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]. II{TE]DITiG

Jes. 14 lvorclt over het algemeen beschou-lvd. als 66n van de hoog-
tepunten van de oudt e stamentisch e po€zie. Dat zal er weJ. mede
de oorzaak van zi jn, dat het zeej' veel onderzoekers heeft aan-
getrokken. Iilaar naast de schoonheid van dit gedicht, zijl et
tenminste nog tv,,ee zaken te noenen die trier om de aa^ndacht
vraSen.
0m te beginnen de vraag naar de ritmische opbouw. XIen beschouwt
Jes.14:4b-21 (23) sinds tsudde (Z ]]t 2(1882)) aIs een goed voor-
beeld van een gedicht met het consequent volgehouden zgp. Qina-
metrum. Het op enhele schoonheidsfoutjes na geheel regelmatig
verlopen gedicht 1i jkt echter vanaf v. 17b in d.e l'',ar. Daarom is
er een groot aantal pogingen gedaan om ook die verzen weer in
het gelid te krijgen. Deze studie vril hieraan een ni.euvrte toe-
voegen, clie is gel.nspireerd door de dissertatie van Van der
Lugt oirer strofische- structuren in de bijbelse po'6zie (Van der
Luet 19BO (1)) en enlcele artikelen van De Lloor over de vers-
bouw in Ugarit en lsrael (De l;oor 1978a en b).
fen tweede houd"t men zich al zeer l-ar]g bezig met d'e ltaag
welke achtergrond cle verzen 12-15 hebben. Men vermoedt aI sinds
llerder, dat hier van een mythe sprake is, tenviil Gruppe in
'lBB3 als eerste een verbinding met de griekse mythe over Phaeton
veronderstelde (volgens Baumgartner 19592157). Sindsdien rvordt
hier door bijna aIle onderzoekers in deze richting gedacht.
De verond ers t el-d.e mythe is echter nog steeds nergens in de volro,
waarr,,aar Jes.14 zou venvijzen, aangetroffen. Reclen voor een
eindeloos debat met onvermijdeliik veel onzekerheden. Aansllli-
ting bij bekend. mythologisch materiaal, waarbi- j tmythet vrordt
opgevat in a.lgemene zin aIs igodenverhaal', stuit op zeer veel
moei-lijkheden. Deze studie v'ri1 nagaan of hier da"n well.icht geen
sprale is van mythologische beeldspraak' maar van een aanduiding
van een werl<eliJk bij de koning (van Babel) levende voorstelling
over zi jn eigen-positie. Het buiten-biibels materiaal, da-t niet
voor de 

- gei'renst mythe kan z.orgefl, is in deze r''rbl illustrati ef
( Z) . De meeste aendacht zal, zoals ook uit clo titel ri'e1 b1i jkt,
b6steed (moeten) utorden aa:r di-t tvreecle punt. Hierbij rvordt
echter een probleemveld geraal'-t, dat cleze doctoraalstudie on-
mogelijk in zi jn geheel kal bestrijken, n1. dat varr de voor-
stellingen over het leven na cle dood. Iilet nadruk zij daarom
vboropgesteld, dat zlj zrch beperkt tot de ene voorstelling,
die mbgelijt< uit Jes. 14 af te leiden valt. Iiieer is voorlopig
niet mogeli!k. Dat toetsin.g binnen het geheel van de oudtes-
tamentische gedachienrver e1d over dood en leven na de dood voor-
alsnog opgeschort moet lvorden, brengt een zeker risico met zich
mee. In het onderzoek van deze problematiek hoeft dit echter
ooli v{eer niet aI te groot te zi jn. iYarrt vrii eensgezind is men
tot de conclusie gekonen, dat hier niet van een samenhangend
geheel gesproken kal lrord.en. Uit het Oude Testament valt geen
systenatisch georCende voorstelling over het leven na de dood
af te l-eid.en. uniese Dinge sind eben nicht G-egens band der Er-
fahrung und. Beobachtung, sondern des Glaubens, der Hoffnungt
der Sehnsuchi odler auch der Furcht urrd sollen es sein. Das
lYissen von ihnen im A.T. grltndet sich in der l{auptsache auf
gelegentliche prophetische Vorhersage, die von gerade gegebenen
Verh'dltnissen ausgeht end jeweils nur einzelne Zige betont,
aber kein f ertiges a.bgeschlossenes Systero gibt. " (l'16tscher 1970:
176).Daarom durf ik dit risico op me te nemen, in de hoop dat
deze studie het ond.erzoek iets verder za1 brengen.
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II. VERTAII].IG

Bij de vertaling is gestreefd naar een weergave in goed en
voor d.e niet ingevri jde begrijpelijk Nederlarrds. Het is m.a.w.
een poging tot een dyna:ni sch-ecluival ente vertafing, die geba-
seerd is op ml jn interpreta:bj-e van d.eze tekst. Voor de argumen-
tatie voor de op het eerste gezicht mogelijk te vrij geachte
vertaling kan dus ven'rezen vrorden naa.r de rest van deze studie.
Deze vertaling hou-dt de door de BHS aargegeven stichometrie aan.

lb Ja, het is gebeurd met de clvringeland, gedaan met de verdruk-
king!

5 -Verbr-oken heeft de llere de staf der bozen, de scepter der
tyrar:nen. -

6 IIij geselde volkeren in zi jn grimmigheid, zonder ophouden.
Hij tyranniseerde landen in zijn vroede, hij rvas een meedogen-

? De hele weretd is nu tot rust gekome*. *"l"3irxiililf"I""r*u".
B Ook de jeneverbesbomen kunn en zich nu verheugen, samen rnet

de ceders van de Libanon:
rrSinds gij neerJ-igt, klimt er n j- emand meer naar ons op,

om ons te ve1Ien.rl
! Beneden is de onderwereld in rep en roer vanwege u en uw

aan]<omst.
Vanwege u rnrorden alle schi-mmen van de heersers der aarde

opge schrik t,
moeten ze opstaan van hun tronen, deze koningen der volken.

10 Zii a1len venvelkomen u met de lvoorden:
"Nu zijt gij ook even zwak geworden als I'ri j. Aan ons bent

gi j geli jk gervorden.
11 Neergestort in de ondervrereld is u-t'v hoognoed met ul'r harpmuziek.

'l'{ormen voflnen het bed onder u en maden uvr bedekking.'r
12 Ja, gij zijt uit de hemel geva11en, o morgenster bij de

dageraad.,
ter aard.e geveId., o gij ovenvinnaar der volken.

13 En dat terrvi j1 ge bij uzelf dachtz ttlk zal opklimmen naar
d.e heme1.

Nog boven de sterren van nI zal ik mi jn troon plaatsen
en zetelen op d.e berg waar de goden vergaderen, op het

hoogtepunt van de Safon.
1.4 Ik zal opklimmen ,tot boven de hoge vrolken, gelijk worden

aan tle allerhoogste. rl

15 Ja, jal In de onderwereld zijt ge neergestort, in het diepte-
punt van die pui,

16 \Yie u nu eien, moeten v;el trvee keer ki- jken:
"Is clit d.e mal die de vrereld in opschudding bracht en konink-

- ri jken aan het urankelen,
17 die de aarde ven.;oestte, de sted.en net de grond gelijk maakte,

die zijn gevangenen, 18 a1le koningen van de wereld, niet
naar huis Iiet gaan? "Zij zj"jn nu a1lemaa1 eervol begraven, ied.er in zi jn eigen
graf,

1! tervrijl grj ver van uw graf 1igt, weggesmeten als een af-
schuweli jke nisgeboorte.

Uw lijkgevraad zijn zij, die door het zytaard gedood zijn. Gij
claal-t af naar putstenen a1s een vertrapt
kad.av er.

20 Gij lvordt niet met hen in het graf verenigd.
Ylant gij hebt ur,' eigen larrd te gronde gericht en uvr eigen

vol-k uitgemoord.
^. --Van.het nageslacht van mi-sdadigers zal nooit meer sprake zi jn-
21 Maalr-t voor zi jn zonen de slachtbank gere ed, om d.e sciruld va.n
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de vad eren.

Zij zu11en niet meer opstaan om de rvereld in bezit te nemen
en d.e aard.e te vul).en met vijardschap,

22 want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Ilere der heerscharen.
Naam en rest van Babel roei ik uit tot de laatste man,

spreekt de Here,
een domein va^n vrilde dieren (? ), een

vrat erpo e1.
met de bezem van de vernieling, spreekt

de Here der heerscharen.

III. 0PI'{ERKII{GEN BIJ DE TEKSI

23 Ik zal het maken tot
Ik za"l het wegbezemen

mdhbh (4) is een hapax legomenon en uiterst moeilijk te verta-
len. Door somnigen l'rordt het verbonden met Aram. dhb'

tgoud,r (zo bi jv. Erlandsson 197O229v: rgold tributer en de
Authorised Version: rthe golden city!). Defitzsch leidt het af
dtb,/dwb (=dhb), rverschma-chten t , voorafgegaon door een mem-IocaIe:llii6rTElortlJli:litzsch 1BB!:210). orliniky gaab, op grond vc.n
v.r, uit van het vermoeden dat hier zoiets als kracht of macht
gelezen moet worCen. Dat lukt hem da:n ook door uit te Saar van
Ugar. d.btat, 'hrachtr, en het (onzekere) db't in Dtn.32t25.
Uil stert v-6rvol6ens: 

- 
rr It may be that the a^fr'c-i ent s recognised

in drb, db', and dhb the common db element, with the meaning
I st?5fg t I-Our mdhS[-r',r o u] d. then mea:n tmight, polYer, oppression'
or the 1ike.,I-Orlinsky 195722o3) Het goed recht van dergeli-jke
toch v.rat gekunstelde pogingen tot vertafing 1iiht te worden be-
vestigd door ]ret feit dat mdhbh ook voorkornt in een tekst uit
Qumran (1QH 1II,25 en l,I1rT6J. Daarmee is echter nog niets be-
v{ezer, . Het kall n1. evenaioed verklaren hoe een dergelijk woord
later in de bijbeltekst is ]runnen konen te staan.

