet  een  uiting  van  de  opkomst  van  het 

individualisme, maar een pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid.221 Daar waar ballingen menen dat 

hun lot bepaald wordt door de vorige generatie en zij zich verschuilen achter dit lot, wordt gesteld dat 

ieder om zijn eigen zonde zal sterven (vers 30). Een tragisch fatalisme wordt zo de pas afgesneden. In 

een  context  van  ballingschap  en  terugkeer  beklemtoont  de  profeet  de  persoonlijke 

verantwoordelijkheid van elk individu.222 Het gaat hier nogmaals niet om individualisme, maar om 

persoonlijke betrokkenheid in een kantelend tijdsgewricht.223 Tijdens de ballingschap en de Perzische 

periode vormde het Jahwisme op de markt van geloven een van de vele ‘producten’. Wie temidden 

van die smeltkroes van religiositeit  wilde geloven in de God van Israël moest  een bewuste keuze 

maken. Vandaar de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid.

Verder zijn er in het OT ook in de jongere gedeelten passages te vinden, waarin sprake is van 

schuld die overgaat van de ene op de andere generatie. In een artikel over collectieve schuld in het OT 

en  het  Oude  Nabije  Oosten,  noemt  Schmid  Jes  65,  Dan  9  en  Neh  9  als  voorbeelden  van  jonge 

gedeelten,  waarin schuld geen hoogst individuele zaak is.224 Ook wijst  hij  op de wijze waarop de 

rampspoed  van  587  v.  Chr.  is  geïnterpreteerd  in  bijvoorbeeld  Kl  5,7:  ‘Onze  voorouders  hebben 

gezondigd, zij zijn er niet meer, nu dragen wij hun schuld.’ De generatie van de ballingschap kampt 

met een erfenis uit het verleden, waar zij nu de wrange vruchten van moet plukken.225

Kort samengevat, het eenvoudige model, dat in het OT een evolutie ontwaart van een collectief 

naar een individueel denken, is niet langer houdbaar. Eerder is het zo dat individuele en collectieve 

verantwoordelijkheid steeds beide een plaats hebben gehad in het OT en niet zozeer als aan elkaar 

tegengesteld, maar als complementair moeten worden beschouwd.

5.4.2 Ruler punishment

Bovenstaande zienswijze heeft ook consequenties voor onze duiding en waardering van het lot dat de 

Sauliden treft. Mijns inziens is het te kort door de bocht om het gebeuren in 2Sam 21,1-14 af te doen 

221 B. Becking, ‘Sour Fruit and Blunt Teeth: The Metaphorical Meaning of the māšāl in Jeremiah 31:29’, in: B. 
Becking,  Between Fear and Freedom: Essays on the Interpretation of Jeremiah 30-31, OTS 51, Leiden: Brill, 
2004, 227-243.
222 Cf. Vriezen die m.b.t. de paralleltekst Ez 18 betoogt dat dit gedeelte ons niet iets nieuws brengt, maar het 
tragische levensgevoel bestrijdt (Hoofdlijnen, 418).
223 Cf. Becking, ‘Sour Fruit’, 242: ‘It would be incorrect to label that mentality as individualism or the expression 
of a ‘me-alone-movement’.’
224 K.  Schmid,  ‘Kollektivschuld?’,  196v.  Cf.  een  intrigerende  analoge  passage  uit  het  in  paragraaf  5.3.3 
behandelde ‘Tweede Pestgebed’ van Muršiliš: ‘O Storm-god of Hatti, my lord! O Gods, my lords! So it happens 
that people always sin. My father sinned as well and he transgressed the word of the Storm-god of Hatti, my 
lord. But I did not sin in any way (cursivering PB). Nevertheless, it so happens that the father’s sin comes upon 
his son, and so the sin of my father came upon me too. I have just confessed it tot the Storm-god of Hatti, my 
lord, and to the gods, my lords. It is so. We have done it (cursivering PB). But because I have confessed the sin 
of my father, may the soul of the Storm-god of Hatti, my lord, and of the gods, my lords, be appeased again. 
May you again have pity on me, and send the plague away from Hatti. Let those few makers of offering bread 
and libation pourers who still remain not die on me’ (Singer, Hittite Prayers, 59v.).
225 Als  echter  het  besef  dat  er  sprake  is  van  een  schuld die  van  ouders  op  kinderen  overgaat  resulteert  in 
slachtofferdenken en passiviteit, dient de eigen verantwoordelijkheid geaccentueerd te worden, zoals in Jer 31,29 
en Ez 18 (zie boven).
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als een primitief overblijfsel uit een onverlichte tijd, waarin het collectieve denken nog domineerde. 

Als ook ten tijde van Davids koningschap het individuele denken wel degelijk een plaats had, rijst de 

vraag wat er in onze perikoop op dit punt precies aan de hand is. Hoe verhouden het individuele en het 

collectieve zich hier tot elkaar? 

Daarnaast is het zeer twijfelachtig om onbekommerd teksten als Dt 24,16, Jer 31,29 en Ez 18 als 

tegenstemmen op te voeren. Beckings exegese van Jer 31,29 toont aan dat het van essentieel belang is 

om de context van een dergelijke passage te verdisconteren. Als dit niet gebeurt, worden er al gauw 

appels met  peren vergeleken. Het is dan ook nog maar de vraag of bij de verwikkelingen rond de 

terechtstelling in 2Sam 21 de kwalificatie ‘onrecht’ op zijn plaats is.

Een strafmaatregel die mogelijk inzicht verschaft in de samenhang tussen het individuele en het 

collectieve aspect in 2Sam 21,1-14 is het concept van de zogeheten ‘ruler punishment’. Naast de reeds 

vermelde  invalshoeken van de bloedwraak,  het  ius  talionis en de verbondsvloek,  kan dit  concept 

wellicht een aanvullend perspectief bieden.  De term is bij mijn weten gemunt door Daube, die hem 

gebruikt om er een kwestie mee aan te geven ‘where the wrong committed by a ruler is repaid to him 

by a move against those under his rule, by taking away or damaging his free subjects.’226 Dit houdt in 

dat men een heerser, bijvoorbeeld een koning of een pater familias, die een bepaalde wandaad heeft 

begaan, straft door zijn onderdanen of zijn kinderen iets aan te doen. Naar Oud-Oosterse opvatting is 

iedere heerser, in het bijzonder de koning en de  pater familias, eigenaar van het machtsgebied dat 

onder hem valt.227 Zo behoren onderdanen en soldaten dan wel vrouwen, kinderen en slaven hem toe, 

evenals  het  vee,  het  huis  of  de  tent.228 Wie  dus  een koning treft  in  zijn  onderdanen,  brengt  hem 

persoonlijk een gevoelige slag toe.229 Deze vorm van vergelding komt meerdere keren voor in het OT.

In 2Sam 24 bijvoorbeeld heeft koning David gezondigd door een volkstelling te houden. De straf 

die hij ontvangt voltrekt zich aan zijn onderdanen, waarvan er zeventigduizend sterven als gevolg van 

een pestepidemie  (2Sam 24,15).  Achan begaat  in  Joz 7 een zonde door  zich onrechtmatig  toe  te 

eigenen wat aan JHWH gewijd is. Hij als pater familias en al zijn bezittingen - de buit, zijn zonen en 

dochters, de veestapel en zelfs zijn tent - worden gestenigd, met vuur verbrand en bedolven onder een 

grote hoop stenen (Joz 7,24-26).

