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1 Inleiding en vraagstelling 
Voor veel mensen staat religie onder verdenking van geweld en oproep tot geweld.  

Vaak wordt daarbij een zeer kwalijke rol toegekend aan de Heilige boeken die vaak door aanhangers 

van een bepaalde religie als van God zelf afkomstig worden beschouwd. Het probleem is dan dat God 

als hoogste autoriteit zelf oproept tot geweld tegen ongelovigen en mensen die tegen bepaalde regels in 

die religie zondigen. Zowel Jodendom als Christendom en Islam, maar ook oosterse religies kennen een 

historie waarin ongeloof en zonde tegen de eigen religie buitenproportioneel werd (en wordt) afgestraft. 

In deze scriptie zullen we aan de hand van een drietal teksten onderzoeken hoe in het Jodendom tijdens 

de eerste vijf eeuwen C.E. de rabbijnen omgingen met gewelddadige teksten die in de Schrift 

voorkomen. 

De drie teksten zijn uit Deuteronomium 21:18-21, de opstandige en weerspannige zoon, 

Deuteronomium 13:13-17 over de afvallige stad, en Leviticus 6:14-35 over het besmette huis. 

In eerste instantie richten we ons op de regelgeving over de opstandige en weerspannige zoon. 

We presenteren de Bijbeltekst waarin staat dat een dergelijk iemand gestenigd dient te worden, om 

daarna te kijken hoe rabbijnen tegen een dergelijk oordeel aankijken.  

We gaan ons in deze scriptie richten op geweld met betrekking tot de doodstraf.   

De rabbijnse tekst waar we ons op focussen in deze scriptie is een tekst uit de Babylonische Talmoed. 

In die tekst passeren dan ook de afvallige stad en het besmette huis de revu. 

Eerst geven we een korte uitleg van Deuteronomium 21:18-21, daarna een korte beschrijving van de 

rabbijnen, hun houding ten opzichte van geweld, en hun Schriftuitleg met betrekking tot de opstandige 

en weerspannige zoon.       

Na deze inleidende beschrijvingen bespreken we in hoofdstuk 4 een gedeelte uit de Babylonische 

Talmoed. Hoofdstuk 4 vormt dan ook de kern van dit essay. We gaan daar dieper in op de manier 

waarop de rabbijnen met de Schrift omgingen, en aan welke bronnen ze hun uitleg en argumenten 

ontleenden.  

Als afsluiting zullen we de vraag beantwoorden of de regels uit de Thora voor alle drie gevallen moet 

worden uitgevoerd of niet, en als dat niet het geval is waarom de Thora dan is geschreven.   

Eerst gaan we naar de Bijbeltekst zelf kijken. 
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2 Deuteronomium 21:18-21 
2.1 De tekst 

Hieronder volgt de tekst met vertaling waarbij zoveel mogelijk bij de brontaal is aangesloten. 

 

 

Deuteronomium 21:18-21 Hebreeuws Deuteronomium 21:18-21 Vertaling 

 

 

18 

י יהיה לאיש בןכ  

סורר ומורה    

איננו שמע בקול אביו ובקול    

 אמו ויסרו אתו

ולא ישמע אליהם    

 

Indien een man een zoon heeft, 

 koppig en opstandig, die niet luistert naar 

de stem van zijn vader en de stem van zijn 

moeder, en zij kastijden hem, en hij 

luistert (nog steeds) niet naar hen 

 

 

19 

 ותפשו בו 

 אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני 

 עירו ואל שער מקמו 

Dan zullen zij hem grijpen, zijn vader en 

zijn moeder, en zij zullen hem leiden naar 

de oudsten van hun stad, naar de poort 

van die plaats 

 

 

 

20 

 ואמרו אל זקני עירו 

 בננו זה סורר ומרה איננו 

 שמע בקלנו

 זולל וסבא

En zij zullen tot de oudsten van die stad 

zeggen, deze onze zoon is koppig en 

opstandig, hij luistert niet naar onze stem, 

een vreter en een zuiper (is hij) 

 

 

21 

 ורגמהו כל אנשי עירו באבנים 

ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעל 

 ויראו 

En stenigen zullen alle mannen van de 

stad met stenen tot hij sterft, en 

wegbranden het kwaad uit jullie midden. 

Heel Israel zal het horen en vrezen. 

 

  

Afstudeerwerkstuk Nico Brouwer  
blz. 5 

 



 

2.2 Uitleg van Deuteronomium 21;18-21 
Voor moderne Westerse oren klinkt deze tekst bijzonder hard. Toch bevat deze tekst al een paar 

elementen die we als innovatief kunnen beschouwen ten opzichte van de wetgeving in de oud-antieke 

wereld. 

Vers 18 wordt ingeleid met de woorden: “Indien een man een zoon heeft”; de vrouw van de man wordt 

hier niet genoemd, maar verderop in het vers blijkt zij er wel degelijk toe te doen: “die niet luistert naar 

de stem van zijn vader en de stem van zijn moeder”. Het alleenrecht van de vader om over zijn kinderen 

te beslissen is daarmee ingeperkt, en hierin onderscheidt Deuteronomium zich van de regelgeving uit de 

Umwelt. “It appears that this law was intended to limit the powers of the pater familias”, en verder: ”In 

earlier laws (e.g. Hammurabi Code nr 168, 169), only the father had to be defied.” 1 In zijn inleidend 

werk over de Hebreeuwse Bijbel merkt John J. Collins daarover op: “A number of laws in Deuteronomy 

curtail the power of the father over the affairs of his family.” 2 

Naar aanleiding van de rechtspraak over o.a. de opstandige en weerspannige zoon, zegt Collins: “In all 

of this Deuteronomy seeks to limit arbitrary action by the heads of families and impose standard judicial 

procedures on the society.”3  

Het absolute recht van de vader, dus van één persoon, wordt sterk ingeperkt en getransformeerd naar 

een groep rechters (oudsten). De straf blijft in onze ogen wreed, maar met het overhevelen van de macht 

van één persoon naar een rechtbank perkt Deuteronomium de willekeur in en zien we de eerste fase van 

indamming van geweld in de Oud-Oosterse antieke wereld. 

Vers 19 geeft expliciet aan dat ook de moeder de zoon moet grijpen om hem voor de oudsten te laten 

verschijnen. Ook hier weer een aanwijzing dat de macht van de vader wordt ingeperkt.  

In vers 20 wordt de “misdaad” van de zoon nader gedefinieerd. Hij is een vreter en een zuiper. 

Het lijken misschien twee vrij willekeurige voorbeelden van opstandig gedrag, maar deze twee 

eigenschappen werden in het oude Israël als zeer kwalijk gezien. Je kon jezelf, maar evenzeer je eigen 

familie ermee ruïneren. Dat lijkt dan ook de reden waarom dit in onze ogen misschien relatief lichte 

vergrijp in de Thora toch als capital crime wordt aangemerkt.4 

In vers 21 wordt tenslotte bepaald dat de opstandige en weerspannige zoon buiten de poorten moet 

worden gestenigd om op die manier het kwaad uit Israël weg te doen.  

 

 

 

 

1.  Haim Hermann Cohn, “Rebbellious Son”, in: Fred Skolnik, Michael Berenbaum, Schlomo Gafni, Rachel Gilon (eds), 

Encyclopedia Judaica, vol 17, Macmillan Reference USA, 2007, 138-139. 
2  John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis, 2004, 168. 
3  John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible, 168. 
4  Joseph Fleischmann, “Legal Innovation in Deuteronomy”, in: Vetus Testamentum, vol 53, Brill, Leiden, 2003, 323. 
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Deze tekst kortwiekt de macht van personen, macht wordt ingedamd, en daarmee ook gebruik van 

geweld naar eigen willekeur en goeddunken.   

De bepalingen blijven echter weinig zachtzinnig. Er is geen sprake van afschaffing van de doodstraf, 

uiteindelijk moet de opstandige en weerspannige zoon gestenigd worden  

Wat is de visie van de rabbijnen op deze tekst?  Hebben ze een uitgesproken visie op deze 

gewelddadige bestraffing, en zo ja, welke? Als die visie afwijkt hoe wordt dat dan via de Schrift 

gelegitimeerd. 

Dat wordt het onderwerp van het volgende hoofdstuk.    
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3 De rabbijnen en hun geschriften, een kort overzicht 
3.1 De rabbijnen, een korte introductie 
De rabbijnen als religieuze groep komen op  na de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem in 70 C.E. 

als opvolgers van de klasse van de farizeeën. Hun belangrijkste bezigheid is “devotion to study of the 

Torah.”5 In de rabbijnse opvatting bestaat de Thora uit de Schrift, de Schriftelijke Thora, en de 

verzameling van alle uitleg en interpretatie van de Schrift, die door de rabbijnen in de loop van de tijd 

werd ontwikkeld en doorgegeven, de mondelinge Thora. Volgens de rabbijnen waren deze mondelinge 

regels al door God aan Mozes op de Sinaï gegeven samen met de Schriftelijke Thora.6 

De uitleg en interpretaties zoals die door rabbijnen aan de Schrift werd gegeven bleven normatief tot 

het einde van de achttiende eeuw. Jodendom was in hoofdzaak rabbijns jodendom.7  

In dit werkstuk gaan we ons vooral bezig houden met de rabbijnen die tussen 300 C.E. en 500 C.E. in 

Babylon werkzaam waren, de amoraiem en de stammaiem en hun belangrijkste werk: de Babylonische 

Talmoed. We komen straks nog wat uitgebreider op deze beide groepen terug.  

 

3.2 Thora en geweld    
Nu is het lastig om een sluitende visie van de rabbijnen op geweld te geven 

In een aantal gevallen lijkt de (Schriftelijke) Thora erop gericht om menselijk samenleven mogelijk te 

maken en de afzonderlijke regels dienen juist om het leven te beschermen.8 

Een voorbeeld waarbij de rabbijnen de regelgeving uit de Schrift verzachten is de wetgeving rond de 

lex taliones (oog om oog, tand om tand).  

Volgens Exodus 21:23-25 dient toegebracht letsel op een fysieke manier verrekend te worden, de 

veroorzaker moet hetzelfde letsel worden toegebracht als wat hij zelf veroorzaakt heeft. 