Ho ogstwaarschi j;li jk is dat ook de"1E71n[' ac]rter epispoudast6s
Er is veeJ. dat pleit voor de lezing mrhbh, zoals in

ep
1QJes. a.

van de Sept. (iie riooral Ginsbur$ t96B:53 n.38). De overe enh orn-
stige, van de IiiT afwi jkende, overlevering van deze trT ee belang-
ri jke en van ell<aar cnafhankeJ.ijke tekstgetuigen dient zeer
serieus genomen te vrorden (Van der Iiooy 197t1 :76).
De lezinl r,rrhl:h rvord.t bevestigd door het f eit dat in Jes.3:5
de rvortel ;fr-Ai t r.,'oord, rhb, evenals in Jes.14:4 naast ngE
vrordt gebruikt. VgI.. ook Jes.30:7: 1hb4q Ebt, waar het naast
het eveneens in dit vers vo orkor:rend.6-ETE-sEd at. Gezien d.eze
laatste tekst ligt het rroor de hand ofr'Ean te nemen dat hier
de naam va:r hcb chaosmonster Rahab meekl-inkt (zo: \?ildberger
19782514).
Ik vertaal hier met tverdrukkingt. lloge1i jk is misschien oo]<Iterreurt (Gray 19122252 naar hrhtrb in Hg1.6:5).

mrdp (6) Hier zi jn veie uitleggers niet tevr'eden over het
paralIe11isme. Het zou toch vee1. mooier zijn geweest

a1s hier mrd.t, van dezelfde \rrordel a1s rdh in het eerste vers-
lid;l had gesTaal. De telist is dan ook d5F de meeste commenta-
tor6n overeen-komstig tverbeterdr, zelfs door Ridderbos (1926:94).
Intussen wijst alleen'..de Targun in d.eze richting, Uit de vrije
vertaling van de Sept. valt hier niets af te leiden. 1QJes.a,,
Pesj. en Vu1g. houd.en vast aa.n een vorm van rclp. De context
doet hier een ?art. act. venvachten. Daarom T6-hier met BI{S
meradd6p, part. pi. tvervolgerr, te 1ezen. (Barth 19772121. Voor
een mogelijke verklarin{I varr het in de MT gebruihte part. hof.
zie daar pp. 14Ov n.151 .)
1l5k ( 6 ) Het perf . van de iii T zal vrel vervangen moeten rvorden
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door een inf. bEE5k, vrant bty staat nooit voor een perf.
cwrr, hyqrn (!) ljet subject is hier het al-s persoon voorges belde

5'rvI (vgt. Jes.5:14: 'de muil varr de ondeirvereld',
Spr.30:16: de ond6iiere1d is ' onverzad.igbaarr en Jes.lB:18: 'de
ornf ervrereld f oof t U niet' ) . rg,zh laat zien dat 5'v,r1 vrouvreli jk
is. Daarmee i.s perf. hif. masc. hEqtm in^strijd. Daarom is het
beter hj.er hdq0n, inf. a.bs., te f6ZEi-en uvrrr nict a1i perf. pil.
maar al.s inil?Ei. po. op t'e vatten (ceslT-. par.145t).-
hmyt nb].yk (11) tDe k]. anl< van uw harpen' is in dit verband wat

vreemd. meestal wordt het opgevat a1s een aaf,]-
cluiding va"n de hoogmoedigheid van de koning in zi jn pracht en
praal (Duhm 1)22t95, Y/ildberger 1978255o-. Vgl ook IIB VoI.3
p.475t I'the harp v{as an instiu:nent of the aiistocratic hierarchiei
Daarbij ka:r dan worden verl\,ezen naar teksten aIs Jes.5t12 en
24:18.
Nu is het echter bevreemclend dat,
hand" Iigt, er een hapax legomenon
dat vele belangri jlre tekstgetrr.igen

a1s cleze oplossing zo voor de
(hmyt) rvordt gebruikt en
moeite hebben gehad met deze
Iiiki. vgl. Vu-fA.: cadaver
(iuivt'ali pcrf.fiir. van gg!)

woorden. 1QJes. a. heef t nbltl<, rul,r

!u!q en syr.rn. e tlqaqlltle tt-pl64e
E:n-l'heod. thanET6s.
0p grond van lQies. a.
of thy d-ead f el-lov.rs'
oplossi-ng, omdet 'Di j
gebruilrt.
Sept. lijkt dichter
sou euphrosune.

wil Driver vertalen met tthe noisy throng
(Driver 1968: 43 ) . .len onwaas;chi jnli jke
geen enkele tekstgetuige meervoud lrordt

in de buurt vaJr de liT te komen: hE polle

Ge-z len-Ae-groTe problemen bij d.e tekstgetuigen dient de genoemde
cloor d.e meeste commentatorcn overgenomen verklaring nog eens
extra kritisch bekeken te rvorden. Als het hier inderdaad gaat
om de aanduiding van 66n van de "Pre stige-Requi s iten eines
K'dnigshofst' (\Vildberger 1978255O), dan is het op zijn mlnst
merkvraardig te noemen dat dat gebeurt op een zo ongebruikelrjke
manier. lrieestal vrorden bij Ce beschrijving van muziekgelagen
e.d. een hele rij instrumenten genoend (ZSam.5:5, Jes.5t12), of
arrdere uitdrukl<ingen gebezigd.(Amos 5223; 6:5). Verder rvordt
nergens in deze teksten een verbinding net grv,rr gelegd zoals
in Jes.14211.
Nu hebben de meeste afvri jkende tekstgetuigen hier een relatie
met de clood van d.e d.vringeland. gezien.. Zou de liT niet evelleens
op deze wijze zijn te interpreteren? Daarop !'rijst het op het
eerste gezi-cht \4'at vreemd Ii- jkende gebruik va:r hmyt. Dat heeft
een interessarLte parallel in Jer.48:36: 'Daaromlif6aet (vh{r]r)
mi jn hart over lloab a1s klaagfluiten, ja, klaagt ( f'ru:h ) mi jn
hart over d.e marueen van Kir-Cheres als klaagfluiten.t
Dezelfde tekst vlnden vre in Jes.16:1,i met de citer i.p.v. fluiten,
Vg1. ook het gebruik val hmh in Jes.59:11i Ps.55:18;77t4. Daar
word.t het eveneens gebruiE-voor het klagen over de dood of een
dode. iiaar vooral het gebruikt m.b,t, instrufienten ls hier
belangrijk. De fluit geldt a1s het instru:nent bij uitstek voor
de d.odenklacht ( Jahnor.r 1923:79v). Voor de harp ligt dat, zoals
de boven aengehaalde teksten dui-d.eIi jk naken, heel anders in
Israel. In E.gypte daarentegen speelt de harp een hoofdrol in
d.e d.odencultus. 'rDas Instrumen b f ehl-t in keiner i;iusikszene der
grossen l,leliropo1en, " (Lex.d.Aegypt.II s.v.liarf e Sp.959) De har-
pen rterklangen zur Verehnrng der Gbtter, auch d.er K'dnige, im
Totenhult. " (a.w.:971) Iltustrati-ever n6g zijr soruni.ge va-n de
vele overiJeleverd.e harpenlied.eren ( enke)-en hierva.n staan in
AI'ln T p.33 en 467, zie vooral Lex,d.Aegypt.II s.v. Harfnerlieder
Sp.972w)
Er zijn twee soorten ha"rp enlied.eren te onderscheiden. De eerstestaat erg negatief tegenover de d.ood. en roept dan ook op om varr
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het leven d"an maar zoveel rnogeli jk te mafren. Ileel anders ligt
het bi j d.e trneecle categorie. Deze verheerli jkt de gestorvene
in zijn graf en bezingt "die Gemei-nschaft mit dem Sonnengo'bt,
Versorgung irn Grabe, kbrperli-che Vohl-behaltenheit, Venvrndlungs-
fbhigkeit r t Rechtf ertigung' . und Speisr..rng, B ervillkonmung lurdrBerufr.rng' im Totenreich.rt (a.vr. 297'l . VA1. . ook Schott 1952r842w)
Tegen d eze achtergrond gezien, kan hr:ryt nblylr opgevat rvorden
als een uitdrukliing van de v ei'v;ach tfn[- va-n-?e koning na dit le-
ven een heerlijk bestaan bij de goden te krijgen. Vocr de dich-
ter van Jes,14 echter een telren van hoogrooed (11aA). Deze trots
wordt dan ook gefnuikt in d.e volgende versregel-: geen vrelkomst-
muzielc, naar grurief i jke lvornen en mad.en we.chten hem in de onder-
were1d..

yF" (11) De ilt is hier noei].ijL, Het heeft perf.pu.masc., terwijl
r:nh fem. is. Daar nu het parallelle nJ<s;'k sen subst.

is. wil mEE--h i e r eveneens een subst. lezent vfrs0-€ (Duhm 1922:
95) of, in status constructu.s: yes0ca ( tlart:--T066f 124) of yeguca
(BHS ) . 