Dat we in beide gevallen niet louter kunnen spreken van een denken in collectieven blijkt uit het 

feit  dat  zowel  Achan als  David  zich  ervan  bewust  zijn  dat  zij  het  zijn  die  gezondigd  hebben.230 

Weliswaar wordt er in elk van de twee gevallen een ‘collectieve straf’ voltrokken, maar deze heeft een 

individuele pointe. De dader wordt gestraft in zijn onderdanen of zijn kinderen.231 Bij een strafvorm 

226 D, Daube, Studies in Biblical Law, Cambridge: University Press, 1947, 163.
227 Cf. Kaminksy, Corporate Responsibility, 74.
228 Cf. e.g. Ex 20,17; 21,4.21.
229 Cf. Scharbert, Solidarität, 20v.
230 Cf. Joz 7,20; 2Sam24,17. NB: David pleit zelfs voor de onschuld van zijn ‘schapen’, die in zijn ogen niets 
misdaan hebben. Ook stelt hij JHWH voor dat deze hemzelf treft of het huis van zijn vader in plaats van zijn 
onderdanen.
231 Schmid, ‘Kollektivschuld?’, 205.
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als ‘ruler punishment’, waarbij het collectieve element overheersend lijkt, speelt dus ook wel degelijk 

het individuele aspect een wezenlijke rol.

Wat betekent dit alles voor onze visie op de executie van de nazaten van Saul? In de eerste plaats is 

er bezien vanuit het perspectief van de ‘ruler punishment’ niet enkel sprake van collectivisme. In zijn 

zonen en kleinzonen ontvangt Saul postuum de straf die hij op zich geladen had door het verbond met 

de Gibeonieten te schenden. Men zou kunnen zeggen dat het niet zozeer gaat om de zeven nazaten, 

maar in hen om Saul, de voormalige heerser. Hij wordt gestraft.

In de tweede plaats is het in het licht van de ‘ruler punishment’ onjuist om de dood van de Sauliden 

te betitelen als een vorm van onrecht. Al is de pater familias in dit geval reeds overleden, zijn zoons 

en  kleinzoons  behoren  nog  wel  tot  zijn  huis.  Zij  behoren  hem  toe  als  waren  zij  een  soort 

verlengstuk.232 De Sauliden worden daarom ook niet als individuen gestraft, maar in de hoedanigheid 

als nazaten van Saul,  de vroegere koning. Omdat Saul alsnog straf ontvangt in zijn nakomelingen 

geschiedt er recht, ook al zijn zij niet direct persoonlijk schuldig.233 

5.5 Conclusie

In dit  hoofdstuk heb ik enkele invalshoeken uiteengezet,  die  naar  mijn  mening  bijdragen aan het 

verstaan  van  2Sam  21,1-14.  Deze  invalshoeken  wortelen  alle  min  of  meer  in  het  Israëlitische 

rechtsdenken. Vandaar ook dat we kunnen spreken van een ‘juridisch’ kader als overkoepelende term 

bij onze interpretatie van 2Sam 21. Diverse elementen in de tekst hebben ons op het spoor gezet van 

een juridische interpretatie. De bloedschuld, die in vers 1 aan de orde is, kon worden gerelateerd aan 

een  tweetal  rechtsbeginselen,  te  weten  de  bloedwraak  en  het  ius  talionis.  De  geschonden  eed, 

waarover  vers  2  ons  inlicht,  bracht  ons  in  de  sfeer  van  de  Oud-Oosterse  verdragen  met  hun 

vervloekingen  aan  het  adres  van  eedbrekers.  Drie  fenomenen  in  onze  perikoop  bleken  te 

corresponderen met bepaalde vloekspreuken. Het gegeven tenslotte dat zeven jongens, die voor ons 

gevoel onschuldig zijn, moeten boeten voor andermans misdaad, leidde ons in een denkwereld, waarin 

naast individuele ook collectieve categorieën een belangrijke rol spelen. 

De verscheidenheid aan perspectieven doet de vraag rijzen of het ene perspectief te verkiezen is 

boven het  andere.  Is  het  bijvoorbeeld mogelijk  om het  verbond als  een hermeneutische sleutel  te 

gebruiken om onze perikoop te openen en zo de rol van Rispa helder te krijgen? Mijns inziens komen 

we met de categorie ‘verbond’ een heel eind in ons verstaan van 2Sam 21,1-14. Sterker nog, zonder 

deze categorie mist men de interne logica van de perikoop. 

Dit gezegd hebbend, realiseer ik mij terdege dat bepaalde aspecten in het verhaal tot een zekere 

voorzichtigheid  dwingen  om  niet  alle  kaarten  te  zetten  op  enkel  het  verbond  als  omvattende 

232 Saul wordt niet alleen gestraft in zijn rol als  pater familias met de dood van zijn nazaten; de hongersnood 
waar land en volk onder gebukt gaan is een vergeldingsmaatregel die hem treft in zijn functie als koning (cf. 
2Sam 24).
233 Voor ons hedendaagse rechtsgevoel blijft dit onbevredigend; vanuit het concept van de ‘ruler punishment’ 
gezien  vindt  er  echter  toch  wel  een  vorm  van  rechtsuitoefening  plaats  die  in  de  toenmalige  context  als 
bevredigend werd ervaren.
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verstaanssleutel. Zo is het opvallend dat de Gibeonieten met geen woord reppen over het verbond en 

de daaraan gekoppelde sancties bij overtreding. Hun optreden lijkt veeleer verklaard te kunnen worden 

vanuit het perspectief van bloedwraak of talio dan vanuit eedbreuk. Het fenomeen ‘ruler punishment’ 

biedt nog een derde invalshoek, die inzicht verschaft op het punt van de verhouding tussen individuele 

en collectieve aansprakelijkheid. 

Gezien het feit dat verschillende sleutels blijken te passen, lijkt het me beter om niet één sleutel te 

gebruiken, maar - om in het beeld te blijven - een hermeneutische sleutelbos. Hier valt wel wat voor te 

zeggen,  gelet  op de complexe wordingsgeschiedenis van Israëls  rechtstradities.  Albertz heeft  erop 

gewezen dat ‘far into the period of the state there was no central secular or religious authority in Israel 

which could have made binding legal decisions for the whole community or established legal norms to 

bring  unity.’234 Voor  de  politieke  en  cultische  instellingen  in  Oud-Israël  was  een  gebrek  aan 

centralisatie  alsook  een  zekere  pluraliteit  kenmerkend.235 Dit  gold  evenzeer  voor  de  juridische 

instellingen. Er was geen centraal juridisch orgaan met een uniforme jurisdictie, die evenzo uniform 

werd toegepast.

Wie 2Sam 21,1-14 vanuit een juridisch kader zoekt te verstaan, hoeft zich dan ook eigenlijk niet te 

verbazen als hij stuit op verschillende rechtstradities en niveaus van jurisprudentie. Zo is er enerzijds 

het niveau van de clan, waarbij in geval van bloedvergieten het principe van de bloedwraak of het ius  

talionis in werking treedt. En anderzijds komt ook het niveau van de staat in het vizier, aangezien een 

voormalige koning een verdrag blijkt te hebben gebroken en het door hem vergoten bloed het land 

heeft  verontreinigd.  De  bij  het  verbond  behorende  strafbepalingen  hebben  op  dit  niveau  een 

sacraalrechtelijk karakter.236 

Mijns  inziens  is  het  zaak  om bij  een  juridische  interpretatie  van  2Sam 21,1-14  de  hierboven 

gesignaleerde gelaagdheid te onderkennen en te verdisconteren. Op die manier voorkomt men dat de 

complexe werkelijkheid die zich manifesteert in de tekst wordt gereduceerd tot een versimpeld plaatje.

In het volgende hoofdstuk wil ik onderzoeken wat er te zeggen valt over de rol van Rispa in het licht 

van de door mij voorgestelde juridische interpretatie.

234 Albertz, A History of Israelite Religion, 91.
235 Ibidem.
236 Ibidem, 93; cf. Scharbert, Solidarität, 249v.
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6. DE ROL VAN RISPA

6.1 Inleiding

Wanneer 2Sam 21,1-14 enkel en alleen zou gaan over hoe de verzoening van Sauls bloedschuld een 

einde bracht aan droogte en honger, zou Rispa een overbodig personage zijn. Het verhaal zou na de 

terechtstelling van de zeven leden van de koninklijke familie meteen kunnen besluiten met de woorden 

van goddelijke ontferming over het gekwelde land (vers 14). 