De rabbijnen maken er echter via een zeer spitsvondige exegese financiële compensatie van.9          

Ook de visie van de rabbijnen op de doodstraf toont een verzachtende tendens, in de Mishnah wordt 

gezegd dat een Sanhedrin dat één keer in de zeven jaar een doodstraf heeft uitgevoerd, een moorddadig 

Sanhedrin is. 10 Dit wordt gevolgd door een uitspraak van rabbi Eleazer ben Azarja, dat het geen zeven 

5  Jacob Neusner, Talmudic Judaism in Sasanian Babylonia. Essays and Studies, Leiden E.J/ Brill, 1976, 46.  
6  Jacob Neusner, Talmudic Judaism in Sasanian Babylonia, 46. 
7  Jacob Neusner, Talmudic Judaism in Sasanian Babylonia., 47. 
8  Friedrich Avemarie, Thora und Leben, Untersuchungen zur Heilsbedeutung der Thora in der frühen rabbinischen 

Literatur, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1996, 61-62. Avemarie geeft daar als voorbeeld dat het wekenfeest 

slechts één dag mag tellen omdat dit tijdens de oogst valt, en deze moet uiteraard worden binnengehaald. Verder geeft hij 

nog het voorbeeld van de vrijgelaten slaaf die bij zijn vrijlating genoeg mee moet krijgen om niet tot de bedelstaf te 

vervallen. 
9  Mishnah Baba Kamma 8: 1 en Babylonische Talmoed Baba Kamma 83b – 84a. Zie voor een bespreking van Baba 

Kamma 83b – 84a, Alan L. Mittleman, A Short History of Jewish Ethics,Conduct and Character in the Context of 

Covenant, Wiley-Blackwell, Chisester, West-Sussex, 2012, 70-74.   
10  Mishnah Makkoth 1:10. 
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maar zeventig jaar betreft. Deze uitspraak wordt weer gevolgd door de uitspraak van rabbi Akiva en 

rabbi Tarfon, dat zij nooit een doodvonnis zouden uitspreken als zij in het Sanhedrin hadden gezeten.11 

Toch blijft de houding van de rabbijnen ten opzichte van geweld ambivalent.   

Er staan nog heel wat teksten in de rabbijnse literatuur die voor moderne lezers bijzonder 

aanstootgevend kunnen zijn.12  

Maar toch, er zijn plaatsen, we gaan dat straks zien, waar de rabbijnen wegen gaan die behoorlijk 

afwijken van de regels zoals ze voorkomen in de Schrift, terwijl voor de rabbijnen de Schrift de hoogste 

autoriteit heeft. 

We komen daarmee bij de vraag hoe rabbijnen de Schrift uitleggen en wat daarbij hun 

vooronderstelling is. 

 

3.3 De rabbijnen en hun Schriftuitleg 
Voor de rabbijnen was de profetie, als directe openbaring van God aan de mens met de joodse leider 

Ezra afgesloten. God spreekt niet meer direct tot de mens, alleen door bestudering van de vastgelegde 

tekst in de Schrift kunnen we de wil van God op het spoor komen, regels opstellen en erachter komen 

wat een tekst werkelijk betekent.  

Onderzoek van tekst betekent dat het menselijk verstand een grote rol krijgt toebedeeld in het 

onderzoek naar de vraag wat een tekst te betekenen heeft. Het verstand is echter feilbaar en beperkt en 

dus is er niemand die een ultieme uitleg van een tekst  kan claimen.13 

Daarbij zijn er twee belangrijke uitgangspunten in de rabbijnse exegese: in de Schrift kan elk woord, 

zelfs elke letter een betekenis hebben,14 en de Schrift is volledig betrouwbaar, ze bevat geen fouten, 

vergissingen, maar ook geen overbodige woorden.15  

De Schrift wordt een reservoir waaruit naar behoefte kan worden geput.16 

 

11  Mishnah Makkoth 1:10. 
12  Mishna Sanhedrin VII:2 over de straf door (levende) verbranding: de veroordeelde moet tot zijn knieën in de 

mest.worden geplaatst, vervolgens dienen twee mensen hem met een doek zodanig de keel dicht te knijpen dat hij 

gedwongen wordt zijn mond te openen waarna er gesmolten lood naar binnen kan worden gegoten.  
13  David Kraemer, The Mind of the Bavli, An Intellectual History of the Bavli, Oxford University Press, Oxford, 1990, 120-

123. 
14  Günther Stemberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, Verlag C.H. Beck, 8e Auflage, München, 1992, 26. 
15  “Rabbinic hermeneutics presupposes that everything(cursivering van de auteur) is relevant somehow, and in particular 

relevant for implementing the life of Torah in a given historical situation. Also presupposed is Scripture’s accuracy.” Zie 

Alexander Samely, Alexander Samely, Forms of Rabbinic Literature and Thought, Oxford University Press, Oxford, 

First Printing , 2007, 88-89. 
16  Het opbreken (segmentation) van de Schrift betekent dat “Each sign can be considered on its own, each word can have 

different meanings, each sentence different topics, and each story can have many links to other stories. As a result, the 

biblical text as a continuum of graphic (and other) signs becomes, strictly speaking, inexhaustible. Alexander Samely,; 

Forms of Rabbinic Literature, 86. 
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Wat de rabbijnen nu doen is kleine gedeeltes van een zin, “micro-Scripture”17, uit de context van de 

Schrift halen en in een nieuwe de rabbijnse context plaatsen, de betekenis van het woord wordt nu 

aangepast en komt los te staan van de context van de Schrift.18 Door verplaatsing van de Schriftuurlijke 

context naar een rabbijnse context krijgen woorden uit de Schrift een nieuwe betekenis. 

 

3.4 Rabbijnsen literatuur, de genres 
Er ontwikkelen zich in de loop van de eeuwen twee soorten genres, midrash(meervoud: midrahiem) 

afgeleid van het woord דרש (“darash”), wat leren of onderzoeken betekent, uitleg van een stuk tekst uit 

de Schrift. Is het doel om een regel, ritueel of anderszins af te leiden, dan spreken we van halacha. In 

andere gevallen spreken we van aggada. Midrash kunnen we ook omschrijven als tekst gerelateerde 

uitleg. 18F

19 

De andere vorm heet Mishnah:(meervoud: mishnayoth): afgeleid van het Hebreeuwse woord שנא, 

“shana”19F

20, wat herhalen betekent.  Deze regels zijn doorgaans niet terug te voeren op de Schrift.  

Midrashiem en mishnayoth worden mondeling overgedragen.  Ze zijn, in tegenstelling tot de Heilige 

Schrift, niet schriftelijk vastgelegd. Bij deze mondelinge overdracht speelt herhaling een grote rol om 

deze overdracht te vergemakkelijken. Dat is ook de reden waarom de niet tekst gerelateerde regels de 

naam “mishnah” krijgen. 

3.4.1 Mishnah en Tosefta   

Na de verwoesting van de Tempel in 70C.E. verdwijnt de groep van de farizeeën en neemt de nieuw 

ontstane klasse van de  rabbijnen, de tannaiem,  hun werk over. Zij ontwikkelen de halacha verder door 

mondelinge overdracht, maar gaan rond 180 C.E. de verschillende mishnayoth verzamelen, op schrift 

stellen en redigeren in een bundel, die kortweg de naam “Mishnah” krijgt. Deze bundel krijgt in het 

rabbijnse Jodendom een zeer grote rol, en dezelfde canonieke status als de Schrift. 

De Mishnah bestaat uit een zestal boeken die weer onderverdeeld zijn in verhandelingen over een 

bepaald onderwerp.21 Het onderwerp in deze scriptie bevindt zich in het vierde boek van de Mishnah, 

Neziqin, (beschadigingen), handelend over civiel recht, en strafrecht. Het traktaat heet 

Sanhedrin(gerechtshof) en handelt over strafrecht.   

De Mishnah, hoewel niet direct op de Schrift gebaseerd, heeft wel zijn basis in de Schrift. 

17  Alexander Samely, Forms of Rabbinic Literature and Thought, Oxford University Press, Oxford, First Printing , 2007, 

83-86. 
18  Alexander Samely, Forms of Rabbinic Literature, 83. 
19  Dat is de term die Reuven Hammer hanteert in zijn voorwoord tot Sifre Devariem. Reuven Hammer, Sifre, A Tannaitic 

Commentary on the Book of Deuteronomy, Yale University, 1986, 1. 
20  Stemberger, Einleitung, 114 
21  Voor een omschrijving van opbouw en ontstaan van de Mishnah zie bijvoorbeeld Günther Stemberger, Einleitung, 114-

152.  
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Regels die in de Schrift zeer globaal worden gegeven worden in de  Mishnah vaak minutieus 

uitgewerkt.22      

Het grootste gedeelte van de Mishnah is halachisch van aard en gerangschikt op thema. De uitspraken 

zijn vaak kort en worden doorgaans niet nader gemotiveerd,  noch door logische afleiding, noch vanuit 

de Schrift. Een korte uitspraak wordt vaak lemma genoemd, een lemma zonder nadere motivatie heet 

apodictisch.23  

Een groot aantal uitspraken wordt gedaan zonder te vermelden van wie de uitspraak afkomstig is. Deze 

uitspraken worden vaak gevolgd door een citaat van een wel met name genoemde rabbijn. Een 

anonieme uitspraak wordt in de Mishnah als gezaghebbend beschouwd, maar het feit dat deze vaak 

wordt gevolgd door een toegeschreven uitspraak betekent al dat er belang werd gehecht aan de 

weergave van een andere opvatting.24  We komen daar in  het laatste hoofdstuk op terug.    

Niet alle mishnayoth haalden de Mishnah. Deze worden in de loop van de tijd ondergebracht in een 

nieuwe bundel, de Tosefta(toevoeging). 25 De Tosefta is ongeveer vier keer zo groot als de Mishnah en 

heeft dezelfde indeling. Ook heeft ze globaal dezelfde kenmerken, vaak korte apodictische uitspraken, 

zowel anonieme als toegeschreven uitspraken. 

3.4.2 De Talmoed 

Ook al is de Mishnah afgesloten, het uitleggen en ontwikkelen van regels gaat door zowel in Palestina 

als Babylon. In beide gebieden ontstaat in de loop van een paar eeuwen een compilatie, de Talmoed, van 

teksten uit de Mishnah, aangevuld met uitleg dmv citaten en commentaren van rabbijnen uit de tijd van 

de Mishna, maar ook daarna.  

De Talmoed kan worden gezien als uitleg van de Mishna, en poging tot harmonisatie van Mishna met 

de Schrift. Zowel in Palestina als in Babylon ontstaat een Talmoed. Wij zullen ons hier verder alleen 

bezighouden met de Talmoed uit Babylon. We gebruiken daarbij steeds de Hebreeuwse term Bavli. 

De Bavli volgt de indeling van de Mishnah, citeert gedeeltes daaruit en levert vervolgens een 

commentaar op dat gedeelte.26 Dit commentaar wordt gemara genoemd en bestaat voor een groot 

gedeelte uit citaten. Deze citaten kunnen komen uit de Mishnah, de Tosefta, Midrashiem, het kunnen 

22 Jacob Neusner, Midrash in Context, Exegesis in Formative Judaism, Number 141 in Brown Judaic Studies, edited by 

Jacob Neusner ea, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1998, 13. Als we naar de opstandige zoon kijken, in Deuteronomium 

worden er drie verzen aan gewijd, in de Mishnah is de regelgeving behoorlijk uitgesponnen en gedetailleerd.    
23  Zie bijvoorbeeld David Weiss Halivni, Midrash, Mishna, and Gemara, The Jewish Predilection for Justified Law, 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1986, 2. 
24  Alexander Samely, Forms of Rabbinic Literature, 103. 
25  Voor een uitgebreide omschrijving van de Tosefta, met name ook de datering van de Tosefta, zie Stemberger, 

Einführung, 153-166. 
26  Niet elk Mishna gedeelte wordt gevolgd door een commentaar. Een heel aantal traktaten wordt niet gevolgd door 

commentaar. Zo worden 27 Mishna traktaten niet becommentarieerd door de Bavli.  