' De lezing van de i'lT is e6EtE;-grarnmaticaal niet onaa/I-
vaardbaar. (Ges.K. par. 145o) Perf.pu. van f,* komt verder in
dezelfde context voor in Ester 4:3.

hvI1 (12) Hierwarr is de vocalisatie onzeker. 0p zich genomen
zou het met de in de IllT gegeven vocalisatie een imperf.

hif . van X[, t jamrnerenr, kunrr.en ziin. Zo is het ook opgevat
door AquilEf olofuzdn. tsii;kbaar is hier gekeken naar Jes.13:5.
I'laar die opva'Et1ng geeft geen enkele zin aan de tekst. Iiet lijkt
hier eerder te gaan om een afleiding varr h11, rschijnen, lichten!,
wat normaal voor hemellichamen rvordt gebruikt (Jes.13:10, Job
31226) .
0p grond van Arab. hilelu, 'nieuwe maarrr, hebben velen gemeenil
hi,er overeenkomstig te moeten vocaliseren en te vertalen. Zo
bi jv. BHS: helaI, iluna crescensr . llet verba.:rd in de tekst met
d.e dageraad.-fs-Tan echter ltel rvaf, rnoeilijk. Dan is de Sept. net
he6sphoros. 'morgensterr aannemelijker, daar die als hemell-i-
Aaffi-T emerk end is voor d.c dagcraid (r?S1. Vulq.: lucifer).
Grelot ziet in de vocalisatie van de ii'1T een "t5moignagc avec
exactitude d.e 1-torigine du terme" (Grelot 1956b2303v). Uitgangs-
punt van zijn redenering hiera.chter is cle door hem in een ander
artikel (Grelot 1956a) ondernonen posing Lyll- te identificeren
met de uit Ugaritische teksten bekbnde fiod-tTtntaru (zie hier-
voor heneden). frytt is dan te beschoul"ren als 'tun qualif i-catif
cle nature'r van deze 6od: r'Ie 3ri11ant", het.geen dal overeenkomt
met het epitheton van zijn Bab.Ass. naarngenote IBtar: elfOtu,
f ern. van e11u, dat ontstaan zou ziir. uit-*halifu, vrat d6-weer
aardig lijkt op il'ebr. h01E1 . EA zo komt Grelot dan tot de con-
clusie, dat we hier te-freften hebben met een ttforme h6brats6e,
intrcduit dans la Bible par ftinterm6diaire probable de 1a
Phdniciei'.
Deze op zLch a7- niet overtuigende redenering lijkt
bepaald door de viens het uitga:rgspunt te berorijzen.

al
En

te zeer
ook a1

mocht hyll hier af te leiden zijn van Akk. ellu, dan is hierrnce
d.e ver6fiding met cAthtaru via IBtar nog niETlelegd, i'iant het-
zelfde epitheton komt ook voor bij andere goden als E arnaB en
I,lard uk ( l,angdon 193O: 1?3). Het voorkomen van deze vervrant e
vroorCen j-n verschillencle talen hoeft niet te vrijzen op ver-
schillend.e verschijningen van 4.6n en dezelfde god, maar k a.n
gev{oon betrekklng hebben op het algemene verschijnsel der he-
mellichamen, vrier straling een j-ed.er geheel zelfstardig karl

maken hebben
Het ligt ook
op te vatten,
in bn-5hr

opmerk en.
Het is zeer waarschi jnli jlc d.at we hier gewoon te
met de l{ebre euvrse aanclu-iding vo or de morgenst er.
niet voor de hand om hyll hier a1s een epitheton
daar het zelf alvreer E6i--nad ere aanduid ing krijgt



(arrclers: Old.enburg 197Ot206 n.121). !'ianneer hy1l. gewoon staal
voor d_e morgenster, za1 bn hier niet duiden ffiToonschap, maar
meer algemeen op het ergfrs bij horen.

w1E c1-g'r,.q,Im (te) le I,IT lijkt hier hIE qa1., rzvtak zijnt, over-ganliel-ijk te gebruiken in d.e betekenis tdoen
verzwakken, ovenvinnenr , zoals in Ex. 17.. 13. Daar rryordt het
echter met een acc, geconstrueerC, hier met cI. Reden voor o.a.
de BllS om k! te lezert, rnraarbi j ven^,'ezen r.;ordT-naa.r c1e Sept.
Deze heef t-Een nogal afwijkende ).ezing: ho apostell6n prbs
pante. ta ethng. I{'aar dat is niet zo moei1ffi-Te v6}iiTEFffif
gpg.sTgtrBn-Terust op eerr letteronzetting vin de grondtekst in
lglE [Van-aer l(ooy 1978.44). Syr.1rn. volgt dan ook-de moeili jker
lezing van d.e lilt: ttt{o--gk!p. pqnlq berust op belnvloeding door
v. 9. 1 O. 1 B. 26. nen FtTdE-[6va1-T6Et voor in* Jes. 40 : j 5. 17- (y al
Ieeuvren 198O2174, anders: Seeligroarur 1948263 n.25).
Gezien d.e zeldzaamheid va:e de hier gebruikte constructie is
door velen geprobeerd een andere oplossing te zoeken. Zo ver-
taalt Gnnkel met 'liegst star auf leichenr ( Cunt<et 1921 2132),waarbij dan gviyvrt gelezen moet v,rorden. Rost leest hier een vorm
van br,B n.a.?l-?E. tZ9:3 (nost 1972:177 n.5). Kissane leest i,/p:vvar'] hrB n.a.v. Ps.129..3 (Rost 1972:177 n.5). Kissarre leest i,/p:v
1I: 'yI, 'terebintr naar 82.31 z 14 (Iij-ssane 1941 2173). Eitan t-eest
Eeaffii naar Arab. . Lralasa (Bltnn ig31 ,62u, 6verguiomen door
Gova;rt 191 5: 1 62 n. 1 0);--
Van Leeuwen ha-ndhaz-rf t de I1T, maar meent een geheel aldere bete-
kenis gevonden te hebben: 'he1p1ess on your backt, ',a pseuclo-
epithet contresting the lofty He1el son of Davn to a Iowly
mortal in the posture of death'r (a.vr.:178). env is hier opgevat
a1s trugt, nonnaal Et (.iol 20225). Deze vormTerklaart Var. Leeu-
wen m.b.v. Sryh (nan. 1O:6), tot v'rel-]re zich Anvy vert'roudt cls
jry, rvlootr, tot 'nyh, rschipr. De men is EIEr da:r enclj.tisch.
fets wat door cLe schrijver van 1QJes.a. niet meer i-s begrepen,
zodat hi j de mem rnaa.r heef t lveggelaten.
Van leeulren rvordt tot deze moeizame redenering getnspireerd
door een d.oor hem ontdekte para11e1 met het GiJ-gamesh-ep o s.
I{aast de vele door hem aangenomen overeenkomsten in thematiek,
ziet hij 66n vroord.eli jke en v"e1 in Xlrvraar Gilgamesh tegen
Utnaplshtim er zijn verbazlng over uitspreekt, dat de laatste
zo li,einig voorstelt ondanks zi jn goddelijke status. Dat laat-
ste drukt Gilgamesh, volgens Vari leeu-l','en, dan zo uit: '1,[y heart
lad regardecl thee as resolved to do battie. [Yet] thou liest
indolent upon thy back!t(XI,6). Volgens Van ieeu.wen is dit een
onaengevochten J-ezing (182 n. {.1), hoevrel hi j erkent Von Sodents
vertaling nlet te hebben }.:unnen inzien. En dat is jammer, want
diens vertaling is nu net geheel anders!: tliein Herz ist' ganz
d alauf gerichtet, mit dir zu k?lmpfen, r;nd doch ist rnein Ain
urrt'd.tig gegen d,ichr . I.,aten vre echter' aannenen, dat de door Van
!_e991'en gegeven interpretatie correct is, daai Von Soden hierblijkbaar alleen staat. Dat kan echter onmogelijk gelden voorJes.14:12. In ieder 55eva1 niet wat betreft de voorite[ing:
h..,.11= bn-Ebr zit in de ond.errvereld, Utnapishtim heeft het iieel.
wat beter getr'offen. Van L,eeuwen noet hier dan ook een rinversionl
aarnnemen (183v): een verschillend gebruik van hetzelfde elementbij verschillende volken, I/laar ook d.e voor hem belangrijke Ie-zing van 1QJes.a. kal eenvoudiger anders verklaard rv5rd6n, nl.
a1s een actual j-serend.e interpretatie van de schrijver. di6 ae
verdrukking op het eigen volk (enkelvoud) betrok (VgI. voor diemogglijkheid de karakterlsering van 1QJes,a. door'Van der i(ooy1978:61). Verder is hier niet, zoals Van Leeuwen meent, eentegenst_eIIing net hyl_I bn-Ehr' te verv,rachten, naa.r ecrd6r ie Lssoortgeli jks, zoalF-56ii-EIfTe beid.e eerste'versleden het 5eva116.
Aangezien geen va.n d.e genoemde voors-bel1en tot vera:tdering karrovertuigen, is het raad.zaam vast te houden aan de ni"t-o"Vur-
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l<laarbare lezing van de L:f : hij die er zich op beroemt volken
te verzvrahl,ren is zelf een z\"ra.l(k e schlm gervorden (vlO).

kwkby-tl (13) De grote vraag is hier hoe tl is op te vatten:
als een aa-nduiding van verhETenheid (zo o.a. Ge'

senius, Fohrcr 1966'. 189 n. 16, Sni jdcrs 1969:1'12, Kaj.ser 19752
26 n.4) of varl een;od (zo: Barth 1977'.132, VildberCer 1978:535)?
Deze uitd.rukking, die alleen hier voorkomt in het Oude Testnent,
lijkt veel op die in een Phoenicische inscriptie uit de 5.-4.
eeuw v. C]1r. (KAI 277 ) : krn iirl<bn 11 . Deze is dire]<t d.oor velen
aangehacld ter verduideffJiilng varr onze telist (Dahood 1965t
Albright 1968..2O2, Pope Ti'/AT It272). nat 1.evert echter pro-
blemen op, daar hkkbm hier bl.ijkbaar niet in de status construc-
tus staat. I(AI IfE331 geeft dan ook als vertal-ing: 't'rie diese
Sterrret, waarbij t1, zoals in de meeste 61eva11en, is opgevat
als aaxrvJ. rrnrv. DaSood c. s. lossen dit probleem op door hier een
enclitische mera te aezen. iriaar ook d.at kan niet alles oplossen'
vrant ook het verband spreeht voor de door I{AI gegeven vertaling.
Met deze tekst valt dus niet, zoals nen lvi1, te bevil jzen clat
in Jes.14:13 de god E1 is bedoe].d.
Van c1e bijbelteksten die Dahood aanvoert, om het verband -tussen
nI en steiren aarr te tonen (ltn.3z:8, ?s. 139z1lv (3), 14724,
Job 38:?, 22t12v) zou aIleen Jor. 22212 in die richting kunnen
wijzen, ivaarmee echter no6; 3-ang niet is aangetoonci, dat het hj-er
om een oorsprorl<eIijk a-ndere god d.an Jil"'/H gaat.
IIet enige lvat vooralsnog voor '1 als godsnaa$ pleit is de con-
text. \iant ook lfg in v. 14 iE-duidelijk aan aanduiding van
e en 4;odhe i d .

