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luidt de tekst daarentegen: ‘Dezen nu waren de kinderen van

David die hem te Hebron geboren zijn: de eerstgeborene

Amnon, van Ahinoam de Jizreëlitische; de tweede Daniël,

van Abigaïl de Karmelitische; de derde Absalom...’ De

exegeten hebben hun licht laten schijnen over de vraag

waarom Kileabs naam in de Kronieken is gewijzigd tot

Daniël. Volgens rabbi Jitschak omdat grappenmakers in die

tijd beweerden dat Abigaïl ten tijde van haar bruiloft met

David zwanger was van Nabal en de naam Kileab afleidden

van kil’ajim av (‘tweeërlei vader’). Misschien zou het bij dit

grapje over het koningshuis gebleven kunnen zijn, maar het

is een feit dat Kileab in de politiek geen enkele kans heeft

gemaakt en van geen betekenis is geweest. Davids oudste

zoon Amnon werd door Absalom vermoord omdat hij Tamar

had verkracht en daarna beschouwde Absalom, de derde

zoon, zichzelf als troonopvolger. Hoe zit het dan met de

tweede zoon? En waarom komt Kileab helemaal niet voor in

het verhaal over de strijd om de opvolging in de nadagen van

David? Blijkbaar stak er toch iets van waarheid in de

grappenmakerij en werd Kileab gediskwalificeerd als

troonopvolger door de onzekerheid over de identiteit van

zijn vader.

Interessant is in elk geval dat de spottende naam Kileab,

waarin het geheim besloten ligt, en de toevoeging ‘de

huisvrouw van Nabal de Karmeliet’ bij Abigaïl als zij reeds

de vrouw van David is, beide ontbreken in de Kronieken.

Maar de schrijver van de Kronieken heeft wel meer

weggemoffeld uit de geschiedenis van koning David. Zo

slaat hij de hele buitenechtelijke affaire van David met

Bathseba en de moord op haar man Uria over. Dat is echter

een andere kwestie van officiële geschiedvervalsing, die een

aparte bespreking verdient.
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'iIr &c .j &C Ik s�kIb r .J1t sh *u %s h)b &C Uh %v v.K )t &u" :cu,f ',tz ,nugk

k *h�dh *c1t�k kt)H *b %S h *b )J ,h *kt)g &r &z *H �v o�g«bh *j1t�k i«b &n �t rIf &C �v

o,gs oharpnv ub,b rcf /ww///oIk %J &c �t &k h *J *k &A �v ',h *k &n &r �F �v

/ohnhv hrcsc kthbs vn'ouan treb khdhct ic ctk *Fa lfk

v,hv kcbn - ohrnut rusv hbmhk uhva" :ejmh wr rnt

if,h /ct ohhtk *F iuakn tkt "ctk *F" ihtu '",rCUgn khdhct

iucaj kg ,ubmhku ,Ugag,a *v rsdc ohr,ub ohrcsv uhva

u,ut vhv ,hyhkup vbhjcna thv vscug lt 'vfuknv ,hc

jmrb 'iubnt 'sus ka urufc /,uchaju hufhx kf rxj ctk *F

'oukact vtr ifn rjtku 'rn, xbut kkdc oukact hshc

gusnu ?$hbav ick gdubc vnu /aruhf unmg ,t 'hahkav icv

,hrjtc oharuhv ,njknc ctk *F u,ut kg rcs ubgna tk

ht /rusv hbmhk ka ovh,usajc uvan vhva vtrb ?$sus hnh

/aruh ,uhvkn u,ut vkxp uhct ,Uv.zk gdubc ,urhvcv

,t ICUjc ipumv 'ctk *F hbdgkv oava tuv ihbgna vn

ka vnak vuukba '"h *k &n &r �F �v k %c%b , .J )t" hubhfv ifu 'suxv

hrcs rp )x *n unkgb ovhba - sus ,at rcf v,hvaf khdhct

sus lknv ,usku,n eujnk dts ohnhv hrcs rpx kct /ohnhv

lt 'gca',cu vhrUtc vruaev jmrvu ;uthbv ,arp ,t od

hshc vhruyxhvv cU,fa ,hhdux ',rjt vhdux rcf uz

/srpb iuhg ahsevk hutr lfku 'iuykav
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omtrent na tien dagen, zo sloeg de Here Nabal dat hij stierf.’
De bijbelcommentator Rasji - kennelijk in een humoristische
bui - legt uit dat Nabal het aan zijn hart kreeg toen hij hoorde
hoeveel kostbare etenswaren zijn verkwistende vrouw aan
David had gegeven. Zelfs een beginnend rechercheur zou
zo'n verhaal niet geloven. Totale verlamming en overlijden
na een paar dagen doen eerder denken aan vergiftiging dan
aan een hartaanval. Het meest aannemelijk is een overdosis
aan conine uit de bessen van de gevlekte scheerling, een
plant die bekend is uit de Griekse literatuur en in de bijbel
voorkomt (in Nederlandse vertalingen ondermeer als
‘vergiftig kruid’ of ‘gifplant’ en in de samenstelling ‘galle-
water’ of ‘gifsap’). De gevlekte scheerling, ook dollekervel
genoemd, groeit onder andere in de heuvelachtige omgeving
van Hebron en een van de bekende symptomen van zijn
dodelijke gif is verlamming voor het overlijden. Een
onomstotelijk bewijs is hiermee niet geleverd, maar de
verkrijgbaarheid van het gif en het ziekteverloop van Nabal
steunen de veronderstelling dat Abigaïl haar man heeft
vermoord op grond van een overeenkomst met David.

De verdenking wordt nog harder als David onmiddellijk
na Nabals raadselachtige dood boodschappers naar de
weduwe stuurt om haar ten huwelijk te vragen. Nu blijkt wat
zij bedoelde met ‘zo zult gij uw dienstmaagd gedenken’.
Abigaïl rijdt opnieuw op een ezel naar David toe. (Misschien
was het dezelfde ezel waarop ze de eerste keer naar hem toe
was gereden, en was deze ezel een stille getuige wiens mond
niet door de Here werd geopend uit vrees voor de goede
naam van het koningshuis...)