Zie Günther Stemberger, Einleitung, 192.  
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uitspraken zijn van tannaiem die niet elders zijn vastgelegd,  amoraiem(de generaties rabbijnen na de 

tannaiem, zowel uit Babylon als Palestina) en het kunnen citaten uit de Schrift zijn. 

Citaten van tannaiem die niet in de Mishna voorkomen worden baraithoth (enkelvoud: baraitha) 

genoemd.27 

Deze citaten worden met elkaar verbonden en anoniem becommentarieerd. 

Een gedeelte uit de Mishnah die op bovenstaande wijze wordt besproken heet een sugya of  lering.28       

Deze anonieme stem stelt dus niet vast wat de definitieve regelgeving of uitleg moet zijn. Dit in 

tegenstelling tot de anonieme stem in de Mishnah.29 

De tekst uit Deuteronomium 21:18-21 wordt in de Mishnah in het traktaat Sanhedrin hoofdstuk 8 

behandeld.  

We gaan nu verder in op die tekst en proberen aan te tonen hoe de rabbijnen door contextverplaatsing 

van Deuteronomium 21:19 aantonen dat niet snel sprake zal zijn van een opstandige en weerspannige 

zoon. 

 

3.5 Mishna Sanhedrin VIII:4 Vader en Moeder 
 Hieronder volgt de tekst met vertaling. De Hebreeuws-Aramese tekst is overgenomen uit de Talmud-

editie van Epstein. .  

Tekst met vertaling Lemma 
היה אביו רוצה ואםו אינה רוצה אביו אינו רוצה ואםו רוצה אינו נעשה בן םורר 

 LEMMA 1 ומורה עד שיהו שניהם רוצין

Als zijn vader het wil (straffen van de zoon), en zijn moeder wil 
het niet, (of) zijn moeder wil het, en zijn vader wil het niet, dan zal 

hij niet worden gemaakt tot een opstandige en weerbarstige zoon, 
totdat ze het beiden willen.  

  

 LEMMA 2 רב יהודהה אומר אמ לא היתה אמו ראויה אביו אינו נעשה בן םורר ומורה

rabbi Jehuda zegt: indien zijn moeder niet geschikt is voor zijn 
vader, dan wordt hij niet gemaakt tot een opstandige en 

weerspannige zoon.  
  

 

De beide bovenstaande lemmata zijn gebaseerd op Deuteronomium 21:19: “Dan zullen ze hem grijpen, 

zijn vader en zijn moeder.”30 

27  Voor een overzichtelijke verwijzing zie Samely: Forms of Rabbinic Literature, 160. 
28  Alexander Samely spreekt van een “Dialectical conversation, thematic of formal sets of statement”. Forms of Rabbinic 

Literature, 12. 
29  Voor wat betreft de Bavli merkt Samely op dat “The Gemara’s stam cursivering van de auteur) often distances itself from 

the quoted baraitot (curs van de auteur) by naming intervening stages of oral transmission. In this it differs from the 

Mishnah, ..” Alexander Samely: Forms of Rabbinic Literature 161. 
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Vanuit de context van Deuteronomium 21:18 is het vrij duidelijk dat het de ouders zijn die de zoon 

moeten grijpen.  

De toevoeging zijn vader en zijn moeder lijkt daarom overbodig. Zoals gezegd op bladzijde 8 komen 

volgens de rabbijnen in de Schrift geen overbodige woorden voor. Dat betekent dat we uit deze 

ogenschijnlijk overbodige woorden een regel kunnen afleiden over de vader en de moeder. Nu wordt 

hier steeds gesproken over zijn vader en zijn moeder. Het woordje en lijkt volgens de rabbijnse visie van 

doorslaggevende betekenis. Vader en moeder moeten hem grijpen en dat betekent dus ook dat ze het er 

beiden over eens moeten zijn dat de zoon moet worden gestenigd. Het stukje micro-Scripture zijn vader 

en zijn moeder uit de Schrift wordt uit de context van ouders als getuige gehaald, om vervolgens te 

fungeren als een voorwaarde die ervoor zorgt dat er bijna nooit een opstandige en weerspannige zoon 

geweest kan zijn. Het is immers niet aannemelijk dat één van beide ouders, laat staan beide, hun kind 

geëxecuteerd wil zien. Het is een patroon dat we meer zullen tegenkomen en dat door rabbijnen gebruikt 

gaat worden om regels uit de Schrift soms buiten werking te stellen.   

Deze anonieme stem wordt gevolgd door een citaat van een wel met name genoemde rabbijn, rabbi 

Jehuda. Volgens rabbi Jehuda moet de moeder bij de vader passen. Zo niet, dan is er geen sprake van 

een opstandige en weerspannige zoon. 

Deze uitspraak roept echter nogal wat vragen op. Baseert rabbi Jehuda zich ook op het woordje en? 

Bedoelt hij de vorige voorwaarde aan te vullen, of wil hij de voorgaande voorwaarde vervangen? We 

krijgen op deze vragen geen antwoord. Het enige wat duidelijk is, is dat rabbi Jehuda een andere 

voorwaarde stelt, waarbij in het midden wordt gelaten wat niet passend eigenlijk betekent. 

Zoals de Mishnah de begrippen uit de Schrift nader specificeert, zo zal de Babylonische Talmoed de 

uitspraak van rabbi Jehuda verder uitleggen.  

De uitleg loopt uit nogal vergaande consequenties over de vraag of de regels uit de Thora moeten 

worden uitgevoerd of niet. Dat wordt uiteindelijk het onderwerp van de sugya.    

  

30  Alexander Samely:Rabbinic Interpretation of Scripture in the Mischna, Oxford University Press, Oxford, 2002, 256-

 261. 
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4 De tekst: bSanhedrin 71a 
4.1 Vooraf 
In de eerste gedrukte uitgave van de Babylonische Talmoed van Daniel Bomberg uit Venetië in 1520 

worden de bladen of folio’s steeds per Mishnah-traktaat doorlopend genummerd. Daarbij krijgt de 

voorkant van het blad steeds de letter a, de achterkant de letter b. De sugya die wij gaan bespreken is in 

de nummering van Bomberg “bladzijde” 71 voorkant. We duiden dit als volgt aan: bSanhedrin 71a, 

waarbij de b staat voor Bavli.31. De tekst met de vertaling van Epstein is te vinden in bijlage Ib  

Ook de andere twee documenten worden aangeduid met hun beginletter. In de bijlages zijn ze ook op 

die manier aangegeven: 

Een traktaat uit de Mishnah wordt aangegeven door een m gevolgd door de titel van het traktaat, en een 

traktaat uit de Tosefta wordt voorafgegaan door een t. 

 De sugya is ingedeeld in vier gedeeltes. Het eerste stuk is een nadere verklaring van de Mishnah. Het 

behandelt de vraag: “wat is niet passend?” van rabbi Jehuda. Daarna komen drie voorbeelden waarmee 

de redacteur probeert aan te tonen dat de Thora er is om leren en loon te ontvangen. Elk gedeelte wordt 

geïntroduceerd met een vertaling van de tekst uit de sugya. In de eerste kolom staan steeds de 

Hebreeuws-Aramese regels, gevolgd door de vertaling. In de tweede kolom staat, indien van toepassing, 

uit welke generatie rabbijnen het citaat afkomstig is, en in de laatste kolom de functie of herkomst van 

het citaat.  

Na iedere Hebreeuwse regel volgt de vertaling in de regel daaronder. In de tweede kolom is aangegeven 

van welke generatie rabbijnen de uitspraak afkomstig is. Hieronder volgt een kort overzicht van deze 

generaties: 

Tannaiem: generaties rabbijnen tussen 70 en 200 na Christus. Deze generatie van rabbijnen wordt 

gezien als de generatie met de meeste autoriteit. De uitspraken die in de Mishnah worden geciteerd, 

komen van de tannaiem. 

Babylonische amoraiem: generaties rabbijnen tussen 200 en 450 na Christus. Deze generaties leggen  

de Mishnah uit in de Talmoed. Hun citaten in de Talmoed worden voorafgegaan door hun naam (rabbi 

X zei/leerde/….).  

Stammaiem:  generaties rabbijnen  na 450 na Christus. De uitspraken in de Bavli die geen naam dragen, 

worden doorgaans toegeschreven aan de stammaiem. Zij worden ook vaak beschouwd als de 

eindredacteuren van de Bavli en degenen die de overgang voltooiden van korte apodictische uitspraken 

naar motivering en discussie.32 

31  Voor de uitleg van deze sugya heb ik van een drietal compendia gebruik gemaakt: 

- rabbi Adin Steinsaltz, A reference guide to the Talmud, 

- Wilhelm Bacher, Exegetische Terminologie der Jdischen Traditionsliteratur, 

- Moses Mielziner, Introduction to the Talmud. 
32  Er is overigens de nodige discussie over de vraag wanneer en door wie de slotredactie van de Bavli is uitgevoerd. Zie 

daarover bijvoorbeel GuntherStemberger, Einfuhrung 195-198. 
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4.1.1 De tekst 

 Tekst met vertaling GeciteerdDoor Herkomst of 
functie citaat 

סוף סוף אבוה  אילימא חייבי כריתות וחייבי מיתות בת דן מאי אינה ראויה
 Stamma אמיה אמיה נינהו אלא בשוה לאביו קאמר  אבוה

Argument 1: 
Juridisch niet 

passend 
Wat is niet passend? Als we zeggen schuldig tot uitroeiing of 

schuldig tot doodstraf door de beth din, uiteindelijk, beide, zijn 
vader is zijn vader en zijn moeder is zijn moeder, maar met 

betrekking tot lijken op zijn vader zegt hij 

    

   Stamma תניא נמי הכי 
Er wordt ook op deze manier geleerd     

וקומה אניו נעשה  אמ לא היתה אמר שוה לאביו בקל ובמראה רבי יהודה אומר
 Tanna of Amora בן סורר ומור

Argument 2: 
Fysiek niet 

passend 

rabbi Jehuda zegt: “Indien het niet zo is dat zijn moeder lijkt op 
zijn vader met de stem en met de verschijning en met de 

“houding”, dan wordt hij niet gemaakt tot een opstandige en 
weerspannige zoon.”  

    

     מאי טעמא 
Wat is de reden?     

 Schriftcitaat  Deut. 21:18 איננו שומע בקלנו  דאמר קרא

De Schrift zegt: Hij wil niet luisteren naar onze stem.      

 Stamma מדקול בעינן שוין מראה וקומה נמי בעינן שוין
bSanhedrin 

38a  En daar dit nodig is de stem zo te behandelen, is het ook nodig 
de verschijning en houding zo te behandelen.    

4.1.2 Het juridische argument van de redacteur 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de Bavli probeert om de Mishnah te ondersteunen, met de 

Schrift te harmoniseren of probeert om de Mishnah uit te leggen. Onze sugya begint met het uitleggen 

van het begrip אינה ראויה niet passend. Het wordt geïntroduceerd door het woord מאי, wat is/ wat 

betekent. Dit vragend voornaamwoord wordt gebruikt om een begrip uit de Mishnah nader te 

omschrijven.32F

33  

Hieruit blijkt dat de redacteur geen kant-en-klare definitie van het begrip niet passend geeft.  