vrktv sown (tf) Ltet Delitzsch is de dualis vrktvm op te vattenr":""""'r- '- a1s 'tdie beiden Seiten e ineFlDIif,e s, in v;elche
es auseinandergeht, die beiden Schenkel- eines 'rlinltels, .dann
auch der ScheiIel, 'v,,o Cie Schenkel aus e in artcl ergehen. " (Delitzsch
1BB9:213) fn Jes.14213.15 vinden vre tegenover elkaar de top va.n
de godenberg en het dieptepunt va:r de als put voorgestelde on-
cleniereld (-t:oiLrer 19662i69 n.17, i'iobinson 19742121). Dat ziir,
dan de uiterste punten van het i r.tniversumt , zoals men zich rlat
voorstelde ( tromp 1969:1Blv). llet rryereldbeeld dat hie::uit
spreekt komt overeen met het }iesopota:nische rdee van eer rwe-
reldbergt : trder a1s Berg gedachte Luftraum, dessen Fu.::d:.:r en'l
die nrde ist und dessen Gipfel den ilinrne]. erreicht" (Affrink
1933:48). Alfrintr ziet in hr-rnircd (v.13) een aartduiding van
deze vrereldberg en gaat u iT!66i6fd op deze voorstell-in$ in,.
om aan te tonen dat deze uiterste pr.mt in het noorden ( Spv'tr )
rverd. gedacht, waar nen de ttoonplaats der goden vrist.
Inmidd.els hebben ive echter uit Ugaritische tel<sten $ptrn ooh
leren kennen a3-s de naam va.n de berg van de 3od Bacal ( C f-t 3A:
22, 16I'.7). Deze berg5 heef t Eissf eldt ,,i,eten te identif iceren
met de bestaande berg $ebe1 el A.}:'ac. Deze tot 6dn berg be-
perkte voorstellin.q fi jl<t te botsen met de door Alfrink aange-
nomen universele. Aan vrefke is hier gedacht?
0hler meent dat hier al-leen sprake kan zi jn van d.e uit lilesopo-
tami6 bekende traditie (ohter 1969.176). i'lildberger daarentegen
denkt dat het mogeli jk is i'fllr den ugariti-schen llf ein V/ohnsitz
auf ej-nem fernen hohen Berg im I,lorden anzunehmen" (l'/ildberger
1978t554), op grond van enl<ele fosstaande 6;odennamen: rf $pn,t1 kn Snn, gecombine:rd met Ar 11 (C'IA 2.I:2O), a1s aandu-d rng
van iJ1 | s r,'roonplaats. Daarmee gaat hi j uit van een mogeli jk
tvreeleclig gebruik va.rl gpn in het Ugaritisch, op z\ria.kk e gronden
(4). En gaat. hij voorbfJ-aa.n de toespeling 6p Bacal in v.142
cI-br::ty cb, rrat n1, herinnert aan Bacalrs epitheton rvrolkenri j-
dEF-ItlcI--2,r\r:8, 3.ir:40) (selhidt t966:35). Bovendien lijkt de
vroonplaats van 81, volgens Ugaritische teksten, veel meer op
ciie var:. d e liiesopotanische wereldberg (vgI. CtA 3. E: 1Qv , 17 .YIz
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47v). Volgens deze bevinrLt EI zich op de grens va^n hemel en
aarde (Dijl<stra 1lBO:295 n.83).
Het is gevaarlijh om hier te vrerlcen met scherpe ond ersch e idingen
tussen d.e genoemde vo orst el-lingen. Elke heilige berg had ook
een rkosmischer betekenis. (VgI. voor een overzicht van deze
problematiek Cllfford 1972 en voor deze conclusie p.190v)
Hier hebben n'e rvaarschi jnli jk te ma]<en met een vervloeiing
va4 de voorstell-ingen rond d.e lvoonplaats van E1 en die van
Bacal(Schmidt 1966235 en THAT IIz57B, iloutma-n 1974:1a7v) (51 .
Concluderend. kunnen we zeggen dat byrkty Spu,.n hier.de plaats
aan geeft vraar de aa:'de overgaat in de hemel, de vroonpla.ats
tler goden.

crym ( 17) Aansezien het suffix verwijst naar het fem. tbl ,
zou je hier cryb (l.etir. ) oi crym (Sept. e.a.)-:F6r-

wachten. De iiiT is echt6i*Eiet onncgeliJftl-als ive hier een
cons'bructio ad sensum aannemen (DeJ-itzsch 1869r211), een
betnvloed.ing door het masc. md.br (Ges.K. par-135o). Deze le-
zing wordt bevestigd door 1QJes.a.

pth (17) Vers 17b is voor veel coamentatoren onaanvaardbaar
va -rege de grammaticaal vreemde constructle en het

gestoorde ritme. De L{T heeft hier echter in het eerste 1id de
normale drie accenten door de maqqef-verbinding van 1r nnet pth.
Ook gramnrat ic aa1 is deze tekst verdeciigbaar (tsarth 1977z122) t
zij het moeilijk. liet Symm. (tous thesmious autou me apofusa.g
eis orkian) is hier een pi.-vbrm aan te nemen, gijj-4. (vgI. Ps.
7OZt21;1A5220, Jer,4O:4 voor een soort6rerijk gEErufF) (zo: 3liS,
Duhm 1922296). ite hebben hier te maken net een constructio
prae{5na.r}s (Ges.X, par. 117o)z 'zijn gevangenen liet }ri j niet vrii,
noch zond. ]nj.j ze ir:.ar huis!. Er moet dus een werkl'roord bii 8e-
dacht vorden.
Dit rnaakt een ingreep in de iiiT overbodig, zoals bijv. het door
velen aangenonen byt hJ.l-' , tgevangenis t (Graetz, Bi{K, Fcldmrnn
19252162, r\uvray T9T2-2466, \?ildberger 197E2535). tsovendien is
voor dit laats-be geen enkele tekstgetuige aan te voeren.

(17b-20aA) Dit ged.eelte is volgens de meeste commentatoren danig
in cle vrar geraakt, gezien het veranderde ritme. " 

Il'he

change in neter indicates a probable corruption." (Childs 1962:
69 ) I'ien v',enst het Qina-netrum ook in deze verzen aan te h.ouden
en zo mogeli jl< de vierde en vijfde strofe, net als de vooraf-
gaande drie, een lengtc vaJr zeven versregels te geven (Dupont-
Sororner 1948273). lnvloedrijk is de oplossing van Duhm gerreest.
Ik geef die hier kort weer, samen met die van enkele alderen,
omdat onder nog ruim aa.ndacht geschonJren za1 moeten worden
aan de structuu.r van deze verzeYl.
Duhm volgt d.e ltiT tot v. j 9 en gaat dan als volgt verder:
w'th h51kt bhrvrgym / ntcny 4rbyrrrdy I 1-rbny-bv:r ,/ kpgr llvrb s
['yk ngzrt] nqbyk / kngr ntcb
['yto s[rrt inru'ia] / rus'[rst]
_20 [-rbvrtyl<J .,..
Du iber tiit hingevrorfen unter Envtrgte. / Schrvertdurchbort e.
Hinabfahrend zu den Steinen der Grube ,/ wie ein zertretenes Aas.
[0 r'rie bist du. entferntJ.von deinem Grabe / wie ein verabscheu-

ter Spross.
[0 ivie ]iegst r]u ohne Ehren] / betleidet [mit deinei Schandcl !

20 [Deine V'dter,] nicht verbinst du dich frit ihnen im Begrab"nis.
(Duhm 1922:96v)
I ohnann meent zich meer bij d.e Sept. te moeten aanslui-ten ( T.,oh-
ruarrn 1910:12) en'komt dan, een eveneens in v. 1! nogal afvrijkende
tekst: c{ot
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1-bEk dmym mI ' ,/ ( rv ) '-yn mlhrkcI-l<n ngzrt mqbrk ,/ kpgr mwbs
tirl i e ist d.ein Gewald nil B].ut besudelt ! ,/ Iviemand ist d.a der dich

. reinigt.
Drnm bist d.u ausgesclossen von deinem Grab ,/ gleich vrie einem

( l, otrroarrn 1)1o:12il 
Aas das zertreten l'rird'