De haast die David en Abigaïl maken met hun bruiloft
heeft nog een klein, pikant gevolg dat de krantenkoppen niet
heeft gehaald. In II Samuël 3 staat geschreven: ‘En David
werden zonen geboren te Hebron. Zijn eerstgeborene nu was
Amnon, van Ahinoam de Jizreëlitische; en zijn tweede was
Kileab, van Abigaïl, de huisvrouw van Nabal de Karmeliet;
en de derde Absalom, de zoon van...’ In Kronieken
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vz ihbgc eezb hbt cua /",«n%H �u k %c%b , .t wv ;«D *H �u oh *n%H �v , .r .G1g �F

vek kcba rhcxn 'vtrbf 'hyxhrInUv .rpc rat 'h"ark

/susk khdhct vthcva vjb *nv ksud kg rgymva ouan uckc

,uunu hkkf eu,ha /vzf ruphx vbue vhv tk khj,n akc od

kgrv 'ck';e,vn r,uh vkgrv ohrhfzn rpxn ohnh rjtk

od gushv 'sIegv aIrv tuv ,gsv kg r,uhc kce,nv

rvc od k )sdv - hbkye jnm uvz /iuu%h ,urp *xc odu trenc

uz iht /uka gush ih *n &x �T tuv ,uunv hbpk eu,haau iurcj

khdhcta vrgavk ,pxub ,ghhxn ,usg tkt ',hbexp vghce

/sus og vfrga oseun o )Fx .v ,uce *gc 'vkgc ,t vjmr

u,un rjtk shna ouan ohrcd,nu ohfkuv ,usajv

V %T &j �e &k k *h�dh *c1t �C r )C �s &h �u" ohjhka sus jka 'kcb ka hru,xnv

%T &r �f%z &u" vrnt ratf vbuuf,v vnk rc,xn v,g /"v %A *t &k Ik

kg vcufr 'sus kt vfrs khdhct vaug cua /"W ., %n1t , .t

,t vadpaf vcfr uhkga runj u,ut vz vhv hkut) runjv

uhp ,t j,p tk ohv«kt rat 'vnhznk okht sg 'vbuatrc sus

/(///vfuknv ,hc ka cuyv unak aaj lu,n

tuv vz iuzphju 'khdhctu sus ,bu,jc ah iuzphj ihgn

/,ur,ufv hkuac hybehp sutnu iye ihbgk orudv vtrbf

h *v &h �u iIr &c .j &C oh *b %C s *u %s &k Us &k %U *H �u" :cu,f wd erp wc ktunac

k *h�dh *c1t�k c %t &k *F Uv)b &J *nU$', *kt)g &r &z *H �v o�g«bh *j1t�k iIb &n �t IrIf &c

'ohnhv hrcs rpxc /"///oIk %J &c �t h *J *k &A �v &u h *k &n &r �F �v k %c%b , .J )t
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vijanden en die tegen mijn heer kwaad zoeken.’ Als Nabal?

Een vergelijking met de wijze waarop in II Samuël 18 een

boodschapper van Joab aan David het bericht van de dood

van de jongeling Absalom brengt, is verduidelijkend: ‘Dat als

die jongeling mogen worden de vijanden van mijn heer de

Koning en allen die tegen u ten kwade opstaan.’ De

stilistische overeenkomst is treffend. Blijkbaar was dit een

standaardformule, die door Abigaïl wordt aangewend om

David mee te delen dat Nabals dagen geteld zijn. Het is

duidelijk dat haar woorden in geen geval een poging zijn het

leven van haar man te redden, maar ze gaat nog verder. Ze

zegt David dat een door hem uitgevoerde moord op Nabal

een ‘wankeling’ en een ‘aanstoot des harten’ zou zijn als hij

tot vorst over Israël zal zijn aangesteld. Nabal kan dus beter

door iemand anders uit de weg worden geruimd, op een

meer heimelijke en elegante wijze, namelijk door Abigaïl zelf.

In de onderwereld wordt voor een huurmoord betaald.

Ook Abigaïl noemt haar prijs. ‘En als de Here mijn heer

weldoen zal, zo zult gij uw dienstmaagd gedenken,’ zegt ze

tot slot. Wat dit ‘gedenken’ betekent, zal het vervolg duidelijk

maken. Het is in ieder geval niet de prijs van de mee-

gebrachte rozijnen en vijgen die ze van hem vraagt, maar het

loon voor een veel belangrijker dienst. David vat haar

bedoeling en keert terug naar zijn kamp. Hij wacht de afloop

af. Abigaïl gaat naar huis en treft haar man in kennelijke staat

van dronkenschap aan. De dwaas begreep helemaal niet van

welk gevaar hij was gered door zijn vrouw. Nog minder

begreep hij welk gevaar zij nu zelf voor hem vormde.

‘Het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van

Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die

woorden te kennen: toen bestierf zijn hart in het binnenste

van hem en hij werd als een steen; en het geschiedde
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vz euxp ,uuavk htsf /tnkgc vrgav vbht uz /"v%g %r h *b«s1t

Wh.k%g Un %e r .J1t k«f &u Q.k .N �v h *b«s1t h )c &h«t r�g�B �f Uh &v *h" :euxpk

,un kg susk ctuh jhka ghsun uca jxubv vz /"v%g %r &k

/hbars ,rnut ,hbubdxv ,uvzv /(j"h 'c ktuna) oukact

kcba ,rnut khdhct u,rzgca 'kcuen jxub 'vtrbf 'vz vhv

khmvk khdhct vbuuf,v Uka rurc 'vren kfc /, )nf cuaj

"///Wh .c &h«t k %c%b &f Uh &v *h" ,rnut v,hv tk 'sus shn vkgc ,t

kcb kuxhja susk ,rnut thv ',nhhxn thv iht lfc lt /wudu

k�g sh *d%b &k" vhvh ratf "kIJ &f *n &kU v %eUp &k" susk vhvh uhshc

vrumc 'rjt uvahn hshc kxUjha 'if ot ;hsg /"k )t %r &G *h

/vnmg khdhct hshc rnut vuuv 'r,uh ,hyb�d.k .tu ,htaj

od /kuxhj sgc rfG okak duvb iaeyurpv okugc

'"W ., %n1t , .t %T &r �f%z &u h *b«st�k wv c *yh )v &u" /vrfGc ,ceub khdhct

vtrb vrhfz v,ut ka vaurp vn /vhrcs ouhxc ,rnut thv

,urhpv rucg rfG ,aecn thv ihta rurc okut /lanvc

,t ykue sus /r,uh vcrv hbhmr ,ur )a kg tkt 'ohacuhnv

khdhct /rcs kuph lht ,utrk ih,nn tuv /unuenk cau rxnv

uhkg cuy ucku rufha cfua u,ut ,tmunu vkgck ,rzuj

'u,at hshc .kuj vbfx uzhtn kkf ihcv tk vz khuu .t /sutn

/v,g uk vuuvn vnmg'thv vbfx uzhtu

IT &J *t Ik's.D �T �u k %c%B *n i *h�H �v ,t)m &C r .e«C �c h *v &h �u$"