Hij doet allereerst een veronderstelling beginnend met het woord אילימא, (zullen we zeggen dat), 

waarmee wordt aangeduid dat er een definitie komt die wordt verworpen.33F

34 

De definitie waarmee de redacteur begint, zouden we kunnen omschrijven als juridisch. De moeder past 

niet bij de vader als zij niet aan een paar rechtsregels voldoet. 

33  Mozes Milziener, Introduction to the Talmud, Fifth Edition, Bloch Publishing Company, New York, 1968, 198.  
34  Mozes Milziener, Introduction: ”, אילימא, if to say..(cursivering van de auteur), anticipating an answer which is 

rejected at once”, 200.  
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Zo mag de vrouw geen naaste familie van de man zijn vanwege incest. Ook Epstein suggereert in een 

voetnoot bij zijn vertaling, dat niet passend betekent dat de vrouw geen zuster of moeder van de man 

kan zijn.  

Incest kwam met zekere regelmaat voor in Babylon en heeft ook zeker een rol gespeeld in de Joodse 

gemeenschappen aldaar.35 De straf op incest wordt aangeduid met het begrip כריתות, “uitroeiingen”. 

Met uitroeiing wordt een straf bedoeld die niet door de mens wordt uitgevoerd, maar door God zelf. 

Keritoth is afgeleid van het werkwoord  uitroeiing”. De reden waarom deze volgens de rabbijnen“ ,   כרת

door God zelf moest worden uitgevoerd, is dat er voor deze overtreding geen getuigen waren. Alleen 

God als getuige kon straffen.35F

36  

Er mag echter ook geen sprake zijn van overspel. In dat geval is de straf ,  doodstraf door“)  מיתות בת ד

de Beth Din”,  de rabbijnse rechtbank). Deze straf wordt door mensen uitgevoerd. Zou de moeder dus 

familie zijn (incest), of overspel hebben gepleegd, dan wordt de zoon niet betiteld als opstandig en 

weerbarstig. Dat is de eerste positionering.  

Deze wordt echter verworpen met de inleidende woorden: סוף סוף¸ “tenslotte/uiteindelijk”, wat 

aangeeft dat de zojuist gegeven omschrijving wordt verworpen.36F

37  

De vader is uiteindelijk de vader en de moeder is de moeder. Ook al zijn ze familie (incest) of is de 

zoon uit overspel geboren, dan nog kan de zoon als opstandig en weerspannig worden aangemerkt. De 

eerste definitie van niet passend heeft dus geen betrekking op juridische gronden.  

De redacteur geeft vervolgens een alternatieve definitie, namelijk niet passend  betekent niet lijken op. 

De moeder past bij de vader als de moeder lijkt op de vader. Uit het vervolg blijkt dat lijken op 

betrekking heeft op fysieke gelijkenis. In tegenstelling tot het vorige lemma wordt hier geen bezwaar 

tegen deze definitie opgeworpen, maar wordt in het volgende gedeelte getracht om deze definitie met de 

Schrift en de rabbijnse traditie in overeenstemming te brengen. 

4.1.3 Het argument van rabbi Jehuda: de fysieke gelijkenis 

De ondersteuning van het vorige lemma (dus geen verwerping) blijkt uit de woorden:  Op”,  תניא נמי הכי

dezelfde manier wordt ook geleerd”. Hiermee wordt een uitspraak van een amora ondersteund door een 

baraitha.37F

38 Het wordt ook op dezelfde manier geleerd  heeft betrekking op de laatste zin in het vorige 

lemma, namelijk dat de moeder moet lijken op de vader. De redacteur gaat nu zijn visie op wat rabbi 

35  Salo Wittmayer Baron: A Social and Religious History of the Jews, Vol II Christian Era: The first five Centuries, 

Columbia University Press, New York, 3d Printing, 1958, 229: ”In Parthia-Persia, marriages between parents and 

children were valid, and those among brothers and sisters were quite customary. The Pharisee religion with its 

overemphasis on purity, as well as the caste structure of Persian society, encouraged such marriages as the fittest means 

of preserving family purity”. Ook in bSanhedrin 69 wordt door de redacteur de mogelijkheid genoemd dat de moeder 

ontuchtige handelingen verricht met haar zoon.    
36  Israel Moses Ta-Shma,, “Karet”, in: Encyclopedia Judaica, vol 11, 805-806.  
37  Mozes Mielziner Introduction, 243 
38  Mozes Mielziner Introduction, 222. 
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Jehuda (uit de Mishnah) bedoeld kan hebben ondersteunen met een uitspraak van een amora met naam 

rabbi Jehuda.  

Allereerst wordt de uitspraak van rabbi Jehuda (de amora) geciteerd met daarin de noodzaak dat stem, 

houding en verschijning van de moeder gelijk moeten zijn aan die van de vader. 

De term  מאי טעמא wordt gebruikt om aan te geven dat er een bewijs geleverd gaat worden voor de 

zojuist gedane uitspraak. Volgens Mielziner38F

39 en Steinsaltz39F

40 wordt deze term gebruikt om de reden niet 

aan de Schrift te ontlenen, maar te baseren op een rabbijnse traditie. 

Volgens Bacher echter wordt deze term wel degelijk gebruikt om beweringen met de Schrift te staven. 

Bekijken we het gebruik in deze sugya, dan wordt מאי טעמא, zij het indirect, gebruikt om de rabbijnse 

argumenten te staven met een citaat uit de Schrift: “Hij wil niet luisteren naar onze stem”. Als stem in 

het enkelvoud staat, dan moet er ook slechts sprake zijn van één stem en moeten zowel de moeder als de 

vader met dezelfde fysieke stem spreken.  

In het volgende deel van de zin wordt de eis voor de stem uitgebreid met de eis voor houding en 

verschijning. 

Waarschijnlijk heeft rabbi Jehuda hier geput uit een traditie die wordt aangehaald in bSanhedrin 38a. 

Daar wordt een uitspraak van rabbi Meir geciteerd, die stelt dat God mensen door drie dingen van 

elkaar laat onderscheiden: de fysionomie, de stem en het denken.41  

De fysionomie en de stem hebben betrekking op het geslachtelijke verschil, anders zouden gehuwden 

elkaar niet herkennen.  

Rabbi Meir zet de zaak nog meer op scherp. Rabbi Jehuda stelt dat de stem, houding en verschijning 

van de moeder gelijk moeten zijn aan die van de vader, dan pas is er sprake van een opstandige en 

weerspannige zoon. Maar als God man en vrouw per definitie met een onderscheiden stem en houding 

heeft geschapen, dan kan er eenvoudigweg nooit sprake zijn van een opstandige en weerspannige zoon.  

Zowel het beroep op de Schrift als het beroep op de rabbijnse traditie leidt ertoe dat er nooit een 

opstandige en weerspannige zoon zal zijn. Met andere woorden: de Thora geeft regels voor situaties die 

volgens de redacteur nooit kunnen bestaan. De volgende vraag is dan waarom de Thora geschreven is, 

en dat is het thema van deze sugya. Er komt nu echter geen theoretisch betoog over het nut van de 

Thora, maar er worden drie voorbeelden aangehaald waarbij de Thora niet toegepast kan worden en ook 

nooit is toegepast. Daarbij wordt elk voorbeeld afgesloten met een rabbijn van wie gezegd wordt dat hij 

juist wel de uitvoering van de Thora heeft gezien. 

39  Mozes Mielziner Introduction, 201-202.  
40  Adin Steinsaltz, The Talmud, The Steinsaltz Edition, A Reference Guide to the Talmud, Random House New York, 

1989, 126. 
41  Bacher, Die Aggada der Tannaiten, Zweiter Band, Von Akiba’s Tod bis zum Abschluss der Mischna, Karl J Trübner, 

Strassburg, 1890, 15. 
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Het eerste voorbeeld borduurt voort op de opstandige en weerspannige zoon. Naast de voorwaarde van 

fysieke gelijkenis van rabbi Jehuda, wordt in de volgende pericoop een andere voorwaarde behandeld 

die aangeeft waarom er nooit een opstandige en weerspannige zoon geweest kan zijn. 
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4.2 De opstandige en weerspannige zoon 

4.2.1 Tekst 

 

Tekst met vertaling Geciteerd
Door 

Herkomst of 
functie 
citaat 

 Stamma Exegetische כמאן אזלא הא
term 

Waarmee komt het volgende overeen?     

 Stamma Exegetische דתניא 
term 

Er wordt geleerd:     
בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל 

 שכר
Tanna of 
Amora 

Tosefta Sanh. 
11:6 

Een opstandige en weerspannige zoon was er niet, en 
zal er niet zijn. En waarom werd het geschreven? Om te 

leren en loon te ontvangen. 
    

 Stamma Exegetische כמאן כרבי יהודה 
term 

Dit stemt overeen met rabbi Jehuda     

 Stamma Exegetische איבעית אימא רבי שמעון היא
term 

Als je wilt, met rabbi Shimon.     

 Stamma Exegetische דתניא 
term 

Er wordt geleerd     

  תרטימר בשר ושתה חצי לוג ייןוכי מפני,שאכל זה  אמר רבי שמון
  Tanna האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותא לםקלו

Siffre 
Devariem 

220 
“rabbi Shimon zegt: Omdat hij een tritemoor vlees eet 
en een halve log wijn drinkt  zullen zijn vader en zijn 

moeder hem laten doden door steniging? 
    

 .Tanna Tosefta Sanh אלא לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר 
11:6 

Maar het is niet en het zal niet zijn. En waarom werd 
het geschreven? Om te leren en loon te ontvangen.     

   Amora אני ראיתיו וישבתי על קברו אמר רבי יונתן
rabbi Jonathan zei:  Ik zag hem en zat op zijn graf.     
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4.2.2 Het doel van de Thora 

Het bovenstaande exposé over het begrip niet passend plaatst de redacteur voor een probleem. Immers, 

de Schrift zegt dat een opstandige en weerspannige zoon dient te worden gestenigd, maar met behulp 

van dezelfde Schrift en de rabbijnse traditie heeft hij net aangetoond dat er nooit een opstandige en 

weerspannige zoon geweest kan zijn. Waarom staan er dan toch bepalingen in de Thora over iets wat 

niet voor kan komen, met andere woorden, waarom is dan de Thora geschreven?  

Het antwoord op deze vraag zoekt hij in de rabbijnse traditie. Hij introduceert deze traditie met de 

formulering כמאן אזלא הא, ,“Waarmee komt het volgende overeen?”. De redacteur duidt daarmee aan dat 

hij een stelling of discussie uit de rabbijnse traditie voor het voetlicht wil brengen.  

Deze uitdrukking wordt meteen gevolgd door de uitdrukking דתניא, “Er wordt geleerd”. Volgens 

Mielziner wordt deze term gehanteerd ter introductie van een citaat dat niet afkomstig is uit de 

Mishnah.41F

42 

Het volgende citaat is uit Tosefta, tSanhedrin 11:6: “Er is nooit een opstandige en weerspannige zoon 

geweest, en zal niet zijn. En waarom is het geschreven? Om te leren en loon te ontvangen.” (Bijlage Ic). 

Zoals in par. 4.1 werd betoogd, wordt in de Tosefta geen enkele poging ondernomen om deze uitspraak 

te illustreren of te ondersteunen. Integendeel, meteen na deze uitspraak volgen in de Tosefta alleen maar 

voorwaarden waaraan een zoon moet voldoen om als opstandig en weerspannig te worden aangemerkt. 