Bij d.eze poging dient opgemerkt te v,,orden dat men r,,ich hier
toch naar beter niet kan a:ns1ui-ten bij de Sept., ondat in
v.19-20 d.e vertaler de tekst duldeli jlc heeft rvil.len actuali-
seren en betrokLen heeft op de gebeurtenissen in 169 v.Chr.
rond Antiochus Epiphanes (Seeligrrann 194B:Blv, Van der I"ooy
1978126v). De afvri jkingen vari de IlT hebben a1le daarop betrelc-
king.
Heel uitgebrei-d is Dupont-Sommer op het probleern van de vers-
i.ndeling ingegaan met voor v.19b-2Oa het voJ-gende reslutaat:
19b crmy 1bi,iB lrrgym ,/ .mfcny hrs
19c yrdy .t1-'bny-bvrr / ...
2Oa lt -thd t tm bqbrvrh ,/ 1!d. knpr mrvbs
D6pou116i d.e (Ieur) v3tement, 6gorgds, / transperc6s par 1tdp6e,
Ils d.escendent vers 1es pierres de 1a josse / ... ..
Tu ne seras pas rdurli b eux dans 1a s6pulcre / te1 un cadavre

faul6 aux pieds.
( Dupont-S onr."n er 1 9 48 1 7 9 )
lYiJ.dberger heeft een ivat gematigder oplosslnpi, doch ontkomt
evenmin aa"rr veel- verschuivingen (wi].aterger 1978:535v). Oe
verklaring van deze venrarri-ng in de tekst, wordt gezocht in
een slordig'heid van een schrijver, die enkele verzen vergat,
foen hij dat later ontd^ekte, heeft hlj ze er maar naast Seschre-
ven. i!en volgende copi5.st heeft die 'ka'rttekeningr er ma.ir vreer
wat proberen in te frommel-en. Hetgeen hero bijzonder slecht ge-
1uJ<t-schijnt te zijn. (Zo: Duhm 1922t97, tohmaln 1910212, Rost
19752179 n. 1, Dupont-Sonmer 1948:80. Andere commentatoren noe-
men rneestal !een oorzaa)< voor het toch ernstige tekstbederf,
$aal" ze gaan we1 uit van de oplossj-ngen van de eersten. )
Zoals gezegd, kan de Sept. moeili j}< ter verdedigin6J vart verre-
ga-ancie emendaties lvorden aalgevoerd. Daize1.f de geldt voor'-de
andere tekstgetulgen. 1QJes.a. heeft zelfs nagenoeg dezelfde
tekst aIs de Iv;T (Erl-andsson -197O:36). DaarorL i-s de manier van
aanp ak vaII Barth, die uitgaa-t van de in de I;lT gegeven lvoord-
volgorde, meer op zi jn plaats. Voor eerl logische versopboul't
heelt oox hij ecirter-noga1 wat tekstvii j zi gingen nodig (Barth
19772123).
Het is duidelijk dat achter a1 deze reconstructies een gebrek
aan vertrouv,len in cle Llasoretische overleveri-ng, maar ook in
de po'Ctische mogeli jhheclen va,n de hebreeunse dichter zit.
rrOne has the feeling that a good nodern poem has been produced
by some of these efforts, but probably'not the one vrhich
originated in anticluity. r' (Gov;an 1975:46) De nog volgende
analyse van de structuur hoopt daar dichterbij te kunnen konen.
Uitgamde verr een rn:-nder do.gmatische opvatting van de vorm va^rl
de oud-hebre eu-r,se po€zie, die ruimte l-ant voor de creativiteit
van de dichter in een vee1. flexibeler systeen (vg1. De li'ioor
1978a2127). 'Iorr eJ' merlt in dit verb:rid terecht op: rrfn general,
the meter of this poem, llhich is correct as it stards, has been
badly treated. from failure to recoplize the regulated freedon,
which is so ctraracterisiic of the best hebrevr verse. " (Torrey
1938:117 n.5)

nqr (t9) levert problemen op, vrant tspruitr wordt a11een in
positieve zin gebruikt in het Oude 'Iestament (Jes. 11 :1,

6Ot21 , Dan. 11:7). Hier echter rvordt het als een gruvel lroorge-
steId. E-:: zljn slechts enkele commentatoren die hj-er de lil T ver-
dedlgen (x'onie 19262183 n.2, Erlandsson 19TO:37), terwijl er
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vel.e voorstellcn tot vera-ndering zijn:
veser. tGebiloe' (Guxkel-. J a-irnow 1921:240): nEEer. rad.elaart
(X'6hler, Childs 1962:69 ); nq1 , 'decomposing dead flesh' (Gins-
burg 1968:52 n.31); nEnel, tnisgeboorte' (Schrva1Iy, Irocksch
19302199 , Dupont-Sorrrr er 19482'15 n.2 , Barth 1977 t 121, 'iiildberger
1978:536).
Dat laltste voorstel j-s het beste, Ilet n'ord"t gester.rnd door de
Vu1g. en Targ. en d.oor het gebruik in Ps.5Bz9, Job 3:16 en
Pred. 5: 3.

yrdy tl--rbny-br,'rr (19) De ILIT verbindt dit raet mtcny $:b. De yod
geef t imrrrers aa;nleiding om bi i g1d.g aa:e

een meervoud, te denken. In dit vers hebben echter a1le fierk-
vroorden betrekking on de dn,ingeland en moet ooh hier vraarschi jn-
1i jk vrel enkelvoud. gelezen rvord.en, met een chirek-c ompa.gini s
(Ges.Ii.par.9ok-o, zo: Duhm 1922:97, Iilarti 1lOO:126, Barth 1977t
123).
bv,rr staat hier duide]-i jk voor d.e onden'rereld ( Tromp 1969r67) .
Wr t stenen van de put' is een vri j duistere uitdruklring.
Daarom lezen velen hier 'dny, rfundamentent, met Synr:n. en de
Vu1g. (Deze is hicr echter vri jryel- zel(er afhankelijk va:r Symr:r.
(Van d.er tiooy 1978:192). ) Toch is er trel vrat voor cLe -1.T te
zeg€,en. Deze heeft n1. een interessa:rte para11e1 in Ez.2El14.16,
0p d.e heilige berg, te vergelijken met de hier genoernde tberg
der samenkomst', het t egenoverge st elde van vrat v. 19 hier lvil
beschri jven, bevinden Eich yclgens Ez.28 ]!L,:::E, rstenen van
vuurr. Het t<an rlus goed zi;tfhler iets deildlTjtri voor de on-
derr",ereLd, in een aangepaste vorm, wordt bedoeld.
De door velen ge6even verlclaring, dat het hier zou gat )r' om een
provisorisch graf op het s1agve1d, is niet geheel uit -be slui-
ten, ma.ar zou toch betekenen, dat de dichter zich hier nogal
krom heeft uitgedrukt.

ib11ta (21) Je zou hier en-l<elvoud ven,rachten, evenals de Sept.
en de Syr. cvrn tbwt is echter als terminus techni-

cu-s op te vatten: 'de EEI dler vaderent (nina1di. Bi. e 0r.10
( tSOe)24). cr'r1 kont nl. niei voor met rb (e.v. )(1968)2{). uv,ar kornt nl. niet voor met tb (e.v. )
Het is mogefT]k dat dit meerwoud ook hET voorafgaande mrcym
heeft beInr,lo ed.

9ry (Zt) Dit rvo ord. valt buiten het rltme en urordt tdust door
velen geschrapt (o.a. BIIS, Duhm 'l 922:98, I(aiser 1976:

l:l). Llet is verder ook moeili jk u-1t te leggen. Irlogeli jlc is hier
dezelfde gedachte te vincien als in Jes.5:8. De stad k arr een
bron van zelf v erzek erdir ei d en hoogynoed vrorden (Hulst, I'HAT IT:
27Av). Orrertuigend is dezc verklaring echter niet.
De Sept. leest pJ. ernpq (v91. de Pes j., die hier evenr';e1 afhar.-
keli jir is volgeild-Tafr-der'Kooy 1976:.fi9). Ii.e"nr ook hier moet
gerehend l'rorden met een actualiserende vertaling (zie boven).
Er zi jn vele voorsloIlen tot emendatie geda:rn. rnaar iret
meest aernnemell jk-epom met 1Sam. 28t 16 ei Ps. 139: 20 te verta-
Len met 'vi janden' (It'dnig 1926:183 n.B). Hiervoor hocf t de ]\if
niet gevrijzigd te rryorden. Verder vinden we het rvoord met die
betekenis naast $:yror vgl. Jes.14:5.
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IV. STRUCTUUIT

In de inleiding en bij de tekstkritische opmerkingen over v.
17b-20a is aI het nodige gezegd over de problemen die men
heeft ondervonden bij het onderzoek naar c1e structuur van dit
hoofd.stul<. Het begj-nt aI blj de afp erl< ing van de lericoop.
llet begin is duideli jk. Gezien de ar'.nlcondiging 1n v.4a. begint
het lied in v.4b. Terrvi j1 in 4a nog geen ritme is te ontdekirent
begint 1n v.4b een groot s t'.rk, dat heel. duideli jk iret Qina-ritne
aan-houdt (6).
I\laar r.''aar ligt het slot van het oorspronkeli jke gedicht? 