h *v &h �u 'i .c %t &k v%h %v tUv &u IC &r *e &C IC *k , %n%H �u v.K )t %v oh *r %c &S �v', .t
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bekend een zwak voor het vrouwelijk geslacht. Bovendien

zat hij in die tijd zonder vrouw, want Sauls dochter Michal,

zijn wettige echtgenote, was niet meegevlucht met haar man

maar bij haar vader gebleven. Op de erotische kant van de

ontmoeting tussen David en Abigaïl is al eeuwen geleden

gewezen. Onze schriftgeleerden hebben hierover hun gedach-

ten de vrije loop gelaten en in het talmoedtraktaat Sanhedrin

wordt dan ook opgemerkt dat allen een zaadlozing hadden

toen zij hen ontmoette. In het talmoedtraktaat Megilla wordt

verteld dat David bij zijn eerste ontmoeting met Abigaïl al in

lust voor haar ontbrandde, maar zij op dat moment net

ongesteld was. ‘Zij nam bloed (van haar verborgen delen) en

liet het hem zien.’ Wat een groots verhaal: bij de een spreekt

het tot de criminele verbeelding, in de ander wekt het

seksuele fantasieën. Maar kom, we laten de schriftgeleerden

en hun Abigaïl, die David en zijn mannen in hun natte

onderbroeken met hun neus op haar menstruatiebloed drukt,

voor wat ze zijn en keren terug tot de onderwereld waarmee

we zijn begonnen. De knappe jongedame ging dus op Davids

voeten liggen en begon een redevoering van acht verzen,

waarvan het ene nog mooier en uitgekookter is dan het

andere. De geïnteresseerde kan ze nalezen in 1 Samuël 25. De

verzen bevatten een uitgekiende dosering vleierij, veront-

schuldigingen, beroep op het mannelijke ego, expliciete

toespelingen op Davids politieke toekomst en ook een

verbluffend voorstel.

De hele smeekbede blijkt niet meer dan de aantrekkelijke

verpakking van twee zinnen die de hoofdzaak vormen en

ertoe leiden dat David terugkeert naar zijn kamp en zich niet

vergrijpt aan Nabal. In de woorden van Abigaïl schuilt haar

voorstel Nabal eigenhandig te liquideren. Ze formuleert het

met veel stijlgevoel: ‘En nu, dat als Nabal mogen worden uw 
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vhv inz u,utca od vn 'habv ihnk vakuj kgcf ubk gush

',heujv u,hhgr 'kuta ,c kfhn ifa 'vat tkc hura

khdhctu sus adpn ka ,hyurtv vnhbk /vhct ,hcc vrtab

ovh,ucajnk rurs vz taubc ub,b k"zj /inzn rcf ck Un %G

'"okuf ureUv - o,ut audp,u" cu,f ih *rs .vb �x , .f .X �ncu

vuut,b susa rpuxn v%K *d &n , .f .X �nc /hre hkgc uagb 'Ub &h �v &S

,g v,ut v,hv uz kct /vbuatrv o %,Ug &s �uu &, *vc shn khdhctk

vcr vn /"uk v,trvu (vhr,x ,hcn) os vkyb" /v,shbc

,Ih *z �ybN�p rjtcu hkhkp iuhns rrugn tuv vzc /ruphxv ,kusd

osc ,ppubnv khdhct ,tu k"zj ,t cuzgb 'okut /,Ih *k %tUxe .x

okug kt cuabu 'xbfnv hcuyr uhruchdu sus kun v,shb

hkdr kg vjy,av vtbv vchrv 'if ot /ubkj,v uca gapv

vtb ovn sjt kfa oheuxp vbuna ic outbc vhp vjmpu sus

rpxc ovc ihhgk kfuh ihbugnv truev /hbavn ofujnu

eseusn iubhnc ohkhfn vkt oheuxp /j"f erp wt ktuna

,uzhnr 'hrcdv Id .tk vhbp 'vjhkx ,aec 'vpubj hrcs

/vnhvsn vgmv odu 'sus ka hyhkupv ush,g rcsc ,uarupn

hbak ,faun vzhrt tkt vbht vhbp v,ut kfa rc,xn

uvbjnk vrzjc ,.d .x%k susk unrda ovu 'ohhrehg ohypan

vgmv ,r,,xn khdhct hrcsc /kcbc ush jukak tku

,jxubn vgmvv /thv'vhshc kcb kuxhj rcsc ,arupn

k .t oh *J &e �c &n �v &u Wh .c &h«t k %c%b &f Uh &v *h 'v %T�g &u" :hmhknv ypanc
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en zijn opvliegendheid, in de tweede plaats broedt ze dan al

een veel ingewikkelder plan uit.

De lezer die denkt dat Nabal gezegend is met een goede,

verstandige vrouw die hem het leven zal redden, staat een

verrassing te wachten. Nabal zelf wacht nog een veel

kwadere verrassing. Abigaïl zal een nog gevaarlijker type

blijken dan beide heerschappen tezamen.

Intussen trekt David aan het hoofd van zijn mannen naar

de schaapskooien van Nabal. Met het zwaard op de heup en

kokend van woede daalt hij een bergpad af. ‘Ik heb

tevergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft [...] en hij

heeft mij kwaad voor goed vergolden. Zo doe God de

vijanden Davids en zo doe Hij daartoe, indien ik van allen

die hij heeft iets tot morgen overlaat dat mannelijk is.’

Kennelijk heeft hier een of andere auteur zijn best gedaan

David af te schilderen als een van Nabals veehoeders, maar

heeft iemand soms zijn diensten ingehuurd? Als David

inderdaad een van Nabals veehoeders was geweest, was hij

naar de scheerfeesten gegaan en had net als de andere

werknemers zijn loon ontvangen. Dan had hij zijn jongens

niet naar zijn baas gestuurd om cadeautjes te eisen. Nee, die

cadeautjes zijn niets anders dan protectiegeld.