In deze sugya neemt de redacteur de taak op zich om de geponeerde stelling wél met argumenten te 

onderbouwen. Hij had al het argument van rabbi Jehuda en gaat nu over op een tweede argument, 

waarbij het eerste lemma uit de Mishnah in stelling wordt gebracht. 

4.2.3 Het argument van rabbi Shimon: de beide ouders 

De term waarmee dit argument wordt geïntroduceerd is איבעית אימא , “indien je wilt”. Deze constructie 

dient om nog een extra argument te geven om een uitspraak of bewering te ondersteunen.42F

43 Het eerste 

argument berust op een bijna onmogelijke gelijkenis, het tweede argument zet vraagtekens bij de manier 

waarop de Mishnah de begrippen vreter en zuiper invult. 

De vraag wordt gesteld naar aanleiding van mSanhedrin VIII:2. Daarin staat dat iemand opstandig en 

weerspannig is als hij een tritemoor44 vlees eet en een halve log45 wijn drinkt. Dit zijn echter zulke 

geringe porties, dat een opstandige en weerspannige zoon daaraan kan voldoen, en dus kan dan niet 

worden gezegd dat er nooit een opstandige en weerspannige zoon geweest is en zal zijn. 

42  Mozes Mielziner, Introduction, 221. 
43  Mozes Mielziner, Introduction, 239. In par. 85 behandelt hij de algemene lijn mbt moeilijkheden, verschil van mening 

etc. In Remark 1 geeft hij de betekenis van איבעית אימא weer. 
44  Een tritemoor komt overeen met  een halve Italiaanse Mina. Een Italiaanse Mina is ongeveer 600 gr. Zie Dietrich 

Correns, Die Mischna, Ins Deutsch übertragen, mit einer Einleitiung und Anmerkungen, Matrix Verlag GmbH, 

Wiesbaden, 2005,  XXIII en 519. 
45  Een hele log komt overeen met ongeveer een halve liter. Dietrich Correns, Die Mischna, XXIII.  
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Er moet een ander argument komen om de uitspraak in de Tosefta te ondersteunen. De redacteur voert 

rabbi Shimon ten tonele.  

Daarmee lijkt hij terug te grijpen op mSanhedrin VIII:4 beide ouders moeten erin toestemmen dat de 

zoon wordt gestenigd. Rabbi Shimon vraagt zich af of er ook maar één ouder is die om zo’n gering 

vergrijp tot zulke rigoureuze beslissingen zou komen. Het impliciete antwoord op deze vraag is 

ontkennend en daarmee is de uitspraak van de Tosefta gered. De Mishnah biedt een opening tot 

steniging door een zachte voorwaarde, maar de voorwaarde voor de ouders zorgt er weer voor dat er 

nooit een opstandige en weerspannige zoon zal zijn. 

Blijkbaar is dit onbevredigend en lijkt toch niet alles gezegd. Na deze pericoop komt er een korte 

uitspraak, die de hele bovenstaande discussie op losse schroeven zet. Deze uitspraak gaan we nu nader 

toelichten. 

4.2.4 Toch wel steniging: rabbi Jonathan 

Als reactie op de stelling dat de Thora is om te leren, voert de redacteur nu een uitspraak van rabbi 

Jonathan aan. Rabbi Jonathan zei: “Ik zag hem en zat op zijn graf”. 

Dit lemma begint met  מר רבי יונתןא  in plaats van .דתניא. Door dit lemma te beginnen met het woord 

מרא  legt de redacteur de uitspraak die volgt in de mond van een amora. Omdat het woord מרא  voor het 

woord רבי is geplaatst, is dit een uitspraak geweest waarover volgens de redacteur consensus in 

rabbijnse kringen bestond.45F

46 

Belangrijk in dit verband is ook het woord אני ראיתי: (ik zag). Er kan met het werkwoord zien meer 

bedoeld zijn dan alleen het fysieke zien. Het woord ראה (zien) lijkt veel op het woord  ראיה (bewijs). 
Bacher geeft aan dat hiermee een bewijs bedoeld kan zijn als boven, dus Schrifttekst als bewijs, maar  

het bewijs kan ook aan de empirie ontleend zijn46F

47. Naast argumentatie en (Schrift)citaat wordt hier het 

empirisch waargenomene als bewijs gebruikt juist tegen de uitspraak van de Tosefta.  

Deze uitspraak komt, in tegenstelling tot eerdere rabbijnse uitspraken in deze sugya, niet voor in de 

andere rabbijnse verzamelingen. Het is dus goed mogelijk dat deze uitspraak door de redacteur aan rabbi 

Jonathan is toegeschreven. We zullen straks bij het voorbeeld van het besmette huis zien dat het 

waarschijnlijk geen toeval is dat hier met het werkwoord ראה is gewerkt. 

46  Mozes Mielziner, Introduction, 225: “The word מרא  preceding the name of a teacher, as מרא רב  generally introduces an 

interpretation, opinion, principle or decision of law originated by that Amora, and not disputed by another, while מרא  

following the name indicates at once that he is to be contradicted by another teacher.” Ook Steinsaltz merkt dit op in zijn 

Reference guide to the Talmud, 105. 
47  Bacher, Exegetische Terminologie, 179, n1. “Zeugen und Beweis sind die beiden Mittel zur Erkentnis des Rechtes, zur 

Feststellung der Wahrheit. Die Zeugen hört (cursivering van de auteur) der Richter an, den Beweis sieht er. d? Deshalb 

wohl heisst der Beweis  ראיה  das zu Sehende.” 
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Dit eerste paradigma laat ons in ieder geval in het ongewisse over de vraag of de Thora is om te leren 

of dat hij ook moet worden toegepast. We gaan nu kijken naar het tweede paradigma, de afvallige stad. 

Ook daar staat argumentatie op gespannen voet met de empirische waarneming.  

 

4.3 De afvallige stad 

4.3.1 Tekst 

Tekst met vertaling GeciteerdDoor 
Herkomst of 

functie 
citaat 

 Stamma Exegetische כמאן אזלא הא
term 

Met wie komt het volgende overeen?      

 Stamma Exegetische דתניא 
term 

Er wordt geleerd:     
דרוש וקבל עיר הנדחת לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב 

 שכר
Tanna of 
Amora 

Tosefta Sanh. 
14:1 

De veroordeelde stad is niet en zal niet zijn. En 
waarom werd het geschreven? Om te leren en loon 

te ontvangen  
    

 Stamma Exegetische כמאן כרי אליעזר 
term 

Het komt overeen met rabbi Eliezer     
רבי אליעזר אומר כל עיר שיש בה אפילא מזוזה אחת  דתניא

 Stamma bSanhedrin אינה נעשית עיר הנדחת 
113a 

Zoals er is geleerd: rabbi Eliezer zegt: “Iedere stad, 
al heeft die ook maar één mezouza, dan wordt hij 

niet gemaakt tot een veroordeelde stad.” 
    

 Stamma Exegetische מאי טעמא
term 

Wat is de reden?      
 אמר קרא ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחבה ושרפת באש 

 Schriftcitaat Deut. 13:17 וכיון דאי 

De Schrift zegt: “Alles wat je plundert zul je 
verzamelen, uitspreiden en verbranden met vuur”,      

 Tanna rabbi Eliezer איכא מזוזה לא אפשר 
Maar waar er een mezouza is,daar zul je niet 

vernietigen      

 Schriftcitaat Deut. 12:4 דכתיב לא תעשון כן לה אלהיכמ
want er staat geschreven: “Zo zul je niet doen met 

dat wat van de Heer jullie God is”     

   Amora וישבתי על תילהאני ראיתיה  אמר רבי ינתן
rabbi Jonathan zei: Ik zag het en zat op zijn 

puinhopen     
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4.3.2 Inleiding 

In Deuteronomium 13:13-17 worden voorschriften gegeven over hoe te handelen als een stad afvallig 

wordt. Onder een afvallige stad wordt verstaan een stad in het land Israel waar afgoderij is 

geconstateerd. We laten de tekst hier volgen in de vertaling van Oussoren.48 

 

13. Wanneer je hoort zeggen in één van je steden welke de ENE, je God, je geeft om daar te zetelen: 

14. Uitgetrokken zijn mannen, nietsnut-zonen uit je kring, en zij drijven de ingezetenen van hun stad 

weg door te zeggen: laten we verder gaan en andere goden dienen!- die ge nog niet kent;  

15. Zoeken  zul je dan, speuren en vragen¸ heel goed, en zie, is het wáár, staat het verhaal vast, is dit 

gruwelijks in je kring gedáán,  

16. Sla en versla dan de ingezetenen van die stad door de bek van het zwaard; ban haar en al wat in 

haar is en ook haar vee door de bek van het zwaard. 

17. Alles aan buit in haar zul je op een hoop gooien op haar plein; verbranden in het vuur zul je de 

stad en al haar buit geheel en al, voor de ENE God over jou; Wezen zal zij een puinhoop voor 

eeuwig, zij zal niet worden herbouwd. 

 

Bij eerste lezing lijkt deze tekst een vrijbrief voor een ongebreidelde moordpartij als in een stad in 

Israël afgoderij wordt geconstateerd. Ook hier legt de Mishnah49 de voorwaarde voor uitvoering van 

deze straf behoorlijk aan banden (Bijlage IIb) 

Zo gaat deze bepaling niet op als vrouwen of minderjarigen de stad verleiden, omdat het over mannen 

gaat, en geldt deze regel ook niet als ze niet uit dezelfde stam komen. Is er slechts een minderheid 

verleid, dan moeten de inwoners die wel zijn verleid, individueel worden berecht. Ook vindt er een 

nadere bepaling plaats van het begrip inwoner. Wat te doen als zich rondtrekkende karavanen binnen de 

stadsmuren bevinden? Zij moeten, onder voorwaarden overigens, worden gespaard. In vers 17 staat dat 

de stad een puinhoop moet blijven en dat ze niet mag worden herbouwd. Voor de rabbijnen is dit een 

aanleiding om een discussie aan te gaan over de vraag of er wel een park of boomgaard van mag worden 

gemaakt.  

Onze focus zal liggen op de tekst over de buit. Wat wordt precies verstaan onder de buit?  

De Mishnah maakt onderscheid tussen buit van de hemel en aardse buit, maar legitimeert of 

beargumenteert dit onderscheid niet. Het is echter juist het begrip buit waarmee de redacteur probeert 

48 Pieter Oussoren, De Naardense Bijbel, de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, 

Sakandalon, Vught, Tweede Druk, 2004.    
49  Mischna Sanhedrin X behandelt de vraag wie deel heeft aan de toekomstige wereld. Een categorie die van 

de toekomstige wereld is uitgesloten, zijn de inwoners van een afvallige stad. Sanhedrin X  definieert 

vervolgens  wat ze onder een afvallige stad verstaat en geeft dan verdere regelgeving over de verschillende 

aspecten van een afvallige stad. 
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aan te tonen dat er nooit een afvallige stad geweest is en zal zijn (Bijlage IIa). We gaan daarom eerst 

wat dieper op dit onderscheid in en laten vervolgens zien hoe aan de hand van het begrip hemelse buit 

de redacteur probeert aan te tonen dat er nooit een afvallige stad geweest is en zal zijn. 