Dit is ook precies hoe de Joodse historiograaf Flavius Josephus de geschiedenis ten beste geeft in 

zijn Antiquitates Iudaicae. Het gedeelte waarin Rispa figureert ontbreekt ten enenmale, zo blijkt uit het 

volgende fragment: ‘Taking the men, the Gabaonites punished them as they wished. God immediately 

began to send rain and restore the earth’s fertility, delivering it from drought. At this, the country of 

the Hebrews again flourished.’237 In de optiek van Josephus vormden de verzen 10-13 kennelijk niet 

meer dan een franje, die de moeite van het vertellen niet waard was. Direct na de voltrekking van het 

vonnis zorgde God ervoor dat het begon te regenen, waarna het land van de Hebreeërs weer opbloeide 

en vrucht droeg. De tekst lijkt echter te suggereren dat het verhaal niet ten einde is met de executie van 

de Sauliden.  Het  heeft  er  alle schijn van dat  met  hun dood de zaak nog niet  tot  de grond toe is  

afgehandeld.

De Gibeonieten hebben dan wel hun recht gekregen, maar er staat nog iets uit. Er zijn doden aan 

wie totnogtoe de laatste, definitieve rust niet gegund is. Wat te denken van de lijken van de zeven 

jongemannen, die een maandenlange vernedering hebben moeten verduren? En daar blijft het niet bij. 

Er zijn ook nog de beenderen van Saul en diens zoon Jonathan.  De Filistijnen hadden hun lijken 

schandelijk ten toon gesteld aan de stadsmuur op het plein van Bet-San na de fatale slag bij Gilboa 

(1Sam 31,10). Toen dit hun ter ore kwam, waren de inwoners van Jabes in Gilead meteen in actie 

gekomen. In het holst van de nacht haalden ze de lijken van de stadsmuur, om deze bij terugkomst in 

Jabes te verbranden.  Vervolgens begroeven zij de stoffelijke resten aan de voet van een tamarisk (vers 

13).  De  sympathieke  lijkroof  van  de  mannen  van  Jabes  laat  zich  verstaan  als  een  postume 

dankbetuiging voor een reddingsoperatie,  waarmee  Saul  hen jaren daarvoor te hulp was gekomen 

(1Sam 11,1-13).

Hoe piëteitvol het eerbetoon van de burgers van Jabes ons ook toeschijnt, de omstandigheden en de 

gang van zaken doen in de verste verte niet denken aan de plechtstatigheid, waarmee een koninklijke 

begrafenis in de regel is omgeven. Van Israëls koningen lezen wij in bijna alle gevallen dat zij te ruste 

gingen bij hun voorouders.238 Uit onze perikoop valt op te maken dat Saul deze rust tot dan toe nog 

niet te beurt gevallen was. In 2Sam 21,12-14 zien wij dat uiteindelijk ook Saul wordt verenigd met 

zijn voorouders, in zijn stamland Benjamin, in Sela, in het graf van zijn vader Kis.
237 C.T. Begg, Flavius Josephus: Translation and Commentary, Vol. IV: Judean Antiquities Books 5-7, Leiden: 
Brill, 2005, 285-286.
238 Cf. e.g. 1Kon 11,21.43; 1Kon 14,20.31; 1Kon 15,8.24; 1Kon 16,6.28; in 1Kon 13,22 krijgt een godsman te 
horen dat hij als straf op ongehoorzaamheid jegens JHWH niet zal worden bijgezet in het voorouderlijke graf.
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Dan pas klinken de woorden, die men zou verwachten na vers 9: ‘toen liet God zich verbidden voor 

het land, na dit alles.’ Het feit dat de frase !ke-yrex]a; ‘na dit alles’ het slotakkoord vormt van de perikoop, 

lijkt een duidelijk emfatische uitwerking te beogen. Alsof de verteller ons duidelijk wil maken dat niet 

na de dood van de zeven, maar pas nadat de vorige koning en de beoogde troonopvolger verzameld 

zijn in het familiegraf er weer sprake kan zijn van Gods barmhartigheid.

De vraag is welke rol de begrafenis van Saul, Jonathan en de zeven verwanten speelt in het geheel 

van de perikoop. Zou het zo kunnen zijn dat de executie van de Sauliden weliswaar een noodzakelijke, 

maar geen voldoende voorwaarde tot verzoening is? En welke rol speelt Rispa in dit alles? Op het 

eerste gezicht lijkt het haar actie te zijn, die David in beweging zet. Zonder Rispa zou het gebeente van 

Saul en Jonathan vermoedelijk nog langer onder de tamarisk in Jabes hebben gelegen.

In dit licht komt Rispa er in Josephus’ weergave wel heel bekaaid van af. Haar rol is in zijn ogen 

niet noemenswaard. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat juist Rispa’s optreden de aandacht naar zich 

toetrekt. Haar uiting van moederliefde is indrukwekkend. Tegelijkertijd roept deze vragen op. Wat 

doet Rispa eigenlijk? En wat drijft haar? Is haar aandeel wel zo minimaal, dat ze probleemloos uit het 

verhaal  weggeschreven  kan  worden?  Zit  Josephus  er  soms  volledig  naast  en  heeft  hij  Rispa 

schromelijk onderschat?

In dit hoofdstuk zullen deze en andere vragen worden beantwoord. Ik doe dit vanuit het door mij in 

hoofdstuk 5 geschetste kader. Kort en goed luidt dus de hoofdvraag: wat is de rol van Rispa tegen de 

achtergrond van een juridische interpretatie van 2Sam 21,1-14? Voordat ik op deze vraag inga, wil ik 

eerst uiteenzetten wat de consequenties zijn van andersoortige interpretaties voor het beeld van Rispa.

6.2 Rispa vanuit een ritualistisch perspectief

Wie kiest voor het veronderstelde vruchtbaarheidsritueel als interpretatief kader, zal Rispa’s rol niet 

snel over het hoofd zien. In geen geval zal men haar optreden kwalificeren als overbodige versiering 

zonder inhoudelijke meerwaarde. Integendeel, juist vanuit een ritualistisch perspectief krijgt Rispa een 

belangrijke rol toebedeeld, al is men het onderling niet eens over de invulling van die rol.239 

6.2.1 Rispa versus het heidendom

Aan de ene kant zijn er geleerden, die Rispa neerzetten als een moeder in Israël, die zich in heilige 

verontwaardiging keert tegen de heidense praktijken van de Gibeonieten. Haar beide zonen en haar 

vijf neven zijn op rituele wijze gedood bij het heiligdom te Gibeon. Hun dood moet regen genereren 

voor  het  dorstige  land.  Als  onderdeel  van  het  vruchtbaarheidsritueel  moeten  de  lijken  worden 

blootgesteld aan vogels en beesten.240 Zij moeten het offer consumeren. Rispa staat dit echter niet toe. 

239 De enige uitzondering vormt bij mijn weten Kapelrud, die met geen woord spreekt over de functie die Rispa 
vervult.
240 Vaak wijst men in dit verband op de vermeende parallel met de Ugaritische Baälmythe,  waarin Anat de 
gemutileerde Mot zaait in de aarde en de vogels zijn vlees nuttigen (cf. paragraaf 4.4.1 voor een bespreking van 
deze parallel en paragraaf 4.5.3 voor een kritische analyse).
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Zij voorkomt dat de aaseters zich tegoed doen aan de dode lichamen. Daarmee verstoort zij de gang 

van het ritueel.241 Sterker nog, met haar handelwijze weet zij de Kanaänitische rite stop te zetten. Het 

motief voor haar daad moeten we niet in de eerste plaats zoeken in moederliefde, al zal die zeker een 

factor van betekenis zijn geweest.  Rispa verricht haar daad doelbewust.  Zij  brengt het ritueel met 

opzet tot stilstand uit minachting voor de heidense gebruiken.242 Als Israëlitische vrouw polemiseert 

Rispa tegen de vreemde tradities en komt zij op voor de rust, die de doden moet worden vergund.