Abigaïl haast zich met haar volbeladen ezels naar

David. Ze weet dat ze een harde man gaat ontmoeten die

normaal gesproken voor weinig terugdeinst en nu

bovendien woedend en beledigd is. Op dit besef is haar

plan gebaseerd. Zodra ze hem ziet, snelt ze naar hem toe

en laat zich op zijn voeten vallen: in de Hebreeuwse tekst

staat ‘op zijn voeten’, nota bene, en niet ‘aan zijn voeten’.

Abigaïl was een mooie vrouw en David had zoals
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vckc khdhct ,jeur rcf vga v,ut ',hbau ',rrug,nv

/vnf'hp vfucx vnhzn

u,at ,ufzc kcb ka uekj rpa hf rucxv 'truek

/vg,pv vbufb - sus ;fn ukhmvk vsh,gv vnfjvu vcuyv

vsh,g khdhct /r,uh vgurd vg,pv vpmn unmg kcbk

od ohbustv hban vnf'hp ,bfuxn ,uhahtf vnmg jhfuvk

 /sjh

tuv /kcb ,utkfn kt uhabt atrc sus ose,n ohh,bhc

Q �t" /ogzn j,ur ukufu 'crj rudj 'hrrvv kuganc sruh

, �j �T v%g %r h *k c .J%H �u /// r %C &s *N �C v.z%k r .J1t k %F , .t h *T &r �n %J r .e .A�k

rh *t &J �t o *t ;h *x«h v«f &u s *u %s h )c &h«t &k oh *v«kEt v .G1g�h'v«F /v %cIy

itf jry o,xv in /"rh *e &C ih *T &J �n r .e«C �v s�g Ik r .J1t k %F *n

hfv okut 'kcb itm rnuaf sus ,t dhmvk o�g �Y *n rpux vzht

ryub sus vhv Uk ?$uka vrhnav h,ura ,t uvahn rfa

r,hf urfa ,t kceku z)dv ,udhdjc ;,,avk tc vhv 'itmv

tkt ibhta ',ub,n aursk hsf uhrgb ,t jkua tku ohscugv

/,uxj hns

,gsuh 'vjb *nv hxung ohrunjv og ,rvnnv 'khdhct

ohnhc od vae ostu 'ckgb 'ogzb rcdc k )e %T *vk vsh,g thva

vtur thva gdrc /v,hbf, xhxcc ,tmnb uz vghsh /ohkhdr

kg 'ck ohGk ah 'uhkdr kg ,kpubu ,rvnn thv 'sus ,t

iv susu 'rtu, ,ph vat v,hv khdhct /uhkdrk tku 'uhkdr
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als hij vraagt wie de zoon van Isai is; bovenal doet hij alsof

David een onbekende jongen is en geen naam zou hebben

gemaakt als oorlogsheld.

Davids mannen houden op voorbeeldige wijze het hoofd

koel als ze de krenkende woorden van Nabal aanhoren. Dan

gaan ze terug naar hun leider en brengen hem op de hoogte.

Nabals grootste vergissing is dat hij David niet de moge-

lijkheid van een gematigde reactie of onderhandelingen heeft

gelaten. Als David zijn reputatie als leider wil behouden,

moet hij nu hard terugslaan. We moeten niet vergeten dat

David niet zomaar een plaatselijke zware jongen is, maar

iemand die aanspraak maakt op de troon en al door Samuël

is gezalfd als opvolger van Saul. Zijn hele geloofwaardigheid

staat nu op het spel. Aan het hoofd van een voor die tijd

enorme legermacht - vierhonderd man - trekt hij uit om

Nabal de Karmeliet en diens medestanders te leren wat het

betekent om de plaatselijke boss voor het hoofd te stoten en

hem iets te weigeren. Nabal heeft zich met zijn inschat-

tingsfout grote ellende op de hals gehaald.

Zijn vrouw Abigaïl, ‘goed van verstand’, begreep de

situatie echter wel. Het verhaal dat binnen een paar uur met

een bloedbad en een plundering afgelopen zou kunnen zijn,

krijgt een verrassende wending door het ingrijpen van deze

handige tante. Abigaïl hoort van een herder wat er gebeurd is

en laadt snel een gulle gift op haar ezels om David te sussen.

Ze vertrekt zonder haar man in te lichten. Daarvoor heeft ze

twee redenen: in de eerste plaats kent ze zijn slechte karakter
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uhkt xjh,n tuv 'kfn runjvu `"?h �J *h i .c h *n" urnutc sus

ruchdf unak ajf,nu 'ohrgbv sjt ktf 'hbunkt ktf

/epx kf tkk uk gush vhva - vnjkn

vmtbv hrcs ,t ohgnua 'h,pun jur'ruec 'sus habt

ka vkusdv u,thda /grta ,t odhvbnk rpxk hsf ohcau

vcud, ka vrhrc oua sus hshc rh,uv tka v,hv kcb

una kg runak sus vmur ot 'i,nu'tan ka ut vbu,n

susa rufzk ah /,uphrjv tuknc v,g chdvk uhkg - dhvbnf

r,fv ,t xup,k ,UrnUh kgc tuv 'hnuen r.Ch *k %e o,x ubht

/kuta ka uphkjn ,t uc vtra 'ktuna hsh'kg janb rcfu

oumg juf atrc tmuh tuvu 'ijcnk v,g ,snug u,ubhnt kf

rugha ,,k hsf 'aht ,utn gcrt 'ohnhv o,ut hdaunc

ka oaurp vn - ;rymvk vmura hn kfku - hknrfv kcbk

'rghau ihcv kcba hkcn /hnuenv xICk ,upmj,vu curx

/vgrv v,g uhkt v,kf

ka "k .f .A �v', �cIy" u,at 'khdhct v,hv ihcv i )Fa hn

jcyc ,uga vnf lu, ohh,xvk vhv sh,ga 'ruphxv /kcb

vat ka v,ucrg,v kac r,uhc gh,pn vbpn kche 'vzhccu

ohgurv sjt hpn vgna khdhct /ohbhbgv lkvnc uz ,hnunrg

hsf vchsb vjb *n vh .runj kg ,xnugu ,rvnn thvu grta ,t

lfk /vkgck rcs rnuk hkcn lrsk ,tmuh thv /sus ,t xhhpk

u,nju grv uhput ,t vrhfv thv ',hatr :,uchx h,a ah
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Wie geen belangstelling heeft voor zo'n uitleg van de

tekst, vindt troost in het bijbelcommentaar van Rasji

(1040-1105), die de situatie van een andere kant bekijkt.