4.3.3 Buit en hemelse buit 

De buit dient volgens Deuteronomium naar het midden van de stad te worden gebracht en daar te 

worden verbrand. De Mishnah maakt nu onderscheid tussen de buit van de hemel en de andere buit. De 

“gewone” buit, de materiële zaken, moeten inderdaad worden verbrand. Er is echter ook nog de 

categorie van de “hemelse buit”.  

Deze hemelse buit betreffen bepaalde rituele zaken die niet verbonden zijn aan afgodendienst, maar 

juist onderdeel zijn van de Joodse godsdienstbeoefening. Hieronder vallen Terumoth50, die niet 

verbrand mogen worden, maar moeten rotten, de tweede tiende51 en de heilige geschriften.  

Zowel de tweede tiende als de heilige geschriften moeten worden begraven of verborgen.  

Volgens de rabbijnen was een geschrift een heilig geschrift, “כתבי הקדש”  als het een tekst was uit één 

van de vierentwintig Bijbelboeken, handgeschreven, en op perkament. Een belangrijke bepaling was dat 

deze geschriften met respect dienden te worden behandeld en als ze eenmaal niet meer in gebruik 

waren, moesten ze op een respectvolle manier worden begraven.51F

52  

Het is dan ook geen wonder dat in de halacha rondom de afvallige stad, waarbij alles moet worden 

verbrand, een discussie ontstond over wat te doen met de aanwezige heilige geschriften.  

Het resultaat van die discussie is vastgelegd in de Mishnah: heilige geschriften moeten worden 

begraven. 53 Met heilige geschriften worden de vierentwintig Bijbelboeken bedoeld.  

Daar zijn  echter nog een paar eisen aan verbonden, ze moeten handgeschreven zijn op perkament en 

geschreven door een Schriftgeleerde.54 

Rabbi Eliezer introduceert het begrip mezousa. 

Een mezousa is een kleine rol perkament met daarop twee teksten: het Sjema, Deuteronomium 6:4-9, 

en Deuteronomium 11:13-21,55  in het Hebreeuws geschreven door een Schriftgeleerde.56 Door deze 

vier voorwaarden, namelijk het citaat uit de Schrift, Hebreeuws schrift, handgeschreven op perkament 

door een Schriftgeleerde, valt ook de mezousa onder heilige geschriften, en mag dus niet zomaar 

50  De eersteling van het koren, wijn en olie die aan de priester gegeven moet worden volgens Deuteronomium 18:4. Zie 

Steinsaltz, A Reference Guide, 275. 
51  De tiende nadat de -T?erumoth gegeven was aan de priester en de eerste tiende aan de leviet. Zie Steinsaltz, A Reference 

Guide, 222.  
52  Steinsalz, Talmud Reference Guide, 206.   
53  mSanhedrin X:6. 
54  Steinsalz, Talmud Reference Guide, 206.   
55  Zowel in Deuteronomium 6:9 als Deuteronomium 11:20 wordt gezegd : “Gij zult ze schrijven (de woorden, NB) op de 

deurposten van uw huis en aan uw poorten.”(Vert. Oussoren).  
56  Steinsalz, Talmud Reference Guide, 213.   
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worden vernietigd. Het aanbrengen van een mezousa wordt gezien als een religieuze plicht. Er zijn 

aanwijzingen dat dit gebruik al dateert uit de Tweede Tempelperiode en in de tijd van de rabbijnen was 

het een ingeburgerd gebruik. Of een mezouza veel voorkwam ten tijde van de  rabbijnen, is moeilijk te 

achterhalen. De rabbijnen gaan er in ieder geval van uit dat elke Jood die zijn godsdienst serieus neemt 

een mezousa aan zijn deurpost heeft bevestigd.57 

In mSanhedrin X wordt met geen woord gerept over en mezousa. Heilige geschriften dienen te worden 

begraven, en daarmee is de kous af. Als een stad afvallig is geworden, kan de aardse buit worden 

verbrand en de hemelse buit worden begraven. De voorwaarden voor het bestaan van een afvallige stad 

zijn weliswaar strikt, maar het is uiteindelijk wel degelijk mogelijk dat aan die voorwaarden kan worden 

voldaan.  

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de manier waarop de redacteur poogt om de uitspraak uit 

de Tosefta: “Er was nooit een afvallige stad, en er zal nooit een afvallige stad zijn….” te ondersteunen. 

Daarbij zullen we zien dat de mezousa een belangrijke rol speelt. 

4.3.4 Het argument van rabbi Eliezer 

Net als bij de opstandige en weerspannige zoon wordt de regelgeving aangaande de afvallige stad uit de 

Mishnah ook in de Talmoed Bavli verder uitgediept en besproken. De plaats waar dit discours 

plaatsvindt, is bSanhedrin 113a (Bijlage IIc). De redacteur van deze sugya haalt eerst de zin uit de 

Mishnah:כתבי הקדש יגנזו, “Heilige Geschriften dienen te worden verborgen.” aan en zet daar vervolgens 

een citaat van een tanna, rabbi Eliezer, tegenover. Dit citaat wordt meteen gevolgd door de zin “ מתניתין

 Onze Mishna is niet volgens rabbi Eliezer.” Met onze Mishnah wordt de Mishnah bedoeld דלא כר"א

zoals geredigeerd door rabbi Yehuda ha Nassi. 57F

58 De status van de uitspraak van rabbi Eliezer wordt aan 

de lezer meteen onthuld: rabbi Eliezer doet de uitspraak wel, maar is niet in brede rabbijnse kringen 

geaccepteerd. 

Rabbi Eliezer stelt dat als een stad maar één mezouza heeft, deze stad niet vernietigd kan worden. 

Het bewijs haalt rabbi Eliezer uit Deuteronomium 12:3. Daarin wordt opgeroepen om altaren omver te 

halen, gewijde palen met vuur te verbranden en de naam van de afgoden uit de plaatsen te doen 

verdwijnen. Vervolgens wordt Deuteronomium 12:4 aangehaald: “Zo zul je niet doen met wat de Heer 

jullie God toebehoort.” Deze bewijsvoering doet denken aan wat boven ter sprake is gebracht over de 

rabbijnse exegese. De teksten van vers 3 en 4 van Deuteronomium 12 worden uit hun oorspronkelijke 

context gehaald, namelijk de context van de vernietiging van heilige plaatsen, en in de nieuwe context 

van de afvallige stad geplaatst.  

57  Louis Isaac rabbinowitz, “Mezousa”, in: Encyclopedia Judaica, dl 14, 156-157. 
58  Mozes Mielziner, Introduction, 220.  
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Rabbi Eliezer stelt hier dat de mezouza iets is wat de Heer toebehoort. De mezousa bevat de Naam en 

die kun je niet ten prooi geven aan verwoesting. Maar volgens de Mishnah wordt daar ook juist voor 

gezorgd door heilige geschriften te begraven en zo aan vernietiging te onttrekken.  

Het bewijs van rabbi Eliezer lijkt dus niet waterdicht. Misschien is dat ook de reden waarom de mening 

van rabbi Eliezer uiteindelijk door een meerderheid van de rabbijnen niet wordt gedeeld. Hoe pakt de 

redacteur van bSanhedrin 71a de argumentatie aan om deze uitspraak wel als geldig argument te 

gebruiken voor de stelling dat er nooit een afvallige stad geweest is en zal zijn? We gaan daar in de 

volgende paragraaf dieper op in. 

4.3.5 De afvallige stad in bSanhedrin 71a 

De eerste zet van de redacteur is weinig logisch. De uitspraak van rabbi Eliezer wordt ingeluid met de 

woorden אומר ,רבי אליעזר אומר staat hier na רבי אליעזר, en dat is zoals we gezien hebben een teken dat 

de uitspraak van rabbi Eliezer niet op algemene instemming berust. Dit komt overeen met de 

formulering in bSanhedrin 113a, maar lijkt een zwaktebod: je geeft toe dat de aangehaalde uitspraak niet 

door iedereen wordt gedeeld. Wat de redacteur vervolgens weglaat is de zin: “onze Mishnah is niet 

volgens rabbi Eliezer.”  

Daarmee maakt de redacteur van 71a het argument van rabbi Eliezer van even groot gewicht als andere 

meningen die we in deze sugya tegenkwamen. Qua opzet is dit gedeelte gelijk aan de andere gedeeltes 

en doet volwaardig mee aan de discussie, terwijl het in bSanhdrin 113a lijkt alsof rabbi Eliezer’s 

argument bijna terloops wordt genoemd en verder niet wordt besproken. 

In beide sugyoth wordt de uitspraak van rabbi Eliezer aangehaald, maar in 113a wordt de uitspraak 

geciteerd als een afwijkende mening die tegen de consensus onder de rabbijnen ingaat, terwijl in 

bSanhedrin 71a dezelfde uitspraak juist wordt gebruikt om de stelling te onderstrepen dat er nooit een 

afvallige stad kan zijn en dus dat de Thora er is om te leren en loon te ontvangen. Ook hier zien we dat 

de Mishnah, evenals bij de opstandige en weerspannige zoon, de voorwaarden voor het bestaan van een 

afvallige stad wel inperkt maar uiteindelijk de mogelijkheid tot vernietiging open laat. Het is ook hier de 

redacteur die het argument van rabbi Eliezer oppakt om te laten zien dat er helemaal geen afvallige stad 

geweest kan zijn en de Thora er alleen maar lijkt te zijn om te leren en loon te ontvangen. 

Weer is het rabbi Jonathan die een afvallige stad heeft gezien en op zijn puinhopen heeft gezeten. Het 

derde voorbeeld, het besmette huis,  moet de discussie blijkbaar compleet maken. Ook daar zullen we 

het verschil zien tussen argumentatie en de praktijk van het zien.  
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4.4 Het besmette huis 

4.4.1 Tekst 

Tekst met vertaling GeciteerdDoor Herkomst of functie 
citaat 

 Stamma Exegetische term כמאן אזלא הא
Waarmee komt het volgende overeen?     

 Stamma Exegetische term דתניא 
Er wordt geleerd:     

 Tanna of בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר
Amora Tosefta Negaiem 6:1 

Het besmette huis is niet en zal niet zijn.  Waarom 
werd het geschreven? Om te leren en loon te 

ontvangen.  
    

 Stamma Exegetische term אלעזר ברבי שמעון כמאן כרבי
Het stemt overeen met rabbi Eliezer ben Shimon      

 לעולם אין הבית טמא עד רבי אלעזר ברבי שמון אומר דתנן
בשתי גריםין על שתי כתלים  שיראה כשתי גריסין שתי אבנים

 בקרן זוית ארכו כשני גריסין ורחבו כגרים
Stamma Mishnah Negaiem 

XII:3 

Er wordt geleerd rabbi Eliezer ben Shimon zei: “Er is 
geen sprake van een besmet huis tot er twee vlekken 

verschijnen als twee bonen op twee stenen op twee 
muren, op de hoek van de muren, in de lengte als 

twee bonen, en in de breedte als een boon” 

    

 Stamma Exegetische term מאי טעמא 
Wat is de reden?      