Een zodanige kijk op Rispa heeft ook gevolgen voor de plaats die JHWH inneemt in het verhaal. 

De gang van zaken bij de cultusplaats van Gibeon kan ongetwijfeld niet de goedkeuring van de God 

van Israël wegdragen.243 De regen die op enig moment de lijken bedruppelt moeten we daarom ook 

niet beschouwen als een signaal vanuit de hemel, dat het offer is aanvaard. De komst van regen is niet 

een gevolg van de executie van de Sauliden, maar van Rispa’s moedige optreden.244 Daarmee schaart 

JHWH zich aan haar zijde. Niet de uitvoering van het ritueel, maar de ontmanteling ervan is goed in 

de ogen van JHWH. Zo bezien vervult Rispa de hoofdrol in onze perikoop. Uitsluitend dankzij haar 

inspanningen keert de regen terug en is het land de facto gered.245

 Rispa’s heldendaad zet ook David in een bepaald licht. Immers, de uitvoering van het ritueel waar 

hij zijn fiat aan heeft verleend, wordt met instemming van JHWH door Rispa tot staan gebracht. Rispa 

staat voor een onversneden Jahwisme, dat geen concessies wil doen aan heidense gebruiken. David is 

meer  iemand  van  het  compromis,  die  aansluiting  zoekt  bij  de  oude  Kanaänitische  gewoonten.246 

Sommigen  twijfelen  ook  aan  Davids  integriteit.  De  uitkomst  van  de  godsraadpleging  komt  hem 

immers  wel  heel  goed  uit.  Geruggensteund  door  JHWH  kan  David  de  hongersnood  de  wereld 

uithelpen door zeven familieleden van de vroegere koning te offeren. Op deze manier slaat hij twee 

vliegen in één klap.247 In dat geval zou Rispa’s optreden ook nog een stille aanklacht zijn tegen de 

slinkse  methoden,  waarvan  Israëls  koning  zich  bediende  om  een  rivaliserende  familie  uit  te 

schakelen.248 
241 Cf.  Cazelles,  ‘David’s  Monarchy’,  173; Simon,  Identity and Identification,  73;  Stoebe,  Das zweite  Buch 
Samuelis, 460; Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 260.
242 Cf. het volgende citaat van Cazelles: ‘Rizpah, of the house of Saul, testifies to her contempt for the Canaanite 
rites, and her fidelity to her own, by preventing the birds from consuming the sacrifice’ (‘David’s Monarchy’, 
173).
243 In  de paragrafen  2.3.2 en 4.5.2 heb ik  aannemelijk  willen maken dat  het  om verschillende redenen  niet 
verkieslijk is om op basis van de tekstuele emendatie ‘in Gibeon op de berg van JHWH’ (vers 9) de executie op 
de offerhoogte van Gibeon te lokaliseren. 
244 Cf. Thiel, ‘Rizpa und das Ritual’, 261; vanuit een niet-ritualistische interpretatie werpt Hertzberg dezelfde 
suggestie op; hij stelt dat vers 10 lijkt te impliceren dat het liefdevolle handelen van Rispa heeft geholpen om de 
hemel tot regen te bewegen (I & II Samuel, 384). 
245 Vanuit een juridische invalshoek is de regen die valt op de lijken er juist een teken van dat JHWH de dood 
van de zeven niet verwerpt; vanuit genoemde invalshoek heeft Rispa in wezen niets van doen met de regen. Haar 
optreden heeft een andere spits, zoals ik zal uiteenzetten in paragraaf 6.3.
246 Cf. Cazelles, ‘David’s Monarchy’, 173v.
247 Cf. Kapelrud, ‘König David’, 204; volgens Thiel valt een dergelijke insinuatie op basis van de tekst niet hard 
te maken (‘Rizpa und das Ritual’, 256 n.21). Cf. ook Wacker, die stelt dat het te gemakkelijk is om een soort 
verlicht cynisme te projecteren op een antieke tekst; volgens haar is de literaire structuur van het verhaal veel te 
weerbarstig voor zo’n ‘glatte Explikation’ á la Kapelrud (‘Trauer-Arbeit’, 554v.).
248 Niet vanuit een ritualistisch, maar een meer postmodern angehaucht perspectief, zet Brueggemann David op 
een vergelijkbare wijze neer. Volgens hem is de stijlfiguur van de ironie van toepassing op 2Sam 21,1-14. Op 
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6.2.2 Rispa als bondgenoot

Zoals ik al heb aangegeven is het ritualistische kamp verdeeld over de vraag wat het te betekenen heeft 

dat Rispa de vogels en beesten verdrijft. Tegenover hen die menen dat Rispa de strijd aanbindt met 

heidense invloeden, zijn er ook die haar zien als een onmisbare schakel in de keten, die moet leiden tot 

een herleving van de vruchtbaarheid. Rispa is in hun optiek niet een tegenstreefster van David en de 

Gibeonieten,  maar  een  bondgenoot.  De  drie  partijen  hebben  immers  een  gezamenlijk  belang:  de 

hongersnood  moet  zo  snel  mogelijk  worden  uitgebannen.  Met  name  Poulssen  heeft  betoogd  dat 

Rispa’s optreden jegens de vogels en de beesten geen afbreuk doet aan de vruchtbaarheidsceremonie, 

maar deze juist vervolledigt.249 Haar daad komt niet op uit gevoelens van piëteit tegenover de doden en 

al helemaal  niet uit  polemiek tegen het  heidendom.  Nee, Rispa houdt  de kadavereters op afstand, 

omdat het koningsoffer ongeschonden moet blijven om zijn werkzaamheid uit te kunnen oefenen. Zij 

bewaakt de doden, die moeten blijven liggen totdat de hemel zich opent. Hadden de vogels en beesten 

ongehinderd hun gang kunnen gaan, dan zouden de gevolgen desastreus zijn geweest.

Hier  staan  twee  opvattingen  lijnrecht  tegenover  elkaar.  Volgens  de  ene  vernietigt  Rispa  een 

gruwelijk ritueel van heidense origine, volgens de andere is zij er volledig in betrokken en brengt zij 

het tot voltooiing, opdat er weer regen kan vallen. Ook deze laatstgenoemde visie heeft implicaties 

voor de wijze waarop JHWH en David worden afgeschilderd in relatie tot Rispa. 

JHWH omspant de hele perikoop ‘with his sovereign influence, accusing and pardoning as judge of 

the  people  and  lord  of  the  land.’250 Bovendien  vertoont  Hij  in  2Sam  21,1-14  trekken  van  de 

vruchtbaarheidsgod  Baäl,  die  door  de  Gibeonieten  wordt  vereerd.251 De  schuld  die  Saul  op  zich 

geladen  heeft  moet  ten  overstaan  van  God  worden  verzoend.  Dat  Hij  behagen  schept  in  het 

koningsoffer dat Hem wordt aangeboden, bewijst de regen die na verloop van tijd neerdaalt op de 

dode lichamen. Zonder Rispa’s niet aflatende inzet was deze regen niet gevallen.