_

Dat v.24-27 erbuit en va.1len is duidelijk. Het ondervrerp (assur)
verschilt en ool. de sti- j1. Dat laatste geldt ook voor v.22-23.
Volgens sommigen zi jn d.eze tu'ee verzen niet eens poetisch te
noemen (BFIli, I'/ildberser 197E:537, Que11 1959t137: "ohne Zwang
finde ich hier nur Prosa."). De versindeling in c1e BHS liilrt
echter heel logisch. Het i-s de vraag op deze verzen aI of niet
een ro1 krrrnen spelen in de stru-ctu.ur varr de voorafgaande ver-
zen.
Bi jna a1le conmentatoren hebben vrel geprobeerd. een zekere re-
gelmatlge opbout'r aan te wijzen. Over de indeling van de eerste
drie stanza-rs bestaat grote eensgezinclheid: 4h-8, 9-11, 12-15.
A1Ie drie bestaan uit zeven versregels. Die regel.ma::-t ontbreekt
in het vervolg, tot groot verCriet der onderzoekers. Van de
vele pogingenr'aie daaruit voortgekonen ziin, om toch nog tot
vi jf zeven-relef ige stanzar s te iiornen, zi jn d.e raeest . 

me-rkant e

boven a1 genoemd. ii ildberger ontirent gev;oon de rnogeli j}<heid
hier een dergelijke regelmaat. aan te treffen en spreekt 1ie-
ver over ( oniegeimatige ) -ho ofds tukk en. Ilij verdeelt, o1: grond
van de inhoud, i.:r:lz 16-17*, 1E-2O, 21. Anderen nemen in deze
een gemati.gde'positie in (]lrlanCsson 197O:1222 'tllo division
into--starrzaS can be deternined r.rith ceriaintytt , Auvray 197 2t 159)
en verdelen c.e rest inz 16-19, 20-21 (22'23).
Zoals aI gezegd, is dit onderzoel( nalr de opbouv'r getnsplreerd
door het vverk van Van der Lu,gt en De ii-oor. Di enovere enk o:tts t ig
is ook hier gezocht naar een regekoa-ti.qe opbouvt, vooral op het
niveau vi:n de stanzat s. A1s regel wordt aangenontenr dat het
aantal strofen 1n de stanza's, in 66n gedicht, hetzelfde is
(De iiloor 197Bbl21r) (7).
1,I.i. heeft Jes.14:4b-23 de volgende structuur (Iiomeinse ciifers
geven c1e stanze-t s aan., de a.rabiscb e cle sbrof en) :
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I.1. 'yk Ebt ng6(4aA)/ Ebth mr'!hbh(4as)
Ebr yhrvh mlh rEcym(>at)/ Eb! mBl-ym(5as)

2.mkh cmym lcurfr( 6a-0.)r/ mi< t b].ty srh(5aB)
rdh b'p exrym(6bA)/ mrdp b1y h6k(6bB)

l.nlh Bqth k1-hrrF(7a-{)/ pSlrw rnh(7an)
grn-brwByrn 6mf.rrv 1k(BaA) /' rzy J.bnvrn(BaB)

mr z gtrbt 1'-yclh(BbA)/ ]hkrt, c:-}'nvr(Btt)

II.l.EtrvI mtht rgzh 11r(9aA)/ tqr,t bw,k(9aB)
cv',rr 1k rB'yxc( 9bA),/ kl-ctwdy , rs ( 9bs )

2.ho,1m mks'r,rtm(9cA)/ tf mfty $',ym(9cB)
k1m ycnrv( lOaA)/ wyrmrl 'lyk(1oa3)

3.grn-'th $1yt krnvnvr( 1ObA,)/ tlynv.r nmBlt(1ObB)
' hwrd ErwJ- gtwr:lc(11a-\)/ hmyt nblyk(11a.B)

thtyk ysc rmh(11bA)/ r,mksyl< t\ylch('l 1bB)

III. 1. 'yk nplt mBmym( 12aL)/ hy1l bn-s}.rr( 12a3)
ngdct 1, TF(12bA) / l.rvrlB cl-grym( 1 2bB)

2.rvr th'mrt blbbk( 13aA) / hEr,rym t cfh( t3a^g)
' 

mmc]- lkvrkby-'1( 13bA,)/ 'r}'In ks'y(13b8)
vrr Bb bhr-mrvcd( 1 3cA)/ byrkty Fpvrn( 1 3cts )
,c1h cl-bnty cb(t4at\)/ 

'dmh 1c1ywn(i4aB)
3. tk t 1-3'vr1 tr.rrd( 1 5aA) /'l-yruty-bvrr( t 5as)

IV. 1. rtyk' 1yk yB5ylrvr(16aA) / t lyk ytbv,,nnur( t5al)
hzh hryB mrg"yrv hrrS(tgt.q)/ mrcyE mmlkvrt(15b8)
6m tb1 kmdbr( 17aL)/ rvcryrv hrs(1?a^B)

2. r syryr"r 1, -ptlr byth ( 1 7bA)/ kI-m]ky glvym( t BaB )

k].m Skbw bkbwc.(lBbL)/ 'yE bbytfl( lBbB)
3.vrtth hElkt mclbrk(naal/ knsr ntcb( lga9)/ lbvrB hrgyrn mlcny brb(19d.

ylvrdy r1-'bny-bvrr( 19bA)/ kpgr mvrbs( 19bB)/ 1'-tl.Ld 'tm bqbwrh(2OaC)
V. 1.ky-'rsk glt( 20bA)/ cmt nrgt(zoto)

2.1' -yqr' 1crvlm( 2OcA.) / zrc mrcym( 2OcB )
hkynrv lbnyv,' n.ib\(21a/.) / bcrvn ' bwtm( 2 1 aB )
b1-yqmvr vryrBw 'rg( 21bA,)/ r,rm1 tvr pny-tb1 crym(21bit)

J. vrqmty cfyfrm( ZeaA),/ n t m yhv.,'h gb' yrt ( 22aB )

vrhkrty lbb1 Em vtB,r(2ZAt)/ r,,.nyn rmkr(22b8)/ n'm-yhwh(22bC)
w6mtl'[ lmvrrB qpd(TaA)/ wtgmy-m;rm(23ats)/ w!']'tyh bmt']t ir3rncl
' (23ac)/ n'm yhr.rh sb'rvt(23a.D)

Het blijkt dat als v.22-23 bij het voorafgaande genomen rzordt,er ee4 evenlichtige structuur bestaat: vijf stanzars, d.ie ie-'der op zich bestaan uit d.rie strofen, en alle st:urzais met eengelijke lengte van zeven versregels.'
De onclerscheiding in stanzats is heel- duideli jk, die van d.e
strofen vaak minder (8).
Behalve inhoud.eli jke Ergunenten, die )_ater nog ter sprake
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zuI1er1 komen, zi jn er de volgende formele argrrmenten voor de
gegeven structuur:
I. tyk is een beltende aonrluiding van het begin var: een struc-

Turele eenheid (9).
De verd.eling in dri6 strofen vrordt aannemelijk gemaalrt, door-
dat d e mid.delste strof e zich onderscheidt rloor de opborr.rv uit
twee volkomen para11e11e versregels,

II. De stanza r,,'ordt gekenmerkt door het rvoo "dgebnr.ik aan be-
gin en eind: E'wi (9aa en.11aA), tht (9aA e! 1lbA) met

daar[ussenin het E6?Eaalde 1r1(m) (Si]s;-9cs en loaA).
II.3.: 'th is een zeer sterkE indicatie voor het begin van een
eenJreid-(Tgl. III.2. en IV.3. ).
II1. Voorryk zie bij I, voor t','rth zie bij II,3.

I(enmefF6nd vroordgetruik: Efrffr (l2aA,, 13ai) en yrlrty (13c8
en 15aB) ( 10).

IV. Bij de inde1ing in versregels heeft ren zich altijd. laten
leiden door de overtuiging, dat hier afleen maar distichat

volgens de meesten ook nog in het Qina-ritme, gebruik'b konden
zi jn. De tekst zelf vr-iist echter in een ard"ere richting. De
problemen met de st icU,'':re t rische indel-ing ve.n 17b-20 kurrren
worden opgelost met een verl.ri jzing naar v.9-11. Tussen beide
gedeelten bestaat n1. een opvallende overeenl<omst:
9cB=1BaB '
Beide rvorden in d.e volgende versregel gevo1gd door k1m (ook op-
gemerkt cloor Du-irm 1922:95)
iilaar cle overeenkomst gaat nog veel- verder. Zo ziin de koningen
in 9cB en 18aB object, maar vrorden subject in de volgende regel.
De dan volgende vcrsregel brengt de overgan6S naar de dvringe-
J-and: 'th (1ObA, 19a-A); r';iens lage staat vrordt bezon,lcn (10b,
19a) efr-Tiens afdaling (yrrl) naar de onder,'Jclcld ( 11a' 19b).
0m d"ie laatste overeenkomET moeten nu in v. 19 vrel twee tris-
ticha gelezen r'rorden. Hiervoor leent de tekst zich dan ook
uitstekend, want het blijkt dat beidc tristicha volkomen r:a-
ral-l-eI 1open, 0o1< binnen de hele structour heeft deze uitvrei-
ding een logische plaats (zie bij V.3.).
IV.Z. heeft-een chiastische structuur door tf (m) ( 1843, lBbA)
en byt ( 17bA, 16bD) ( 11).
IV.3- Dat d6ze twee T6rsregels bij elkaar horen, vtordt nog
e.ens onderstreept cloordat qbr zorvel aan begin als eind staa*.

V. Hier is het meest omstrerlen gedeelte v.22-23. Typerend is
het neerbuigende oordeel. van Que1l over de schrijver, die

}lj.er z.i. aan het.vrerk is; rrl'lein, er ist kein I'ieister des
Ylortes, d.er arme, gequalte k1ein6 Prophet. . . . der so gut lri'e
nichts von schrift ste].l- eri scher Gerra"ndtheit besitz'b" (Que1l 1959:
137v) . Iiier is me.ar \?eer eens aangetoond, dai cte mogeli j)(heden
van een schrijver beperkt zijn tot die van zi. jn 1ezer. Iif ant,
hoelel \t.22-23 niet helemaal beantvroord.t aan de in forrnee1.
opzicht gestelde venvachtingen, hebben rve hier toch een schit-
terend opgebouvrde climax, d"ie bereikt wordt met een oplopende
reeks: van een monostlche tot een tristiehon, steeds gevolgd
door het dreunende nrm llhvrh (sb'wi). Daar rleze laatste uitclruk-
king steeds tot de voor;IEaande-fiche(n) gerekend dient te
worden, zou hier bij vri jze van uitzond.erlng een tetrastiche
aangenomen moeten l'..,orden in v.23. 0p zich Ii-gt natuurli j)< de
indeling in tlvee versregels, zoal.s in ate BilS, voor de hand.
Toch moet meh hier op grond van de structuur van deze strofe
en van het hele ged.icht vemoed.en, d.a.t cte dichter v.23 als 66n
versregel heeft ged.acht, omd.at zo ook hier d.e starrza dan zeven
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versregels te].t. De vervloeking rvordt tot de laatste adem
voortgezet.
0mdat a1 eerder is aa:rgetoond, dat aare het slot van fV even-
eens een verJ.engin6; van versregel.s rioet lvorden aetrgenomen,
valt 22-23 structureel niet uit de toon. Integendeel, r'v e vin-
den hier een bevestiglng van vrat Gord.is in het algemeen heeft
geconstateerd.: "i'Je (... ) fina a .tend.ency (... ) to-conplete a
psalm or a ;ooetic speech (. .. ) vrith great porver. " iietgeen o. a.
bereik-b vrordt door fincreasing the nu-mber of stichs in the
closing verse. " (gecitecrd. bij V-an der lugt 1)BO:5O?-, die deze
stell-ing "toespitst en verbreed'u").