 Schriftcitaat Lev. 14:37 וכתיב קירות  קיר שמעון כתיב דרבי אלעזר ברבי
Volgens rabbi Eliezer ben Shimon is geschreven:  

“muur”, en er is geschreven “muren     

   Stamma איזהו קיר שהוא כקירות הוי אומר זה קרן זוית 
Waar is dat, een muur zowel als muren? Men zegt: 

“op de hoek van de muur.”      

 Stamma Exegetische term תניא 
Er wordt geleerd      

מקום היה בתחום עזה והיו קורין   אמר רבי אליעזר ברבי צדוק
 Taanna Tosefta Negaiem אותו חורבתא סגירתא 

6:1B 

rabbi Eliezer de zoon van rabbi Tsadok zei: “Een 
plaats is er bij Gaza en deze wordt genoemd: verlaten 

woestenij.” 
    

פעם אחת הלכתי לגליל וראתי  אמר רבי שמעון איש כפר עכו
 Tanna Tosefta Negaiem שמצייגין אותו ואמרו אבנים מנוגעות פינו לשם מקום

6:1B 

rabbi Shimon, de man uit Kefar Akko zegt:“Ik 
wandelde eens naar Galilea en zag een plaats 

waarheen men stenen gooide. En men zei: “besmette 
stenen worden daar op een hoop verzameld.” 
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4.4.2 Het besmette huis in de Schrift 

Evenals een mens besmet kan worden met melaatsheid, zo kan een huis ook besmet raken. Leviticus 

14:33-45 geeft voorschriften voor zo’n besmet huis. Er zijn ook hier weer regels die later door de 

rabbijnen nader ingevuld werden. Een van die regels betreft de vraag wanneer een huis als besmet kan 

worden aangemerkt. Leviticus spreekt alleen maar over aantasting op de muren, maar laat verder de 

grootte van de aantasting en het aantal muren buiten beschouwing. Het is juist dit punt waaraan de 

sugya zijn argumenten ontleent voor de uitspraak dat er nooit een besmet huis zal zijn. 

4.4.3 Het besmette huis in de Mishnah 

In Leviticus wordt alleen maar gesproken over vlekken op muren. Volgens mNegaiem XII:3 kan er 

alleen maar sprake zijn van besmetting indien er stenen, hout of aarde in het huis aanwezig zijn. Zijn er 

dus vlekken op muren te zien, dan is een huis alleen maar besmet als de vlekken op stenen zitten.  In de 

Mishnah vragen de rabbijnen zich af op hoeveel stenen minimaal een vlek te zien moet zijn, waarbij 

rabbi Jischmael tot “vier” stenen concludeert en rabbi Akiva tot “acht”.59  

Volgens rabbi Jischmael kan הבית בקירות, “op de muren van het huis” betekenen dat als er een vlek ter 

grootte van twee bonen op twee stenen of op een steen per muur zit, het huis dan pas een besmet huis is. 

Het moet namelijk gelden voor alle vier muren. Dat is al een stringente voorwaarde: een huis wordt pas 

besmet als op alle vier muren een vlek verschijnt ter grootte van twee bonen.  

Rabbi Akiva scherpt de voorwaarde nog sterker aan. In Leviticus wordt bij het verwijderen van de vlek 

steeds over אבנים, “stenen”, meervoud gesproken. Volgens rabbi Akiva dient de vlek ter grootte van 

twee bonen dan ook per se over twee stenen te zijn verdeeld. Er dienen per muur al twee stenen 

aanwezig te zijn om besmetting aan te tonen.59F

60  

De voorwaarde voor een besmet huis wordt nog verder aangescherpt door rabbi Eliezer ben Shimon. 

Hij stelt dat er pas van besmetting kan worden gesproken op het moment dat er een vlek verschijnt van 

twee bonen, verdeeld over twee stenen, waarbij de ene steen deel uitmaakt van de ene muur en de 

andere steen van de andere muur.  

Met andere woorden, slechts als er sprake is van een vlek ter grootte van twee bonen in iedere hoek van 

het huis, dan pas is er sprake van een besmet huis.  

Daarmee is de kans dat er sprake is van een besmet huis bijzonder klein, maar niet nihil. Met deze 

constatering keren we terug naar bSanhedrin 71a. 

  

59  Mischna Negaiem XII:3.  
60  Zie noot 22 en 23 in de uitgave van Hoffmann, Cohn en Auerbach, Seder Tohoroth, 304. 
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4.4.4 Het besmette huis in bSanhedrin 71a 

De redacteur van bSanhedrin 71a begint met het citeren van tNegaiem VI:1(Bijlage IIIa), weer met het 

woord דתניא. 
Hij is zich ook hier bewust van het feit dat de aangehaalde zin uit de Tosefta zich niet geheel laat 

rijmen met de uitspraak van de Mishnah. Deze  stelt wel een strikte voorwaarde, maar laat de 

mogelijkheid open dat er toch aan de voorwaarde wordt voldaan. 

Toch probeert de redacteur ook hier de uitspraak van de Tosefta in overeenstemming te brengen met de 

Mishnah(Bijlage IIIb). Alle argumenten die tot nog toe werden gebruikt om Tannaiem te citeren, 

werden ingeleid met het woord תניא, waarmee werd aangeduid dat de aangehaalde uitspraak niet uit de 

Mishnah afkomstig is. 

Hier wordt het argument van rabbi Eliezer ben Shimon ingeleid met de term דתנן. Ook van dit woord is 

de letterlijke vertaling: “Er wordt geleerd”, maar het verschil met דתניא is dat hier een uitspraak van de 

Mishnah wordt aangehaald om de uitspraak van de Tosefta te ondersteunen. 

Daarna komt de uitspraak van rabbi Eliezer ben Shimon. Deze uitspraak begint anders dan in de 

Mishnah. In de Mishnah zegt rabbi Eliezer: שיראה עד, “tot er verschijnt”. De redacteur maakt er echter 

van לעולם אין הבית טמא עד שיראה  letterlijk: ¨Er is nooit een besmet huis totdat er verschijnt etc.” 

De redacteur trekt zo de uitspraak van rabbi Eliezer al meer naar de sfeer waarin de discussie in de 

sugya plaatsvindt. Er is geen besmet huis totdat er aan een bepaalde, zeer stringente voorwaarde is 

voldaan. Dat is een veel sterkere uitspraak dan in de Mishnah wordt weergegeven, waar het alleen een 

criterium is voor een besmet huis. Het argument wordt in deze sugya verder niet logisch onderbouwd, 

maar kracht bijgezet door een sterkere formulering dan de Mishnah. 

Bij de afvallige stad hebben we gezien dat de redacteur van bSanhedrin 71a voor zijn argumentatie 

gebruik maakt van een uitspraak die door de rabbijnen niet algemeen gedeeld wordt. Ook hier is sprake 

van een parallelplek in de Bavli waaruit blijkt dat de aangehaalde uitspraak niet op algemene 

instemming van de rabbijnen berust. Traktaat bNidda 19a (Bijlage IIIc) somt een aantal voorbeelden op 

waarbij geciteerde uitspraken van een bepaalde rabbijn over onreinheid niet overeenkomen met de 

algemeen geldende consensus.  

Eén van die gevallen is de uitspraak van rabbi Eliezer ben Shimon. Evenals bij de afvallige stad volgt 

in bSanhedrin 71a het woord אומר op de naam van de geciteerde rabbijn en gaat er niet aan vooraf. Deze 

volgorde lijkt de status van het citaat te bevestigen. Het is een uitspraak van een tanna, maar uiteindelijk 

wel voor discussie vatbaar. Deze wordt niet door de rabbijnen in zijn algemeenheid gedeeld, maar door 

de redacteur van bSanhedrin 71a wel als sleutelargument genoemd voor ondersteuning van de uitspraak 

van de Tosefta.  

Net als bij de afvallige stad wordt ook hier het bewijs uit de Schrift meegeciteerd. Rabbi Eliezer ben 

Shimon haalt de Schrift aan om zijn standpunt te ondersteunen. 
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4.4.5 Ik zag besmette stenen 

Er zijn twee rabbijnen die volgens de Tosefta aangeven dat er een plaats in Gaza is die besmette ruïne 

wordt genoemd en een steenhoop in Galilea waar besmette stenen naartoe worden gegooid. De eerste 

rabbijn die in de Tosefta wordt genoemd is rabbi Eliezer ben Shimon. Van hem wordt in de Tosefta 

gezegd dat hij besmette stenen heeft gezien. In zowel bNidda 19a als in bSanhedrin 71a wordt hij 

genoemd als degene die met een tekst uit de Schrift probeert te bewijzen dat een huis pas besmet is als 

er in alle vier hoeken een vlek verschijnt.  

We hadden al gezien dat deze regel, ondanks de sterke beperking, de mogelijkheid voor een besmet 

huis wel open laat. Het is echter de bedoeling van de redacteur van bSanhedrin 71a om aan te tonen dat 

op grond van de uitspraak van Eliezer ben Shimon er nooit een besmet huis geweest kan zijn. Als 

Eliezer ben Shimon tevens zou zeggen dat hij een hoop besmette stenen heeft gezien en dus zou hebben 

aangegeven dat er wel degelijk sprake zou kunnen zijn van een besmet huis, zou de redacteur daarbij 

Eliezer ben Shimon twee uitspraken in de mond hebben gelegd die moeilijk met elkaar te rijmen zijn en 

de stelling uit de Tosefta behoorlijk ondergraven. Vandaar dat de redacteur waarschijnlijk Eliezer ben 

Tsadoq de uitspraak in de mond heeft gelegd. 

De tweede rabbijn die in de Tosefta wordt genoemd, is rabbi Shimon uit Kefar Akum. In de Tosefta 

doet hij de uitspraak dat er in Galilea een plaats is waar besmette stenen naartoe worden gegooid. 

Het merkwaardige is nu dat in bSanhedrin van dezelfde rabbijn wordt gezegd dat hij in Galilea een 

dergelijke plaats gezien heeft. Bijzonder is hier het woord gezien. Immers ook beide vorige gedeeltes 

eindigen met rabbi Jonathan die een graf respectievelijk een verwoeste stad heeft gezien. Het lijkt alsof 

de redacteur de bewuste passage in de Tosefta heeft gewijzigd en met deze wijziging een bepaalde 

bedoeling had.  

We memoreerden boven al dat de rabbijnen aan het woord zien volgens Bacher een speciale betekenis 

toekenden. Voor de rechtbank gold het zien als een bewijs, en hier lijkt, juist door de bewuste 

verandering, het zien, naast argumentatie en autoriteit, ook een geldig criterium dat de geleverde 

argumentatie flink onderuit kan halen.  

Nu we de sugya geanalyseerd hebben, resteren twee vragen: wat wil de sugya eigenlijk zeggen, en geeft 

zij uitsluitsel over de vraag hoe rabbijnen met gewelddadige teksten uit de Schrift omgaan? Om deze 

beide vragen te beantwoorden, zullen we als laatste dieper inzoomen op de achterliggende gedachte van 

de zin: “leer en ontvang loon” en vervolgens van daaruit proberen een conclusie te trekken. Dat vormt 

tevens het slot van dit essay.  
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5 Leren of doen? 
5.1 Inleiding. 
Moeten volgens de sugya de opstandige zoon, de afvallige stad en het besmette huis worden vernietigd, 

of is het geshreven om te leren?  