Ook in dit geval staan JHWH en Rispa voor dezelfde zaak, al is er een hemelsbreed verschil met 

het standpunt dat ik als eerste heb besproken. De houding van Rispa is nu immers geen uiting van 

verzet tegen een vorm van afgodendienst, maar van stilzwijgende coöperatie in het belang van het 

het  niveau  van  de  letterlijke  betekenis  van  de  tekst  is  een  interpretatie  mogelijk  binnen  de  kaders  van 
bloedschuld en wraak, die David boven iedere verdenking verheft. Maar er staat niet wat er staat. Omdat het gaat 
om een orakel dat enkel voor David bestemd is en de inhoud van dit orakel in de traditie geen steun vindt, 
hebben we te maken met een verzinsel uit de kring rond David, aldus Brueggemann. Zijns inziens vat de goede 
verstaander  de ironische  ondertoon,  waarbij  de vroom en integer  ogende koning in feite  een  meedogenloze 
realpoliticus  is,  die  over  lijken  gaat  om zijn  eigen  machtsbasis  te  consolideren  (First  and  Second  Samuel, 
Louisville: John Knox Press, 1990, 336-338; cf. ook van dezelfde auteur ‘2 Samuel 21-24: An Appendix of 
Deconstruction?’,  CBQ 50 (1988),  383-397). Fokkelman levert  mijns inziens terechte kritiek op de troebele 
cocktail van exegese en ideologiekritiek die Brueggemann serveert (Narrative Art, 290 n.17). Bovendien is het 
nog maar de vraag of het stijlmiddel ironie inderdaad toepasbaar is op de veronderstelde signalen in de tekst. Het 
gegeven dat de traditie zich in stilzwijgen hult over Sauls bloedvergieten, bewijst nog niet dat dit pure fictie is.
249 Cf. paragraaf 3.5.1.
250 Poulssen, ‘An Hour’, 185.
251 Poulssen spreekt van ‘a spectacular fertility ritual carried out by the Gibeonites according to the customs of 
their forefathers in the name of the king who has also provided the sacrificial material, and in honour of Yahweh 
who ad hoc (cursivering auteur) has usurped the place and title of their own native Baal’ (Ibidem, 189).
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land. Poulssen wijst erop dat er geen klacht over de lippen van de wakende moeder komt.252 Gelet op 

het gegeven dat JHWH de schuld die rust op huis waartoe zij behoort onomwonden heeft aangewezen, 

is het eerder zo dat zij deelt in de straf. Rispa toont zich loyaal aan haar familie in de wetenschap dat 

daarmee een hoger doel gediend is.253 

De verhouding tussen David en Rispa is volgens Poulssen tweeledig van aard. Enerzijds zijn zij 

elkaars  tegenpolen.  Als  koning  vertegenwoordigt  David  de  belangen  van  de  staat;  hij  is 

verantwoordelijk voor het welzijn van de natie. Hij dient rationeel en strategisch te handelen. Rispa 

daarentegen bevindt zich veel dichter bij  de aarde met  wie zij het mysterie van de vruchtbaarheid 

deelt. Zij houdt zich ook veel meer bezig met de banden van het bloed, waardoor zij verbonden is aan 

haar geliefden.  Kortweg gaat het hier om de tegenstelling tussen ‘the man’s world and the woman’s 

world, in other words, the sphere of ethos as opposed to the sphere of pathos.’254 Anderzijds zijn David 

en Rispa getweeën betrokken in een gebeuren dat hun polariteit overstijgt. Beiden participeren immers 

in dezelfde ceremonie, die het voortbestaan van land en volk moet veiligstellen. David als degene die 

het proces in gang heeft gezet en voor de Gibeonieten de benodigde voorzieningen treft. En Rispa als 

degene die het proces afrondt, door als moeder van de doden de plicht op zich te nemen om hen te 

bewaken tegen de vogels en beesten.

6.2.3 Evaluatie

Zoals  gezegd  zijn  er  diepgaande  inhoudelijke  verschillen  tussen  de  twee  hierboven  beschreven 

posities. Desondanks dichten beide Rispa een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol toe. Of zij is een 

vurig pleitbezorgster van het Jahwisme, die de hemel vermurwt door in het geweer te komen tegen een 

Kanaänitisch vruchtbaarheidsritueel. Of zij is -  weliswaar meer syncretistisch dan Jahwistisch - de 

vrouw zonder wier aanhoudende wacht  bij  de doden het  vruchtbaarheidsoffer  zijn uitwerking zou 

hebben gemist.

Hoe intrigerend beide invalshoeken ons ook lijken, naar mijn mening zijn er teveel elementen in 

het verhaal, die zich niet verdragen met een ritualistische interpretatie, van welke snit dan ook. In 

hoofdstuk 4 heb ik dit aan willen tonen.255 Daarmee komt dus de rol van Rispa, zoals geschetst in deze 

paragraaf in de lucht te hangen. Een juridische invalshoek heeft betere papieren, zo is in hoofdstuk 5 

betoogd. In de volgende paragraaf ga ik na hoe de functie van Rispa eruit  komt  te zien tegen de 

252 Ibidem, 190.
253 Ibidem,  199v.  Poulssen  meent  zelfs  dat  Rispa’s  assistentie  bij  het  vruchtbaarheidsritueel  een  ‘typisch 
vrouwelijke sympathie met de natuur’ weerspiegelt. Omdat zij vanuit haar vrouwzijn congeniaal is met de vitale 
belangen die op het spel staan in onze perikoop, is het ‘perfectly natural in every sense of the word for this 
woman to sit watching over the dead bodies; she is in her element (cursivering PB) up there on the mountain top’ 
(201). Het zal de lezer niet verbazen dat deze gedachtegang niet of nauwelijks navolging heeft gevonden; cf. de 
kritiek van Fokkelman, Narrative Art, 286 n.13.
254 Ibidem, 192. Dergelijke tegenstellingen zijn wel erg clichématig.
255 Om herhaling te voorkomen volsta ik hier met een verwijzing naar paragraaf 4.5, waar de argumenten contra 
een ritualistische interpretatie te vinden zijn.
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achtergrond van een juridische interpretatie van 2Sam 21,1-14. Daarbij bestaat de kans dat de vrouw 

die even tevoren schitterde in de hoofdrol weldra genoegen moet nemen met een onbeduidende bijrol.

6.3 Rispa vanuit een juridisch perspectief

Welke taak is voor Rispa weggelegd in een context, waarin onder meer noties als bloedschuld, wraak 

en verbondsbreuk bepalend zijn? Kan zij nog een glansrol vervullen of krijgt Flavius Josephus dan 

toch  gelijk?  Hieronder  zullen  enkele  aspecten  van  haar  rol  nader  uiteengezet  worden,  waarbij  ik 

aanteken dat deze elkaar niet uitsluiten, maar juist aanvullen.

6.3.1 Rouw

Minimaal kunnen we ervan uitgaan dat Rispa ter nagedachtenis gewaakt heeft bij de dode lichamen 

van haar zoons en neven. Als een rouwende moeder heeft zij maandenlang de wacht gehouden in een 

rotsachtig gebied nabij Gibea, de thuishaven van Saul. De zak die zij voor zich uitspreidt op de rots is 

het signaal dat wijst op Rispa’s rouwbetoon.256

De rouw die Rispa ten toon spreidt  wordt  nader ingevuld door haar handelwijze tegenover de 

vogels en beesten. Deze mater dolorosa temidden van de doden is niet de serene verschijning die wij 

herkennen als het klassieke beeld van een piëta. Haar houding ademt niet de kalmte en de berusting, 

die wij afzien aan Maria, wier dode zoon rust op haar schoot. Integendeel, Rispa straalt een en al 

bedrijvigheid uit. Haar rouw is dan ook een actief proces.257 Zij is druk doende de aaseters op afstand 

te houden, die op de lijken afkomen. Rust is haar niet gegund. Overdag zijn er de vogels, ’s nachts de 

beesten. En dat maandenlang! Hier wordt onze verbeeldingskracht danig op de proef gesteld.258

Rispa staat  niet  toe  dat  de  aaseters  de  lichamen  van haar  geliefden verminken.259 Die  ultieme 

schande wil zij hen besparen. Tegelijkertijd is het frappant dat Rispa de lijken niet ter plekke begraaft 

of weghaalt om ze elders een fatsoenlijke begrafenis te geven. Waarom eigenlijk niet? Deze vraag 

brengt ons bij een andere dimensie van Rispa’s optreden, die ik in de volgende subparagraaf onder de 

aandacht zal brengen.