Volgens Rasji kwamen Davids jongens op joods nieuwjaar

(‘een goede dag’ kan in het Hebreeuws ook ‘feestdag’

betekenen) bij Nabal op bezoek en verzochten deze brave,

arme talmoedstudenten alleen maar om wat geld voor de

voorgeschreven feestmaaltijd, zoals paupers in de grote stad

op kerstavond onder het raam van een rijkaard kerstliedjes

zingen in de hoop een paar kerstkransjes toegeworpen te

krijgen. Uit het vervolg van het verhaal blijkt dat deze

verklaring zo gek nog niet is: ook al was het nog geen joods

nieuwjaar, het wordt tijd voor een afrekening. 

Vernederende afwijzing

Nabal begreep niet dat Davids verzoek er een was dat niet

kon worden geweigerd. Of Nabal daarmee zijn naam, die

‘schoft’ betekent, eer aan deed valt te betwijfelen: in ons

verhaal komen grotere schoften voor. Maar of Nabal nu een

schoft was of niet, hij was in ieder geval een onbehouwen en

fantasieloze dwaas. Hij beledigt David als hij diens verzoek

op felle toon van de hand wijst: ‘Wie is David en wie is de

zoon van Isai? Daar zijn heden vele knechten die zich

afscheuren elk van zijn heer. Zou ik dan mijn brood en mijn

water en mijn geslacht vlees nemen dat ik voor mijn

scheerders geslacht heb, en zou ik het de mannen geven die

ik niet weet vanwaar zij zijn?’

De belediging is drievoudig. Nabal noemt David een

weggelopen knecht en doelt hiermee op Davids vlucht voor

het huis van Saul en op de aard van zijn hele bandie-

tenbende; hij beledigt Davids familie en afkomst
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tmnh 'gurtv ka uzf ,hbarp ,huuzc ihbugn ubhta hn

vhm %tUyh *xv ,t apu,v 'h"ar ka u,ubarpc ohnujhb htsuuc

h *F") vbav atrc utc sus hrgba rnut h"ar /rjt iuuhfn

ohbuhct ohdubg ohfrct ka o,aec kfu '("Ubt %C cIy oIh k�g

rnzk utca rhgv hhbgk kan 'djv ,sugxk ,ugn thv vkt

vnf kcek vuue,c 'rhcdv ka ubukj kmt skunv dj khkc

od /vzv aurpc uvan aha vtrn ruphxv lanv /ohbhpu,

/utc od utc ohtrub ohnh 'vbav atr ghdv tk ot

khpan curhx

rapt'hta ,ugmvv duxn thv sus ,aeca ihcv tk kcb

aha htsuuc :chhjnv unak hutr kcb vhv ot epx /ivk crxk

'kcb vhv tk ot od kct /r,uh ohkusd ohkcb ubhbpka ruphxc

iubdxc vaeck crxn tuv 'iuhns'rxju xd khxf vhv hrv

oh *s %c1g UC �r oIH �v !?$h %J *h'i .c h *nU s *u %s h *n" :khpanu vyuc

, )t &u h �nh )n', .t &u h *n &j�k', .t h *T &j �e%k &u/uh%b«s1t h)b &P *n Jh *t oh *m &r %P &, *N �v

h )t h *T &g �s%h t«k r .J1t oh *J%b1t�k h *T �,%b &u h%z &z«d &k h *T &j �c %y r .J1t h *, %j &c *y

"?v %N )v v.Z *n

scg sus ,t vbfn kcb /akuan iuckg tuv iuckgv

hputku kuta ,hcn sus ,jhrck iuufn vkt uhrcscu '.rp,n

- ka utmunu u,jpan ,t chkgn tuv `u,rucj ka hkkfv
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en zijn mooie, pientere vrouw Abigaïl. Een belangrijk punt is
het feit dat de rijke veehouder wordt omschreven als een
Kalebiet: hij is een nakomeling van de beroemde Kaleb de
zoon van Jefunne, een Judees stamhoofd in de tijd van de
doortocht door de woestijn en een van de twaalf verspieders,
of misschien van Kaleb de zoon van Hezron. In elk geval is
Nabal lid van een machtige, notabele familie die de komst
van de jonge oproerkraaier uit Bethlehem waarschijnlijk met
lede ogen heeft aangezien.

De scheerders zijn volop aan het werk als David tien van
zijn mannen naar Nabal stuurt met een nederig verzoek.
‘Vrede zij u, en uw huis zij vrede, en alles wat gij hebt zij
vrede. En nu, ik heb gehoord dat gij scheerders hebt; nu, de
herders die gij hebt, zijn bij ons geweest; wij hebben hun geen
smaadheid aangedaan, en zij hebben ook niets gemist alle de
dagen die zij te Karmel geweest zijn; vraag het uw jonge-
lingen, en zij zullen het u te kennen geven. Laat dan deze
jongelingen genade vinden in uw ogen, want wij zijn op een
goede dag gekomen: geef toch uw knechten en uw zoon
David hetgeen dat uw hand vinden zal.’ In deze tekst, die
restauranthouders in Brooklyn, veeboeren op Sicilië en
nachtclubeigenaars in Tel Aviv waarschijnlijk bekend in de
oren klinkt, is elk woord van belang. De toon is beleefd en de
formulering stijlvol, maar het dreigement tussen de regels
verliest niets aan duidelijkheid. ‘Wij hebben hun geen
smaadheid aangedaan, en zij hebben ook niets gemist’
(hoewel wij die herders van u natuurlijk zonder enige moeite
wat schapen afhandig hadden kunnen maken) en ‘ik heb
gehoord dat gij scheerders hebt [...] wij zijn op een goede dag
gekomen’ (het zou jammer zijn de feestvreugde te bederven,
u doet er goed aan enkele procenten van de verwachte
opbrengst af te dragen).  Als Davids jongens zijn uitgesproken,
slaan ze de armen over elkaar en blijven staan: ze zijn niet van
plan weg te gaan en wachten geduldig op een antwoord.
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ahtv - vcuaj vsueb sugu /vbucbvu vphv u,at khdhctu

vbuph ic ckf tuv tkv 'ckf ,jpann rnukf 'hC *kf

rag'ohban sjtu rcsnv hnhc vsuvh thab 'oxrupnv

vz vhv 'v .ren kfc /iurmj ic ckf ,jpann hkutu 'ohkdrnv

ojk',hcn rgbv ka u,hhkga ,xjuhnu vezj vjpank ic

/uhbhgc ij vtab tka htsuuc

ovhpcu 'uhabtn vrag kcb kt sus jka zdv hnh xurpc

/oIk %J W &k'r .J1t k«f &u oIk %J W &,h )cU oIk %J v %T �t" /vgubm vaec

/Ub %N *g Uh %v W &k'r .J1t oh *g«r %v v %T�g 'Q%k oh *z &z«d h *F h *T &g �n %J v %T�g &u