De sugya is uiterst ambivalent. Enerzijds wordt met behulp van subtiele argumentatie aangetoond dat 

nooit één van deze gevallen kan bestaan, terwijl anderzijds alle drie argumenten onderuit worden 

gehaald door Rabbi Jonathan, Eliezer ben Tsadoq en Shimon ben Eliezer. 

Het gebruik van de Schrift is subtiel. In de sugya wordt uit het feit dat stem in het enkelvoud staat 

geconcludeerd dat vader en moeder eenzelfde fysieke stem moeten hebben, bij de afvallige stad wordt 

“dat wat van de Heer je God is” uit de Schriftuurlijke context gehaald en losgelaten op de mezousa, en 

bij het besmette huis blijkt het cruciaal dat er zowel “muur” als “muren” in de tekst staat. 

Ook zien we contextwisseling: de meningen van Rabbi Eliezer en Rabbi Shimon ben Elizer krijgen 

door een net iets andere formulering in deze sugya een andere context dan de context waaruit zij 

vandaan zijn gehaald.     

De stammaiem in deze sugya lijken er alles aan te doen om aan te tonen dat er nooit een weerbarstige 

zoon, een afvallige stad en een besmet huis kan zijn. Maar het is de vraag of dit vanwege het 

gewelddadige karakter is, of dat er een andere factor in het spel is. 

Er komen in de rabbijnse literatuur genoeg plaatsen voor waar behoorlijk gewelddadige regelgeving 

wordt gesuggereerd. Er is nog een plek in de Bavli waarin een discussie rond de doodstraf wordt 

gecombineerd met de zin ”Leer en ontvang loon.”   

In bSanhedrin51a en b wordt uitgebreid stil gestaan bij de vraag of de dochter van een priester die 

overspel heeft gepleegd, gestenigd of verbrand61 moet worden. In bSanhedrin 51b wordt echter midden 

in de discussie door rabbi Joseph de  vraag gesteld of we een halacha moeten opstellen voor de dagen 

van de Messias. 

Daar wordt door rabbi Abaye op geantwoord: ”Als dat zo zou zijn dan zouden we de offerwetten niet 

hoeven bestuderen, want zij zijn ook alleen voor het Messiaanse tijdperk. Maar wij zeggen, leer en 

ontvang loon.”62  

Er blijkt hier een grote ambivalentie uit van de rabbijnen mbt geweld. De halacha over de verbranding 

van een overspelige priesterdochter wordt breed uitgemeten in de Bavli, maar het lijkt aan  de andere 

kant op een puur theoretische verhandeling. Immers de priesterklasse was al van het toneel verdwenen 

toen de Mishnah en later de Bavli werden samengesteld.  

Waarom dan uitgebreide discussie als deze gevallen niet meer van toepassing zijn?  

 

 

61  Conform Leviticus XXI:9 
62  De vertaling is vanuit de Engelse editie van Epstein 
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Een aantal auteurs heeft erop gewezen dat het doel van de Thora niet alleen is om zijn regels uit te 

voeren,het “doen”,  maar ook om ze te onderzoeken en te bestuderen. Studie is in de rabbijnse traditie 

een belangrijke mitswah.63 Ook al komen een aantal situaties niet meer voor, debat in de Thora daarover 

is nog steeds relevant. 

Toch wordt studie nog lange tijd gezien als ondergeschikt aan doen, studie is belangrijk omdat ze leidt 

tot het juiste doen.   

Zowel volgens David Kraemer64 als David Weiss Halivni65 ontwikkelt zich met name in de latere 

redactionele lagen van de Bavli studie als een activiteit met een zelfstandige verdienste. In de rabbijnse 

traditie krijgt het de naam Thora Lishma, “study for its own sake”. 66   

        

5.2 Ontwikkeling van argumentatie 
Volgens Kraemer lijkt de vroege fase van de Bavli nog erg op de Mishnah. De uitspraken zijn vaak 

apodictisch van karakter. In de latere fases van de Bavli zien we dat de sugyoth complexer worden en de 

argumentatie meer uitgesponnen.  Het is niet meer alleen ter ontwikkeling van de uitvoering van 

halachische regels, maar het gaat steeds meer om de motivatie en de argumentatie.67  

Deze overgang is op gang gebracht door een paar ontwikkelingen in het rabbijnse Jodendom uit de 

eerste vier eeuwen.    

Het Palestijnse Jodendom na de verwoesting van de Tweede Tempel was sterk gecentraliseerd en 

hoofdzakelijk beperkt tot de provincie Galilea in Palestina. Maar wanneer de rabbijnse beweging zich 

langzamerhand naar Babylon verplaatst, komt zij in een land waar de Joodse gemeenschap geografisch 

meer is verspreid en daardoor veel minder sterk is gecentraliseerd. Dat bracht een hogere mate van 

pluraliteit van meningen en gewoontes met zich, en daarmee ook de toenemende noodzaak van goede 

argumentatie en dus meer accent op leren. Daarnaast hadden de rabbijnen in Babylon minder invloed 

dan de rabbijnen in Palestina. Om die invloed te vergroten, was het nodig om regels van goede 

argumenten te voorzien.68  

63 Shmuel Safrai, Halakha, 131 en David Weiss Halivni Midrash, Mishna, and Gemara, The Jewish Predilection for 

Justified Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1986, 110.     
64  David Kraemer, The Mind of the Bavli, hoofdstuk 5 en 6.   
65  David Weiss Halivni, Midrash, Mishnah and Gemara, hoofdstuk 5 en 7. 

 66  David Kraemer, The Mind of The Bavli, 165-166. Hierin betoogt Kraemer dat ook het begrip Thora Lishma zich pas 

geleidelijk aan heeft ontwikkeld tot studie om de studie. Ook in de Bavli wordt nog herhaaldelijk gezegd dat het doel van 

de Thora is leren om te doen.   
67  Volgens Kraemer is het argumentatieve karakter al begonnen tijdens de vierde generatie van de amoraiem. Hij bestrijdt 

daarmee de stelling van  David Weiss Halivni, die het argumentatieve gedeelte geheel toeschrijft aan de Stammaiem. Zie 

Kraemer, The Mind of the Bavli, 50-53. 
68  David Kreamer, The Mind Of The Bavli, 119-120.  
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Een derde rol kan nog gespeeld hebben de oprichting van de verschillende academies. In plaats van 

kleine rabbijnse gemeenschappen ontstonden er academies in Babylon waarin het accent verschoof van 

het bewaren van tradities naar het beargumenteren van de waarde daarvan.69 

Daarnaast is er de  theologische factor die we in par 3.3 al tegen kwamen, de rabbijnen wijzen 

goddelijke interventie als openbaringsbron af en het menselijke verstand wordt leidraad. In de rabbijnse 

literatuur voor de Bavli zien we al dat na veel uitspraken ook het tegendeel van die uitspraak is 

vastgelegd, maar nog niet de discussie die tot die andere uitspraak heeft geleid.  

Het vastleggen van die discussie is het hoofdkenmerk van de Bavli, en daarmee komt het  accent steeds 

meer te liggen op de weg naar het resultaat, dan het resultaat zelf. 70    

Op deze manier ontstaat pluriformiteit in meningen en krijgt argumentatie een belangrijke plaats.71  

De ontwikkeling beweegt zich steeds sterker van apodictisch naar argumentatief. Zo wordt de studie 

van de Thora ook daadwerkelijk een religieuze handeling met zelfstandige waarde, waarbij studie om te 

doen geleidelijk aan opschuift naar studie vanwege de studie zelf, studie als religieus gebod. Dit begrip 

krijgt de naam Thora Lishma, studie van de Thora vanwege studie. 

  

5.3 De rol van argumentatie in bSanhedrin71a 
Alle drie gevallen zijn waarschijnlijk niet (meer) voorgekomen na de verwoesting van de Tempel in 70 

C.E. Met de wetgeving omtrent tempelrites viel zij dan ook onder de “theoretische’ halacha.     

David Weiss Halivni ziet in de behandeling van de theoretische halacha een cruciale ontwikkeling 

waarbij leren (en argumenteren) tot een mitswah wordt verheven.72  

Dat is ook wat dee redacteur van deze sugya, zo lijkt het, aan wil tonen: ook al kunnen de drie gevallen 

niet meer voorkomen ze hebben toch een functie in de Thora. Leer en ontvang loon.  

Dat ze zijn opgenomen om het belang van studie aan te tonen blijkt uit de vorm van de sugya. 

Er vindt uitgebreide argumentatie plaats¸en de citaten van de rabbi’s die toch pleiten voor de uitvoering 

van de regels, staan er wellicht niet om ze uit te laten voeren, maar als tegenargument en als 

aanknopingspunt voor verdere discussie.  

 

69  Jeffrey L. Rubenstein, “Social, Institutional Settings of rabbinic Literature”, in: Charlotte Elisheva Fonrobert en Martin S. 

Jaffee, in: The Cambridge Companion To The Talmud and rabbinic Literature, Cambridge University Press, 2007, 70.  
70  David Kraemer, Mind of the Bavli, 124: “The best we can do is to seek the truth, to approach the truth. Since here, in the 

process, is where truth now resides, the process itself, and the study of that process, (cursivering van de auteur) must 

become the ultimate act of piety”.  
71  David Kraemer, The Mind of The Bavli, 121: “If divine will was available only in a text, then that divine will could only 

be known through interpretation, ..But interpretation was (and remains) a profoundly human activity...each interpretation 

would always, in some degree, be incomplete”.   .   
72  Volgens David Weiss Halivini is dit een van de vijf stadia, het ontwikkelen van de theoretische halacha (halacha die niet 

meer van toepassing kan zijn), waarin zich de ontwikkeling naar leren als zelfstandige mitswa heeft voltrokken. Ook 

theoretische halacha wordt uitgebreid bediscussieerd. Zie zijn Midrash, Mishna, and Gemara,  108-111.  
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Voor de rabbijnen zijn ze evenzeer onderdeel van de openbaring als de bewering dat de gevallen niet 

bestaan.       

Leren en argumentatie zijn de religieuze handelingen bij uitstek.  

6 Slotconclusie 
We zijn begonnen met de vraag naar de interpretatie van gewelddadige teksten in de Schrift door de 

rabbijnen. We hebben daarbij in hoofdstuk 3 gezien dat het moeilijk is om een duidelijk standpunt van 

rabbijnen over geweld vast te stellen. Naast de genoemde voorbeelden zijn er in de rabbijnse geschriften 

nog heel wat onderwerpen die het geweld niet schuwen. 

Maar, zoals we zagen, rabbijnen wijzen goddelijke interventie als openbaringsbron af, en om de wil van 

God te kennen dienen we zijn tekst te bestuderen waarbij niemand kan claimen de volledige waarheid in 

pacht te hebben omdat ons menselijke verstand altijd feilbaar is. Een tekst kan altijd anders worden 

geïnterpreteerd dan op het eerste gezicht lijkt, en dus is er altijd ruimte voor dialoog en discussie en 

zelfs debat, en dat is de echte begrenzing van geweld. 
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tSanhedrin XI:6 
Tekst 
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Tekst 
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Tekst en Vertaling 
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Tekst 
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mNegaiem XII:3 
Tekst en vertaling I 
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