6.3.2 Schuldbewustzijn

Rispa waakt over haar doden, maar begraaft  ze niet.  Mijns inziens moeten we dit  gegeven vooral 

bezien in het licht van wat in het vijfde hoofdstuk gezegd is over de verbondsvloek.260 De blootstelling 

van  de  lijken  aan  de  vogels  en  de  beesten  vormt  een  integraal  onderdeel  van  de  straf  op 

verbondsbreuk, die de Sauliden te beurt valt.261 Hiermee wordt uitgedrukt dat we te maken hebben met 
256 Cf. paragraaf 3.2.
257 Cf. Wacker, ‘Trauer-Arbeit’, 564.
258 Een wake van een aantal weken tart minder onze verbeelding; toch meen ik dat er goede gronden zijn om te 
kiezen voor een wake met een tijdspanne van enkele maanden; cf. paragraaf 3.4.
259 Cf. Fensham, ‘Treaty’, 100.
260 Cf. paragraaf 5.3.4.
261 Cf. Fokkelman, die stelt dat we uit het feit dat Rispa geen poging onderneemt om de lichamen te verwijderen 
van de executieplaats kunnen afleiden dat er een speciale procedure verbonden was aan de executie; namelijk dat 
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een  vervloeking,  die  realiteit  wordt  wanneer  een  eed  geweld  is  aangedaan.  Rispa  mag  deze 

vervloeking niet ongedaan maken door de lichamen te begraven. Het feit dat zij dit ook niet doet kan 

aanduiden dat Rispa de legitimiteit en de onvermijdelijkheid van de gang van zaken erkent. 

In  het  vorige  hoofdstuk  ben  ik  ervan  uitgegaan  dat  koning  David  te  goeder  trouw  is  en  de 

bloedschuld werkelijk teruggaat op een geval van eedbreuk. Gesteld dat dit zo is, ligt het voor de hand 

om aan te nemen dat Rispa zich schikt in de omstandigheden. Zij is geen helper van David en de 

Gibeonieten, maar ook geen tegenstandster. Het Godswoord heeft immers duidelijk gemaakt dat Sauls 

bloedvergieten de oorzaak is van de rampspoed die het land heeft getroffen. Vast staat ook dat David 

als de verantwoordelijke koning de Gibeonieten recht moet  doen wedervaren. En hoewel niet met 

zekerheid valt te zeggen welke rechtstraditie ten grondslag ligt aan de executie van de Sauliden, één 

ding is zeker: er geschiedt hoe dan ook recht.262 Tegen deze achtergrond is het eigenlijk voor de hand 

liggend dat Rispa er niet toe overgaat om de doden ter aarde te bestellen. Vanuit het besef dat het recht 

zijn loop moet hebben, waakt zij bij haar kinderen en neven.263

Hoewel  Rispa  dus  niet  tornt  aan  de  uitvoering  van  het  vonnis,  omdat  het  rechtmatig  is  en 

onvermijdbaar, is er een facet van haar optreden dat niet strookt met het beeld van een rouwende en 

schuldbewuste moeder, zoals hieronder zal blijken.

6.3.3 Verzet

Gezien het feit dat de blootstelling van de lijken aan de kadavereters deel uitmaakte van het vonnis is 

begraven voor Rispa geen optie. Maar wat wil het zeggen dat zij vervolgens de vogels en beesten niet 

toestaat om de lichamen te consumeren? Het lijkt erop dat Rispa aan de ene kant de haar gestelde 

grens aanvaardt en eerbiedigt, maar aan de andere kant de grens wel opzoekt en er misschien zelfs 

overheen gaat.264 Het is, dunkt me, in dit verband te weinig om te zeggen dat met het verdrijven van de 

aaseters Rispa de doden nog enige waardigheid verleent, door hen de onuitwisbare schande van het 

verslonden  worden  te  besparen.265 In  zekere  zin  schuilt  er  toch  een  zweem  van  verzet  in  haar 

handelwijze. Als de genoemde blootstelling inderdaad behoorde tot de straf, is Rispa’s interventie er 

de oorzaak van dat deze straf niet volledig ten uitvoer wordt gebracht. Daarmee wordt de vervloeking 

niet volledig gerealiseerd.

Op dit punt luistert het wel bijzonder nauw. Meestal spreekt men met betrekking tot Rispa van 

verzet om daarmee haar weerstand tegen het gebeuren aan te geven. Rispa zou een dappere vrouw zijn 

de lichamen voor langere tijd onbegraven op het land moesten liggen (Narrative Art, 286).
262 Het is goed mogelijk dat het niet gaat om slechts één van de in hoofdstuk 5 besproken rechtsprincipes, maar 
om meerdere, die op onderscheiden niveaus werkzaam zijn; cf. de concluderende opmerkingen in paragraaf 5.5.
263 Serieuze overweging verdient de gedachte die Poulssen oppert, dat Rispa als lid van Sauls huis deelt in de 
vernedering door te waken bij het zevental.  ‘Though in a formal sense the sentence is not passed on Rispah 
herself,  she  cannot  escape  the  shadow of  the  collective  guilt’  (‘An  Hour  with  Rispah’,  193v.).  Door  haar 
solidariteit te betuigen met de doden erkent zij de schuld die rust op de familie waartoe zij behoort alsmede de 
rechtmatigheid van de rechtsgang. 
264 Cf. Fokkelman, Narrative Art, 286.
265 Veel exegeten laten het bij deze constatering; cf. o.a. Cartledge,  1&2 Samuel, 642; Goslinga,  Het Tweede 
Boek Samuël, 392.
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middenin een orgie van mannelijk geweld.266 Zij keert zich tegen de manipulatieve streken van David 

en de bloeddorstige wraaklust van de Gibeonieten. Haar dodenwacht is een geluidloos protest tegen 

een koning, die onder het mom van ‘God wil het’ zeven concurrenten voor de troon uit de weg heeft 

laten ruimen. Op deze manier is Rispa een identificatiefiguur voor alle vrouwen, waar ook ter wereld, 

wier kinderen door onrecht van staatswege zijn omgekomen.267 Zij is een Dwaze Moeder  avant la 

lettre, die doet denken aan de moeders op de Plaza del Mayo in Buenos Aires, die bijna dertig jaar 

lang wekelijks zwijgend demonstreerden tegen de militaire junta.268 

Wie de rol van Rispa als verzetsvrouw op een zodanige wijze inkleurt, doet volgens mij geen recht 

aan  het  geheel  van  de  perikoop.269 Hierboven  heb  ik  gesteld  dat  in  het  licht  van  een  juridische 

interpretatie er geen reden is om de legitimiteit van de rechtsgang te betwijfelen. Rispa verzet zich dan 

ook niet tegen het recht dat David als koning via Gibeonieten uitoefent.270 Haar verzet is gelegen in het 

feit dat zij vroegtijdig een einde maakt aan de strafprocedure door de aaseters weg te houden bij de 

lijken.271 Zo behoedt  zij  hen voor  het  meest  oneervolle  lot  dat  een oosterling zich kon indenken. 

Bovendien houdt Rispa op deze wijze de mogelijkheid open dat de lichamen alsnog een waardige 

begrafenis zullen ontvangen. In haar verzet verdedigt Rispa het goed recht van de doden op een laatste 

rustplaats om met de voorouders verenigd en in hun midden opgenomen te worden.272

Deze gedachtegang vindt steun in het verhaal. Volgens Fokkelman is er een analogie tussen Rispa 

en de inwoners van Jabes met betrekking tot de behandeling van de lijken.273 In de inleiding van dit 

hoofdstuk heb ik reeds de heldendaad van de Jabesieten gememoreerd. Met gevaar voor eigen leven 