/k .n &r �F �C o %,IhEv h )n &h'k %F v %nUt &n o .v%k s �e &p *b't«k &u oUb &n�k &f .v t«k

k�g h *F Wh.bh)g &C i )j oh *r%g &B �v Ut &m &n *h &u 'Q%k Ush *D�h &u Wh .r%g &b', .t k �t &J

W &b *c &kU Wh .s %c1g�k W &s%h t %m &n *T r .J1t , )t t%B'v%b &T 'Ubt %C cIy oIh

hkgck htsuuc ohgushu ohrfun uvunfa 'vzv yxf .yc /"s *u %s &k

ohbusgun hkgcu v%hkh *mh *xc ohrsg hkgc 'ih *keUrCc ,usgxn

/,bbduxnu ,xnubn stn vahdv /vkn kf vcuaj 'chct'k,c

oUb &n�k &f .v t«k" /u,urhvcn sctn ubht lt r,xunu hucj ouhtv

,uagk 'icunf 'ubkufha ,urnk) "v %nUt &n o .v%k s �e &p *b't«k &u

kcj) "Ubt %C cIy oIh k�g // Q%k oh *z &z«d h *F h *T &g �n %J" '(,tz

ohzujt vnf ahrpvk ;hsg 'z)dv dj 'djv ,jna ,cau,a

hrcs ,t ghnavk ohnhhxn sus hrgb /(hupmv juurvn

ohbuuf,n obht ov 'rnukf /"UjUb%H �u" 'vsmv oharup 'odhvbn

/vbgnk jur'lrutc ohbh,nn ov /jyavn ek,xvk
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Ook zonder Mao Zedong te lezen wist David hoe
onontbeerlijk de steun van de plaatselijke bevolking is voor
een revolutionair. Helaas lukte het hem echter niet die te
verwerven. Ondanks zijn grote populariteit sinds zijn
overwinning op Goliath, ondanks de hit waarin zijn
heldendom werd bezongen - ‘Saul heeft zijn duizenden ver-
slagen, maar David zijn tienduizenden’ - en ondanks zijn
Judese afkomst en het feit dat hij de Judese stad Kehila uit de
handen van de Filistijnen had verlost, kreeg hij geen steun
van de regionale bevolking. Die had nota bene tweemaal
geprobeerd hem aan Saul uit te leveren: eenmaal waren dat
zelfs de ondankbare inwoners van Kehila, eenmaal de
Zifieten uit de woestijn Zif. David werd zo steeds verder
weggedrukt naar de rand van de Israëlitische samenleving.
Omdat hij er niet in slaagde een bijbelse Robin Hood te
worden, moest hij zijn toevlucht nemen tot andere methoden
om in het onderhoud van zijn mannen te voorzien. David
ontdekte zo de lucratieve mogelijkheid ondernemers
protectiegeld uit hun zak te kloppen en over deze maffiose
praktijk bericht het verhaal van Nabal de Karmeliet.

Tot vermaak van de lezer bevat het de belangrijkste
bestanddelen van een verhaal over de hedendaagse
onderwereld en komen bovendien enkele kanten van de
kleurrijke persoonlijkheid van de psalmendichter aan bod.

‘En daar was een man te Maön, en zijn bedrijf was te
Karmel; en die man was zeer groot, en hij had drieduizend
schapen en duizend geiten; en hij was in het scheren van
zijn schapen te Karmel. En de naam van de man was Nabal
en de naam van zijn huisvrouw Abigaïl; en de vrouw was
goed van verstand en schoon van gedaante, maar de man
was hard en boos van daden en hij was een Kalebiet.’ De
bijbel leidt het verhaal in met een schets van het kader. Het
is scheertijd: dagen van hard werk, grote winsten en
feesten. De hoofdpersonen zijn de rijke, harde Nabal
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vcr vn sus gsh 'dbIy v .xy It %n ,t turek hkc od

/,ufknc srunk ohhnuenv ohcau,v ,fhn, ka v,uchaj

,UhrkIPIPv ,urnk /vdhavk jhkmv tk 'rgmv ,hcrnk kct

u,uhv ,urnk 'h,ahkpv ,hhkd kg rcda ztn uka vcrv

;tu '"uh %,«c &c *r &C s *u %s &u uh %p%k1t �C kUt %J v %F *v" iunzpv ruchd

tk - oh,ahkp shn vkhge rhgv ,t ghauvu ycav ic vhva

urhdxvk ohcau,v uxhb ;t ohhngp /ouenv hbc ,rzgc vfz

,hhupf rhgv 'vnmg vkhge hbc vkt uhv ogp /kuta shc

kt ejsbu sus lkv lfhpk /;hz rcsn habt ogpu 'vcuyv

ifku hf"b,v sUv ih *CIrk ,uhvk ushc vkg tk /cuahv hkua

vkhd lf /uhabt ,t kfkfk hsf ,urjt ,uyha yuebk .ktb

lf kgu 'iaeyurpv ,yhac ,unukdv ,uhuraptv ,t sus

/hknrfv kcb ruphxc rpuxh

hchfrn ,hcrn ,t itf tumnk jnah htsuuc truev

u,uhahtc ohpxub ohssm vnf ,ucrk 'hbrsunv gapv okug

/ktrah ,urhnz ohgb ka ,hbudcrv

it«m Ik &u s«t &n kIs%D Jh *t %v &u k .n &r �F �c Uv )G1g �nU iIg %n &C Jh *t &u"

o )J &u /k .n &r �F �C Ibt«m', .t z«z &d *C h *v &h �u oh *Z *g ;.k .t &u oh *p%k1t', .Jk &J

r �t«T , �ph *u k .f .G', �cIy v %A *t %v &u 'k *h%d *c1t IT &J *t o )J &u k %c%b Jh *t %v