De gevond.en opbouvr rvord.t bevestigd d.oord.at een z,En. rui-struc-
tuurf is aan te rvijzen. D.yr.2. d.at I rnet V en II met IV cor-
respondeert. Ook dit geldt, behalve inhoudelijk, op het for-
me]-e vlak:
yhgrh in I (5aA) en V (22b, 22d,, 23)
6.ln I (6aA) en V (2ob,l)ris in I (7aA) en V (2obA. 21bA)
EiE :-n r (BbB) en v (2zce)
i$-ll (II) keert rvat opbourv betreft terug in 18-19 (IV).
Opva11end. is dat van deze tivee geCeelten het yrd '1 E'r'll-,/bv:r
( 11aA, 1!bA) teru5keeri in III.3. ( 15a) , rvaai-5EfTE-TEE6n
paraI1e1 gebruikt rvcrden. Aan d.eze versregel (t5a) i-s in ae
structuur b1i j}<baar een centra-3-e positie toeged.acht, birrnen
de door de tui-stru-ctuurt toch a.]- benedruhte sterrza 1Il.
Inhoudelijk gceft deze structuur een heldere onderverdeling.
I{et de aflvisseling va:r sta:rzars ha^ngt een verplaatsing van
gezichtspunt samen:
I. schi].dert d.e v-reugde op aard.el
II. de opschudding in d.e onderr.,'erel-d over d"e komst varr de
dvringeland.;
III. i-s niet mei een benaalde plaats verbonden, ma:rr karl in
deze eontext beschouvrd vord.en a1s de verklaring voor de over-
gal,rg van. c1e a.arde (naar de preten'tie va.n de dl.ringeland, zelfs
d.e her,re1. ) naar de onderrvereld. Gekeruner]<t door het f elle con-
trast tussen ]/rkty s};v're (13cB) er, l,rrilty-brvr (tfa.B);
IV. gaat over-TE-iE?TdZing over de*EegiiETo-l-aats van cie dtrin-
gel-and.. Volgens Barth speelt deze scene in de onderv,,ereld(Barih 19'172129v n.85). ii-aar dat li jlct gezien de nadruk hier
op qb(rv)r in IV.l. rvat rnoeiJ.i jk. Er-is liier evenriel toch een
rela-bie met II aan tp netren, daar j.n d.e oud,-ooster.se voorstel-
l5-n.gsvrereld geen duidel-i jx ond,erschej-d .gemasftt r,,'ordt tussengraf en onderwereld. iJen goede beg-r.af enis wercl beschouvrd als
voorwaard e voor een dragelijk bestai:r in de ondenvereld, De
schim v€m een onilegravene !,{as veroord.eeld tot een rusteloos
bestaan zond.er tehuis. In deze tel<st is het verband. duid.eli jk
door de gelijkstelJ-ing van E'r.r1 en bvrc. d-aar bv.r ontleend is
aarr de schachtgraven. ( vgt. -T6o-r h cTlauv;e ve757n d tussen p;raf
en onden,rereld: I.I'dtsctrer 19TO: 209-212, Quel1 1925: 11-21, Trorop
1969271 , ',ld.cnter 1967 z 111-180)V. keert weer -rerug op. aarder--vS!. het he.rhaald.e rrs, dat
deze tstrofe ook nog met I veibindt.
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(r,!lr. itz. Z8:1.7).

In Ester 4: -i gebruil<t voor d e beschri jving van een
roulgebruik: I zek en as als bed ultgespre j-dt, Dit
zal bed.oeld zijn a-1-s initatie va"n de veronderstelCe
omstand.rgheden in ie onderri'ereid (vgI. Jes.26;19,
Job 17:15). Jes.14:11 zinspeelt hieiop, maar maakt

zljn de betrolrl:en hier zelf bli. j
) ( t 1a)- vgI. I111. 2t21 , r)z|32221 .

Jes. 14 is een heel rnooi voorbeeld varr het verrlogeir^ van de
hebreeursse dich-ter creatief om te gia.an met door d.e tradj-tie
aangereiktd vorneleraenten.
Jes.14:4b-23 is formeel gezien een vol-maairt 1ijkenlier1. A11e
kenmerken daarvan zi jn in dit geci.icht terug te vinclen. Dat is
hee]. drr-ideIi jk aangetoond door Jairnov, di-e c1e gesehiedenis
van het l-ijkenlied is nagegaan ( Jairnorv 1j2), zie voor Jes.14:
pp.2])-253, vg1. ook lolrn::rn 191O). .Door a1le c o-rnenta"1;oren
is rlit erkend (zie vooral Quell 1959:146-155, Erle,ndsson 1970:
122-124, Barth 1977:125v, f/ildberger 19?6:539v).
nen vergeli jhin.g met ander }i jkenliecleren lar;.t zien hoe d.e
dichter hier met deze vorm is omi;espron,gen. Dat het opschrift
hier niet zoals bij d.eze vorm gebruikeli jlr qy4h 1uidt, maar
mEI, 'spotliedt (vg1. Ilicha 2:4, Llab.2:6),iF,-doet het erp;ste
vermo ed en .

- Het a1 eerder genoemde ritme varr het klaaglied geeft Ce
Gattung duidelijk aan.

- tvk in v.4.12 i; de normale aanhef (ZSam. 1;19.27, I,2,25t17).
- nE-tegenst elling tussen vroeger, toen het zo goed \'\ras ' en nu

( Jalrnovr 1923,81) , zit' in de hele structu-ur in de te5qenstel-
ling tu.ssen aarde (heme1) en ond en'tere1d.

- De beschri.jving van hettgoedet in narticipia is ook heel ge-
woon voor deze dichtvorm (v.6.12b.15b). tlier is het echter
zo slecht a1s je rna.ar krtlt voorstel ''l en.

- Het aanvoeren van vcrschill endc rllorenr, die de dode bezinflen
(de bomen in v.B, de schir:nmen en r'. 10r'r'de toeschoutnrers in v.
15v), doet den.l<en' aan de voor de clodenl<lacht ltenmerlienrle t'ris-
sel-zal'rg (Jahnolr 1923z81) .

- De dode r,;ordt aangeiproken (v,g1. het he::ha.alde lk) (a.v',.:50).
- In veel klaaglieCeren vrord.t men verzoend met de dood vanv"ege

het roemvoll-e sterven of heli vo(,rtf even van c1e naarn in de
kinderen (a.rv. :99v) . Oot hier ri,orc.t men verEoend met de dood
varr de clvringeland, maar nu varv,,efle zijn snlad,e1i jke ondergang
en omclat hi j niet zal voortleven j-n zi jn )rinderen !

- Ook lrier hlinl<t d.e oproeir aan de kla-genden ( ZSam. 1t24, vgl.
a..w. z1O1), maar niet zoals gewoon om te l'renen. l{ee, orl ook
d.e kinderen val c1e dvringelarrcl te laten af sla.chten (v91.

. Barth 1977:126 n.63),
- Heel het woordgebruil< is gelrleurd door het lijkenlied:

Smb (8a)- Tenrij1 men cloorgac.ns in klachten vreest voor de
blijdschap vaf,l de."'ijand (2sara. 1:20, K11,2217, 4221),

het nog r,.re1- een graad. j e erger.
np1 (12a)- vg7-. 2Sam. 1t19.25.27, Jer.jt22, -{nos 522 en vocral

. K11.2:lv (von de l:enel ter aarde),
ngd" (12b)- veI._K11.2:3. gdc kor,rt verder vaak paralle1 voor

net Sbr (v.5) lTEs. 1522, Jer,JOzZJ, ts.10T:16),
ook iiEE nn1 (Jes.9z9, 82.6:6v, Am. 3,1A).1'rs (12b)- sa'nen meT-nErt in-Iili.2z1, i2.19..1-2, zbtn. oox.' hier kunnen vre dus v;eer zien, dat di: dichter varr
Jes.14 verder gaat dan norrnaal, als hij in v.i9
zegt dat d.e dwingeland niet slechts ter aarde zal
rruord.en gevrorpen, maar zelf s ver vaf,r zi jn 6\raf ,

hwrd
{_v_
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( 19aC)- Dit vers vinrlen v,'e zo teru-g in Ez.32t 20. Ilet ligsen
bij degenen die gedood zijn door het zrvaard, bli j](t
een grote schande te zi jn.

krt (22) - is in deze context . eerdei de a=-nd.uid.ing van het
handelen v:rn de dood (vg1. Je?.9221). DAt dit vers

. net zoals de vorige Cus zinspeelt op de dodenklach!,
is opni eu.rv een argument voor een indeling tot en
rtet v.22v.