266 Hentschel, 2 Samuel, 93.
267 Aldus S. Schroer,  Die Samuelbücher, NSKAT 7, Stuttgart:  Verlag Katholisches Bibelwerk, 1992, 191; cf. 
B.C. Birch, ‘The First and Second Books of Samuel’, in: Th.B. Dozeman, R.E. Clements en R.B. Coote, NIB 2, 
Nashville: Abingdon Press, 1998, 1359; Birch opteert naar eigen zeggen voor een ‘cynical reading’ in het spoor 
van Brueggemann (1357).
268 In preken over 2Sam 21,1-14, die op het internet circuleren, wordt veelvuldig de parallel getrokken tussen 
Rispa en de Dwaze Moeders.  Een contemporaine parallel  is  die  met Cindy Sheehan,  het  boegbeeld van de 
Amerikaanse  anti-oorlogsbeweging,  wier  zoon  sneuvelde  in  Irak;  in  de  zomer  van  2005  kampeerde  zij 
wekenlang bij de ranch van president Bush in Texas, uit protest tegen diens Irak-beleid.
269 Een zodanige visie op Rispa congrueert met een wantrouwige lezing van het verhaal, zoals e.g. Brueggemann 
voorstaat (cf. n.222).
270 Contra Huub Oosterhuis die ‘Het lied van Rispa’ met de volgende aanhef toonzet: ‘Jouw recht is slecht, 
koning’; ook de eerste regels van het tweede couplet laten niets aan duidelijkheid over: ‘Jouw recht is moord, 
koning, jouw god moet een doods-god zijn’.
271 Cf. Chavel, die opmerkt dat ‘one may safely say at most that by staying off the normal conclusion to the 
punishment for treaty-oath violation, Rizpah in effect mounts a tacit,  de facto (cursivering auteur) challenge to 
the proceedings, but not that she consciously intends to make a public political statement rejecting the legitimacy 
of David’s pact with the Gibeonites’ (‘Compositry and Creativity’, 38 n.46).
272 Het is interessant dat Wacker vanuit een ritualistisch perspectief tot hetzelfde oordeel komt. Volgens haar 
verzet Rispa zich tegen de verstrooiing van de lijken en komt zij op voor een postmortale integratie van het huis 
van  Saul.  ‘Ripza  widersetzt  sich  nicht  der  Logik,  dass  durch  ein  politisches  Verbrechen  des  saulidischen 
Königshauses, mit dem sie über ihre Söhne verbunden ist, die kosmische Ordnung gestört und durch den Tod der 
sieben Sauliden wiederherzustellen ist’ (‘Trauer-Arbeit’, 563).
273 Fokkelman,  Narrative Art, 292. Cf. J.Ch. Exum,  Tragedy and Biblical Narrative: Arrows of the Almighty, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 117: ‘The heroism of the men of Jabesh-gilead in rescuing the 
bodies  of  Saul  and Jonathan from disgraceful  exposure  finds  a  clear  analogue  in  Rizpah’s  heroism,  which 
prevents  the desecration of  the bodies  of  Saul’s  sons and grandsons  and brings  to an end their  disgraceful 
exposure.’
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hadden zij  de lijken van Saul  en Jonathan weggenomen van de stadsmuur  van Bet-San om ze te 

begraven. Ook het optreden van Rispa is niet gespeend van enig risico, aangezien zij inbreuk maakt op 

een procedure die onlosmakelijk verbonden is met de straf. Niettemin waagt zij het erop, om er zeker 

van te zijn dat haar zonen en neven naderhand toch nog een eervolle begrafenis kunnen ontvangen.274 

Rispa waagt en wint. Haar buitengewone daad komt David ter ore en heeft hoe dan ook indruk op 

hem gemaakt,  gezien de verwikkelingen die eruit voortvloeien. De bijvrouw van Saul weet Israëls 

koning te inspireren tot een heuse staatsbegrafenis, waarbij niet alleen het gebeente van de zeven, 

maar ook dat van Saul en Jonathan de laatste eer wordt bewezen. Vooral de herbegrafenis van de 

vroegere koning en zijn zoon springt in het oog. 

Wat  heeft  David  ertoe  gebracht  om  hun  beenderen  op  te  graven  en  te  herbegraven  in  het 

familiegraf? Kim is van mening dat Rispa’s daad David herinnert aan zijn relatie met Saul en zijn huis. 

Op zich is  haar wake een blijk van loyaliteit  aan Sauls huis en van moederlijke liefde voor haar 

kinderen. Een bijkomend effect is echter dat deze wake bij David iets onder de aandacht brengt, wat 

hij veronachtzaamd heeft in zijn relatie tot Saul. 275 In 1Sam 24,22 lezen we dat David zweert aan Saul 

dat hij diens nakomelingen niet zal uitroeien noch diens naam zal uitdelgen van het huis van zijn 

vader.276 ‘This shows that David was bound by the YHWH-oath to take care of Saul even after his 

death so that his name might continue to live on in his father’s house’, aldus Kim.277 Het leven van de 

vorige koning, de uitverkorene van JHWH, was nog niet waardig afgesloten.278 Om die reden krijgt hij 

samen met zijn zoon een herbegrafenis met koninklijke allure. Pas nadat dit gebeurd is lezen we dat 

God zich liet verbidden voor het land (vers 14). Davids nalatigheid vormde als het ware een obstakel 

op weg naar een volledig herstel van de verhouding tussen JHWH en Israël.279 Niet eerder dan dat de 

koning zijn verzuim heeft goedgemaakt, schenkt JHWH weer rust aan het land. 

Ook hier speelt Rispa een centrale rol. Door haar interventie vallen de zeven Sauliden niet ten prooi 

aan de vogelen des hemels en de dieren des velds, maar krijgen zij de rust die aanvankelijk niet voor 

hen scheen weggelegd.280 Maar belangrijker nog is dat dankzij Rispa’s maandenlange wake David het 

274 Kim, Bloodguilt, 148.
275 Ibidem, 149.
276 Op het eerste gezicht staat deze eed op gespannen voet met wat er gebeurt in 2Sam 21,1-14. De eedbreuk van 
Saul jegens de Gibeonieten lijkt echter  zwaarder  te wegen,  zodat David de ruimte heeft  om maatregelen te 
nemen. Bovendien heeft JHWH zélf Saul als de schuldige aangewezen.
277 Kim, Bloodguilt, 151.
278 Instructief is in dit verband een citaat van A. van de Beek: ‘Het slot van 2 Samuël 21 is de voltooiing van het 
verhaal van Saul: het oordeel over zijn leven is positief. De mannen van Jabes hadden het al eerder begrepen. Zij 
hadden Saul begraven. En zij begroeven hem als een held: onder de tamarisk, een van de heilige bomen. Voor 
hen hoorde Saul in de sfeer van God. Voordat dat tot David doordrong, was er een lange geschiedenis nodig. Het 
duurde lang voordag de Gezalfde des Heren bij zijn vaderen te ruste mocht gaan’ (De kring om de Messias.  
Israël als volk van de lijdende Heer, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2002, 72).
279 Volgens  het  eerder  genoemde  Talmoedtraktaat  Jevamot  78b-79a  is  David  zelfs  medeschuldig  aan  de 
hongersnood. De zinsnede ‘om Saul en om het bloedhuis’ (vers 1) onthult niet enkel Sauls misdaad tegenover de 
Gibeonieten; ‘om Saul’ heeft namelijk betrekking op het feit dat Saul nog steeds geen passende begrafenis heeft 
gekregen. Omdat David als de verantwoordelijke koning dit heeft verzuimd, valt de hongersnood ook hem voor 
een deel aan te rekenen (Epstein, The Babylonian Talmud, 535).
280 De MT lijkt niet expliciet te verhalen van de begrafenis van de zeven Sauliden in het graf van Kis. In de LXX 
gebeurt  dit  wel,  al hebben we hier waarschijnlijk te maken met een goed te verklaren toevoeging.  Volgens 
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gebeente van Saul en Jonathan laat bijzetten in het graf van Kis en zo de eed gestand doet, die hij Saul 

had gezworen.281 

6.4 Conclusie

In  paragraaf  6.3  ben  ik  nagegaan  hoe  de  rol  van  Rispa  eruit  komt  te  zien  vanuit  een  juridisch 

perspectief. Tegen de achtergrond van de hoofdrol die zij kreeg toegewezen binnen een ritualistisch 

kader, bestond er een gerede kans dat voor haar nu slechts een bijrolletje zou resteren. Niets is echter 

minder waar gebleken.