,t rhsdn l"b,v /"h *C *k %f tUv &u oh *k%k1g �n g �r &u v .J %e Jh *t %v &u

'vae vsucg ka ohnh 'z)dv hnh - inzv /ruphxv ,urdxn

juaevu rhagv kcb - ohruchdv /,udhdju ohkusd ohjuur
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Afpersing in Karmel

Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zei hij: ‘Gezegend zij

de Here, die de twist van mijn smaadheid getwist heeft van de hand

Nabals, en zijn knecht heeft onthouden van het kwaad, en dat de

Here het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen weerkeren.’ En

David zond heen en liet met Abigaïl spreken, dat hij haar zich tot

vrouw nam. (1 Samuël 25:39)

Er waren eens een charismatische bendeleider, een mooie,

slimme vrouw en haar schatrijke, heetgebakerde man. Het

verhaal begint met het innen van protectiegeld en eindigt met

een raadselachtige dood. Geld, geweld en liefde - niet in

Chicago, niet in het misdaadrapport van de commissie-

Sjimron, maar in het stadje Karmel in de bergen van Juda.

Het is een oud verhaal en de hoofdrolspelers zijn Nabal de

Karmeliet, zijn vrouw Abigaïl en de opstandeling David ben

Isai, die op de koningstroon aast.

David is op de vlucht voor koning Saul en heeft een bende

van honderden zware jongens om zich heen verzameld. Zijn

gang bestaat uit leden van zijn familie en ‘alle man die

benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle

man wiens ziel bitterlijk bedroefd was’. Kortom, het waren

geen lieverdjes. David en zijn mannen zwierven eerst rond in

Filistijns gebied en de omstreken van Adullam. Daarna

trokken ze vanuit het zuiden naar Hebron en de woestijn van

Juda. Deze onherbergzame streek was een traditionele

schuilplaats voor opstandelingen en gezochte personen en

had nóg een voordeel: hij behoorde tot het gebied van Davids

eigen stam Juda.
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k .n &r �F �C iJe .yIr &P

aẍ x ¤W£̀  'd KExÄ x ¤n Ÿ̀I©e läp̈ z ¥n i ¦M c ¦eC̈ r ©n §W¦I©e

dr̈ẍ ¥n K ©Ug̈ FC §a ©rÎz ¤̀ §e läp̈ c©I ¦n i ¦zR̈ §x ¤g ai ¦xÎz ¤̀

x ¥A ©c§i©e c ¦eC̈ g ©l §W¦I©e FW Ÿ̀x §A 'd ai ¦W ¥d läp̈ z ©rẍ z ¥̀ §e

) :dẌ ¦̀ §l Fl DŸ §g ©w §l l¦i©bi ¦a £̀ ©Ayk'vf t ktuna(

vkgccu ,hjepu vph vatc 'hynzhrf vhpubf atrc vagn

,uxj hns ,hhcdc u,khj,a vagn /vnjv rhvnu rhagv

odu Id %eh *ac tk - vcvtu ,unhkt ';xf /hru,xn ,uunc upuxu

vagn /iurcj hrvca knrfc tkt 'iurnha ,sgu j"usc tk

srunvu 'kh�dh *c1t u,hhgr 'hknrfv k %c%b ov uhruchda iah

/h �J *h ic s *u %s ,ufknc

,utn ,c vhpubf uchcx xbhf kUt %J hbpn yknbv sus

Jh *t'k %f &u eIm %n Jh *t'k %F" ifu u,jpan hbc uhv vkt /ohabt

uhv tk ov - vrmec - "J.p.b'r �n Jh *t'k %f &u t .J«b Ik'r .J1t

,akp kucdc vkhj, uccu,xv uhabtu sus /ohsnjb ohabt

rcsnku iurcjk oursn ufkvu ubp lf'rjt /okusg kcjcu

ohsrunk h,ruxn ykpn ouen vhva htrpu vae ruzt /vsuvh

'vsuvh ,kjb kucdc vhva 'uk v,hv ,pxub vkgn /ohyknbku

/sus ka uyca
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en aan het denken zet. Het bevat genoeg politiek, liefde,

geloof en levensbeschouwing om elke lezer aan te zetten tot

nadenken, ook over actuele gebeurtenissen in zijn of haar tijd

en omgeving. Dat is het gevoel waarmee de hoofdstukken

van De bijbel nu zijn geschreven.

Jeruzalem, 1985

Meir Shalev
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'vcvt 'vehyhkup ka ,uehpxn ,uhunf l"b,c ah /vcajnu

od uchcx ajr,nc rvrvk true kf rrugk hsf ,Udvu vbunt

/vzv rpxv herp uc,fb vbnna vauj,v hvuz /ukt ohnhc

1985 'ohkaurh

 uka rhtn
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kindertijd als kapitein Nemo, Emil en Mowgli.

Op school werd ons geleerd hoe David Goliath had

verslagen. De vijf gladde stenen uit de beek die David had

opgeraapt, stonden voor de vijf boeken van Mozes. Zo

hadden onze schriftgeleerden vastgesteld en aldus vertelde

de lerares ons. Maar mijn vader nam me mee naar de wadi

Ha-ela, liet me zien waar de kinderen Israëls waren gelegerd

en waar de Filistijnen zich hadden opgesteld, legde me uit

dat een slinger niet hetzelfde was als een katapult en koos vijf

gladde stenen uit de beek voor me uit. Toen ik daar in de

droge beekbedding bukte, voelde ik hoe glad en kil de steen

was geweest die David in zijn slinger had gelegd. Goliath

was de verpersoonlijking van alle gewelddadige en harteloze

kwaad in mijn omgeving. David was een klein, gebrild

jongetje met een gladde steen in zijn hand, de held die alle

kwaad zou overwinnen.

De traditionele exegese heeft generaties lang geprobeerd

de verhalen van de bijbel te verfraaien, de tekortkomingen

van de hoofdpersonen goed te praten en hen voor het

karretje van het geloof en de naleving van de joodse geboden

te spannen. De vele reacties die ik van lezers kreeg, toonden

aan dat praktiserende gelovigen de neiging hebben de bijbel

te beschouwen als hun privé-bezit en dat niet alle

ongodsdienstigen bereid en in staat zijn voor hun rechten op

te komen.

Mijn bijbel is een andere bijbel. De mijne is geschreven

door en over mensen van vlees en bloed. Hij is niet

samengesteld door God en de hoofdpersonen zijn geen

heiligen en brave zielen. Ik ontbeer de opleiding van een

exegeet en de motivatie van een zedenprediker. Het Oude

Testament is een boek waarin ik graag lees en dat me raakt
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/h *kdInu khn .t 'In.b i %yhP �e *n ,ujp'tk

,anj /,�hk%d kg sus rcd smhf h,ut usnhk rpx',hcc

hanuj vahnj sdbf ohkuea uhv sus yehka kjbv heukj

$k"zj urnt lf /vru,2jek hct kct /vrunv hk vrnt lfu 
ifhvu ktrah hbc Ub %j ifhv hk vtrv 'v%k )tv kjb kt h,ut

hbgnk rrcu v %ey�dIr ubbht g�k .ea hk rhcxv 'oh,akpv ucmhb

'achv ehptc 'oa h,grfa vgac /kjbv in ohbct anj

ictv ka 'ekjv 'rhrev vgdn ,t h,ugcmt ihc h,aj

ohK �tv 'grv kf vhv ,hkd /ugkec sus jhbv vunfa

zjta ;eaunnu lunb skh vhv sus /hchcxn h,Urhravu

/rujav ,ujuf kg rcdu ict eukjc

hruphx ,t ,uP�hk v,xhb vh,urusk ,h,ruxnv ,ubarpv

,kdgk o,ut ou,rku uhruchd h)k &S &j .n ,t . )r %,k 'trenv

iu,hgv htruen h,kchea ,uC �rv ,ucud,v /,Iumnvu vbuntv

o %aufrf trenv ,t ,utrk ohyub ohh,s ohabta hk utrv

kg ssun,vk ohgsuhu ohbfun ohhbukhjv kf tk hfu 'hyrpv

/ovh,uhufz

rac ov uh,uhunsu uhrcjn /rjt l"b, tuv hka l"b,v

ohause obht uhruchdu 'ohvkt hshc rcuj tk tuv /osu

/iars ka vhmchyun tku reuj ka vkfav hk iht /ohruvyu

,uadr,vk hk orud tuvu uc turek cvut hbta rpx vz

[2]ohnusev ohbcrv 'vfrck oburfz ubhnfj 
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Voorwoord

Een aantal jaren geleden las ik in Ha-arets een stukje over

Boaz en Ruth. Een toon van braafheid en een moraliserende

geest domineerden in dat artikel, dat ook het veelbetreden

pad van de traditionele bijbeluitleg volgde en de lezer ervan

probeerde te overtuigen dat Boaz en Ruth geen zonde

begingen op de dorsvloer. Ik stuurde de krant een reactie en

als gevolg daarvan werd mij voorgesteld om nog meer te

schrijven over de verhalen van de Schrift. Zo ontstond de

serie artikelen “Tanach achsjav” (De Bijbel nu). Deze naam

kreeg de serie van de toenmalige hoofdredacteur van

Ha-arets, Ran Kislev. Ik heb mij veroorloofd ook dit boek zo

te noemen, dat het merendeel van de stukjes uit de reeks

omvat en nog enkele andere die hier voor het eerst het licht

zien.

Ik ben opgegroeid in een niet-godsdienstig gezin dat zich

vaak bezighield met de bijbel. Ik herinner me de verhitte

discussies over koning Saul, een favoriet van mijn moeder

die bij mijn vader slechts medelijden wekte. Mijn ouders

namen me mee op wandelingen tussen Zora en Estaol om

me te laten zien waar Simson was geboren. We bezochten de

haven van Jafo, waar de profeet Jona op de vlucht voor zijn

God de boot naar Tarsis had genomen. Vanaf het dak van

het klooster Notre Dame de France, op de Israëlisch-

Jordaanse grens in het gedeelde Jeruzalem, wees mijn vader

mij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet aan, die

tegenwoordig bekendstaat als de Tempelberg. Vanaf de

ruïneheuvel van Megiddo liepen wij noordwaarts door de

beek Kedumim, de beek Kison, waarin de strijdwagens van

Sisera waren meegesleurd en ten onder gegaan. Samuël,

Jozef, Elia en Jonathan waren evenzeer de helden van mijn
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vnsev

/,uru zg«C kg rntn ".rtv"c h,tre rpxn ohba hbpk

'tuvv rntnv kg urG rxun ka juru ,ughbm ka vnhb

gbfak vxhbu ,h,ruxnv ,ubarpv ka euscv ch,b �c lkva

iu,hgk h,jka /irudv kg utyj tk ,uru zg«Ca truev ,t

kg cu,fku lhanvk hk gmUv uh,ucegcu vcud, rntn

oav /uhafg l"b, ohrntnv ,rsx vskub lf /trenv hruphx

$z %t &s ".rtv" lrug hsh'kg vk i,hb1h,harv /u)k &x *F i �r '
herp ,hcrn ,t kkufv 'vzv rpxk od lf turek hnmgk

/vbuatrk rut itf ohturv 'ohpxub vnfu 'vrsxv

,t rfuz hbsug /l"b,c vcrv exga hbukhj ,hcc h,ksd

'lknv kuta ka u,uns kg ohrguxv ohh,jpanv ohjufhuuv

/sckc ohnjr tkt rrug tk hct ckcu 'hn *t ka Vchcj vhva

ouen ,t hb,utrvk kut,at ihcu v%g &r %m ihc h,t ukhhy h �ruv

'vahar, vbuh yknb ubnn 'uph knb kt :iuana ka u,skuv

irud ,t hct hk vtrv ot �s .ryIb r�zb *n dd kgn :uhvukt hbpn

ubhpm ushdn k )T *nu :,hcv rvf ouhv vgushv 'hxuchv v%b &u �r1t

ka uh,ucfrn ,t gchyu ;rda 'iuahe kjb 'ohnuse kjbc

h,uskh hruchd uhv i,buhu uvhkt ';xuh 'ktuna /trxhx

[1] `thvv ,gv ka 
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Afbeelding uit Collectio Imaginum Historiae Israelitorum 1848
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