Verschillende  aspecten  van  Rispa’s  optreden  heb  ik  voor  het  voetlicht  gebracht,  waaruit  een 

caleidoscopisch beeld oprijst. Aan de ene kant toont Rispa zich een moeder die rouw bedrijft nadat het 

doodvonnis is uitgevoerd. Haar rouwbeklag is zeer uitzonderlijk, want voor een periode van maanden 

staat zij niet toe dat de vogels en de beesten zich zetten op de lijken van haar zonen en van hen die niet 

haar zonen zijn. Aan de andere kant is Rispa zich ervan bewust dat de gang van zaken, hoe gruwelijk 

ook, rechtmatig en onvermijdelijk is, vanwege het bloed dat kleeft aan het huis van Saul. Zij gaat er 

immers niet toe over om de dode lichamen ter plekke of elders te begraven. Tegelijkertijd riekt haar 

opstelling tegenover de aaseters naar verzet. Het heeft er alle schijn van dat zij voortijdig de vloekstraf 

opheft, om de optie open te houden dat haar geliefde doden toch nog een waardige begrafenis krijgen. 

Op de een of andere manier zet zij David in beweging, zodat wij tenslotte lezen van een begrafenis, 

waarbij  niet  alleen de  zeven  in  een  graf  worden geborgen,  maar  verrassend genoeg ook Saul  en 

Jonathan. 

Concluderend kunnen we stellen dat Rispa fungeert als een katalysator, die een proces op gang 

brengt, dat er zonder haar toedoen niet was geweest. De betekenis van haar rol binnen het verhaal kan 

dan ook moeilijk worden onderschat.  De plot scharniert  om haar.  Immers,  zonder toedoen van de 

dochter van Aja is er geen rust voor de doden. Niet voor de zeven Sauliden, maar ook niet voor Saul 

en Jonathan. Was Rispa er niet geweest, had het nog langer geduurd voordat de beenderen van Saul en 

zijn zoon in hun thuisland waren begraven. 

Met de terugkeer van de regen heeft Rispa eigenlijk niets te maken. Op dit punt brengt de executie 

voor het aangezicht van JHWH een keer ten goede teweeg; de bloedschuld is gewroken en de vloek is 

opgeheven. Maar om tot een definitieve oplossing te komen is er meer nodig, blijkens de onverwachte 

wending  die  het  verhaal  neemt.  Dat  het  hier  inderdaad  niet  gaat  om  een  aanhangsel  van  het 

hoofdverhaal onderstrepen de slotwoorden van vers 14: ‘toen liet God zich verbidden voor het land, na 

Goslinga worden de zeven wel degelijk samen met Saul en Jonathan begraven. Hij meent dat het partikel ta, hier 
geen  lijdend  voorwerp  introduceert,  maar  als  voorzetsel  fungeert.  In  dit  geval  vormen  de  ~y[iq'WMh;  tAmc.[; 
‘beenderen van de gehangenen’ (vers 13) het object van  WrB.q.YIw: (vers 14). De vertaling luidt dan als volgt: ‘Zij 
begroeven ze (sc. de beenderen van de gehangenen) met de beenderen van Saul en Jonathan, zijn zoon’ (Het  
Tweede Boek Samuël, 394). De meeste geleerden gaan er eigenlijk voetstoots vanuit dat ook de zeven worden 
begraven in het familiegraf te Zela.
281 Kim heeft een punt als hij stelt dat de uiteindelijke oorzaak van de verzoening tussen JHWH en Israël niet 
gelegen is in de (her)begrafenis op zich, maar in het feit dat David de eed houdt, aangespoord door Rispa’s 
onvoorstelbare manier van doen (Bloodguilt, 150).
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dit alles’. In wezen bevestigen deze woorden het belang van Rispa’s opzienbare daad: Niet meteen na 

de terechtstelling lezen we van Gods toewending, maar pas nadat David een openstaande rekening 

heeft vereffend. Rispa’s wake was blijkbaar nodig om hem zover te brengen.
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7. CONCLUSIES

7.1 Inleiding

In deze scriptie heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag wat de betekenis is van de rol die Rispa 

speelt in 2Sam 21,1-14. Reeds in een vroeg stadium werd duidelijk dat een adequate interpretatie van 

haar rol vraagt om een afgewogen visie op de executie van de zeven Sauliden. Van daaruit wordt het 

pas echt mogelijk om het beeld van Rispa scherper te stellen. In hoofdstuk 4 en 5 heb ik daarom twee 

vigerende lezingen van de terechtstelling uiteengezet,  waarbij  een juridisch interpretatiemodel  naar 

mijn  mening  een  beduidend  hogere  graad  van  plausibiliteit  heeft  dan  een  ritualistisch 

interpretatiemodel.  Vervolgens  is  in  hoofdstuk  6  nagegaan  wat  de  consequenties  zijn  van  de 

weergegeven  interpretaties  voor  de  rol  die  Rispa  vervult.  Tenslotte  zal  ik  in  dit  hoofdstuk  de 

belangrijkste uitkomsten kort recapituleren.

7.2 Samenvattende conclusies

Mijn onderzoek naar de betekenis van de rol die Rispa speelt in de perikoop 2Sam 21,1-14 heeft geleid 

tot onderstaande gevolgtrekkingen:

• Het optreden van Rispa moet verstaan worden tegen de achtergrond van een juridische interpretatie 

van de perikoop.  Haar  lijkwake maakt  dus  geen deel  uit  van een oeroude vruchtbaarheidsrite, 

waarmee de regen moet worden opgeroepen. Dat zij de vogelen des hemels en de dieren des velds 

op  afstand  houdt,  suggereert  niet  dat  Rispa  meewerkt  aan  een  offerritueel,  waarbij  de  lijken 

ongeschonden moeten blijven om hun werking te  kunnen uitoefenen.  De opstelling van Rispa 

tegenover de aaseters getuigt ook niet van verzet tegen een in haar ogen heidense cultus, die strijdig 

is met haar geloof in JHWH. Integendeel, de neerstromende regen, die enkel de tijdspanne van 

Rispa’s wake aangeeft, wijst erop dat God de executie tot verzoening van Sauls bloedschuld heeft 

aanvaard.

• In het licht van een juridisch interpretatiemodel is Rispa een rouwende moeder die uit liefde tot 

haar zoons en uit loyaliteit aan het huis van Saul de wacht betrekt bij de doden.

• Vanuit het besef dat de rechtsgang legitiem en onvermijdelijk is tornt Rispa niet aan de vloekstraf, 

die de Sauliden conform de eedbreuk moeten ondergaan en gaat zij er niet toe over om hen te 

begraven.

• Met  inachtneming  van  bovenstaande,  kan  het  optreden  van  Rispa  tegenover  de  vogels  en  de 

beesten  niettemin  worden  bestempeld  als  verzet,  al  is  het  wel  zaak  om  deze  term  nader  te 

kwalificeren. Rispa verzet zich tegen de onverdraaglijke gedachte als zou met de verstrooiing van 

de beenderen alles zijn afgelopen. Zij komt op voor het goed recht van de doden, te weten een 

gepaste begrafenis. Daarmee vertoont zij overeenkomsten met de burgers van Jabes in Gilead, die 

met de nodige moed een begrafenis voor Saul en Jonathan veiligstelden.
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• De wake van Rispa laat David niet onberoerd; haar manier van doen roept hem tot de orde. Als 

Sauls opvolger  heeft  hij  nagelaten om zorg te  dragen voor  een waardige begrafenis van diens 

gebeente, terwijl  hij  eens Israëls eerste koning had gezworen onder aanroeping van JHWH. De 

koning handelt in de geest van die bewuste eed, als hij de stoffelijke resten van Saul en zijn zoon 

opgraaft en alsnog bijzet in het familiegraf .

• Het slotvers bekrachtigt de sleutelrol die Rispa vervult in onze perikoop. Pas nadat de Sauliden, 

negen in getal, in het graf van vader Kis zijn geïntegreerd, lezen we van Gods ontferming. De 

executie was weliswaar een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor een volledig 

herstel van de verhouding tussen JHWH en Israël. Op de weg die leidde tot dit uiteindelijke herstel, 

markeert het optreden van Rispa een gewichtig moment.
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