Jes.14z4b-21 bevat qovee]. elementen van het norma.]-e lijkenlied,
dat ]ret yiel- verdach.t r.roet lijken. Dit is overdreven! Somrni-;Je
za.hen rn'ord.en aangediht, andere in hrur te,gendeel omgekeerd.
Ja,hnolr spreeht terecht vaJr een parodie. 'rDas l,'/esen der larodie
besteht dari.n, d.ass eine Gattung nach Situation und Stilforn
beibehalten lvircl -ja, sie 1st umso r;,'irksa:ler, je treuer diese
Eusseren iiierlimale gewahrt bleiben - wijhr end ihr lr:ha1t eine so
einschneidende Umbild.ung erfZ, rrt, dass die Gattr;ng sich dani. t
selbst aufhebt. t' (Jahnow 19232236)
Er is hier vrij uitgebreid aalrlacht gesteed" aan de vergeli jl<ing
met andere telrsten. 0m te beginnen, omdat het duidelijk naakt
dat het hier om een echt oudte star:ienti sch gedj-cht 6raat en niet
om een oorspronkelijk kana?lnitisch (Fohrer 1)66:191, Quel1 1959:
1!1, Schoors 19722102). Verder speelt d.e Gattungsgeschichte bij
d.e d,atering e.en belangri j}<e ro1. 0p grond van d.e rn,?Jrier \yaa-rop
vrorcl-b omgegaan met de overlevering 1s dit gedicht vrij 1a,at te
d.ateren. Bovendien stazn de enige in het 0ude Testannent voor-
konende telisten, l.{aarme e j e deze parodie enigszins zou liurulen
verglelijl<en in Ez. (vg1 . Jahnov 19232197-253), m.n. I,2.26211-19,
32219-32. De Gattung pleit voor een laat-exil-ische datering
(zo: Bertholet 1914;.44, Au-vra1' 1972t163t Vermeylen 19772293v).

VI GESCHIEDiU{IS VAN nn TEI(ST ; DATtsRING

Het is mogelijk te promoveren op het probleem van d-e date::ing
van Jes.13-14 (Erlandsson 1970). Dit zou erop kururen wijzen,
dat de oplossing ntet zo eenvouclig 'te vinden is. De Seschiede-nis van het onder'zoel< Ieert, dat er een levendj.g clebat ga.ande
is over de vrzrag of Jes.14 nu sl-aat op de Assyrische overheer-
s.ing en dus uit de ti jd van Jesa ja, of zelf s van Jesa ja zelf
sta.mt of dat we hier'moeten denken aan het ni euv,--Babyloni sche
ri jk en een ontstaanstijd in de ballingschap. Cornpl.icerende
factor bij dit a11es is, dat er onclerschei.d gemaa.l,,t noet l',,o r:c1en
tussen d.e inleid.ing v.1-4a, dat volg;ens d.e meesten hil v.22v
hoort, en het gedicht gelf. i{ei 1s mogelijk, dat dit raa-m een
latere actualisering i-s van een ouder lied, zod.at beide voor*
noerncle mogeli jke dateringen samengenomen kunnen l.ncden.
Het heeft I'reini-g zin hier een uitgebreid overzicht varr het on-
derzoek te geven. Er kan volsta.an viord en met de verzekerj-ngdat a1le genoende oplossingen en nog meer voorkomen, Kenmer-
kend voor de hier heersende onzellerheid, is het oordeel_ van
Eissf eldt: rriiir rverCen also das Stllck etura aus derselb en ZeLt
vrie das vorhergehende herlelten rnllssen (d. i. kort voor 538 j(S).
So11te aber das Gedicht Coch gegen einen AssyrerkUnig gerichte.Lsein, zo l'r'd.re es etll,a ein Jahrhu:rdert alter und k'dnnTe--von Je-saja herrllhren. " (Bin1. par.43.rt.e.)
Het is ook r,/el aarClg: om eens na te gaan urel-ke koning volgensde onderzoekers hier bedoeld. kan zi;in, in chronologiiche "
vo)-gorde:
- Tiglat-?ilezer IfI (745-727): Auerbach.
- sargon AI (721-705): A. Jeremias, \'/i_nck1 er (2. opvatting),
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Alfrink 1933t67, Ginsburg t968;49wr Herbert 19732102,
Bart 1977t 137v, Clements 198O:14O.

Sanherib (loq-AU )- \7inckler (2. opvatting), Cobb 18)6225v,
Varrdenburgh 1)12t'lZOv, Mauchline 1)622 143,
Xichrodt 1967229, Erlandsson 197O: 111-114.

Assur-uballit II (612-609)- Herape]-, Rost 1972t176, }']wray 19"121.
163.

Nebukadnezar (60r-552)- lohmann 1!10:26wv, Proclcsch 193O:201,
l?ildberger 1978t543.

Nabonidus (556-539)- D*m 1j222!1, Llarti 19oO:128, K'dr..i,g 1925,
166. Larr;don 1930: 17 4.

Pseud o-Nebuk adnezan: (+5zi)- Sayce (zie bij l, ohmarrn 1910:26r,v).
Alexa:nder rle grote ( 335-323)- tiressmann, Lleirrtrolo, Iorcey 1)2Jt

286.
Anderen onthouden zich van een oord.eel of menen, dat hier meer
in het algerneen is gesproken, ook in het oorspronkelijk 6edlcht.
Zoiets a1s rd6 koning van tsabe1 I (Rj.dderbos 1926:99, Schoors
1972'.1O2), of Babel a1s symbool voor de goddeloze v"erefdnacht
(Iraiser 197626). lieestal vrordt dit faatste echter pas aangeno-
men voor de aandu.iding vaJr Babel in de raamverzen, als een
latere redactie van de oorspronlielijk tegen een historische
konirrg gerichte profetie (Gray 1912:233, Scott 1956:259, Irohrer
1956292, Clements 1lBO: 14O, Ilartin-Achard 19BO: 100).
In a}le gevaIlen, r'raarin met probeert te achterhalen tvel]'le ko-
ning oorsprori-keli jk is bedoeld, gaat men ervan uit, dat er in
d.e tekst verwi j::ingen near historische getreurtenissen en sitLr-
atles lvorden gegeven. 0m te beginnen in v. B. Dat zou veri'ri izen
naar het verzarnelen va"n hout door een bepa.alde }<oning voor zi jn
bour.ractiviteiten. l'{u is het van vele koningen bc}: cnd, dat zi j
hout haalden van de libanon (vg1. de door ',Jildber".er 19782546
aangehaalde 

- teksten) . Llocht achter v. B tlus inderda.e.d een ]ris-
torische aanwi. jzi-.n1g schuilgaan, d,-.rn is hiermee nog niets gezegd.
Dat maakt het d.an o ci.r r^raarschi jnliik d.at dit vers helernaa-1 niet
zo is beCoe1d". Stol-z heeft aangetoond, dat hier eerder
een mythologische voorstell-ing achter is ie zoeken: een poging
vajn mensen on bomen te )rappen in de tuin val God, Cie l''rerd ge-
localiseerd op de Liba.non (Stolz 1972).
Valt deze tekst af als historische a:nr:ri j zing,, dar' blijft alfeen
nog over cle beschri jving van de sma<le1i jke dood van de c1r'ti-nge-
lancl in v. 19v. Ilier zi jn eventueel- $'e1 enkele Assl.rj-sche en
Babylonische vorsten te noerrren, die op een nalre manj.er a- n hrrn
e.ind zijn gekomen. Het 1s echter eerder a1 duitie).i jk ger';orden
dat t,re in Jes. 14 met. sterk doo:: CLe tra.ditie gel(leurde taal te
maken hebben. In v. 19v is dat niet minder het geval. Naast de
boven al geno emde orrereenkonst en, kan in het algemeen etett'ezen
lT orden op teksten, die op socrtgelijke rvi jze het J-ot van god-
delozen geschrijven, zonder concrete personen te noemen:
Job 15:20-35, 18:5-21 , 20:6-2) (zo: I(issane 1941 :167). De drei-
gi-ng niet in het eigen graf begraven te zullen l-:,ord.en, is een
bekende vervloeking (iVachter 1967 2174).
Daarbi j komt nog de vraag of tlit gedicht vrel teru,g z.i et op
een bepaalde gebeurtenis. Volgens J a-hnovr is het kenr.erk van een
profetisch lijkenlied a1s dit, dat het op de toekonst is gericht
(a.r'r.:162). -,rIs we Jes.14 ver6eli jken nel ancler prof etisclie (en
parodistichg) Ii jkenl-ied"eren r,ror,.lt dit oordeel bevestigd. Vg1.
bi jv., Jer.3t,222 (Cat gaat.over het toel<omstig 1ot van Jo jd<im),
E2.26:15-18, 27 218.26-36 ('tirr[?,erli 1979:63,8), en. 5: t7 (cii hoor-
ders rvorden bezongen a1s gestorvcnen) , ii:iclna' Zt 4.tsij a1 d.eze bezwaren tegen het zoeken naar historische aankno-
pings;.;urrten . voor een dateri-n4;, ligt een ond.erzoel.l naar het woord-gebruik en de stijl va:: d.eze pericoop voor de hand. Om veel tijd
en noeite te bes!''aren, beperli ik mij hier tot de weergave van
de conc1usies varr enkele nijvere onclerzoekers:rrThe larrguage and style giv6 confir:na,cory tesiinony of the most
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intricate and. convincing nature (voor het auteurschap
KS),'. (cobb 1896:35)
rrThere is much i-n the od.e that nakes it aDnear Dos b

for exarnpl e, the vocubulary.'r ( Va.nd enbur,-L- 1912r116)

van Jesa ja

exilic, as

rrThe diction is sti11 another povrerfull argurtent for the Isaian
authorship of the poen. rt (Ginsburg 1968:52)
Volgens Iiuenen is 66n b1i}< op het verschil in woordgcbruih en
stijl van Jes.13:2-14:23 met (lat van authentiek. Jesajaanse
woord.en voldoend.e om el-k geloof in de authenticiteit van deze
hoofrlstukken de grond in te boren. (volgens Xrla::dsson 19702123)
"'Ihe diction is, to a Freat extent, typical of rgenu-iner pa.ssages
in Is.1-39." (iirlarrdsson 19lO:138 Vg], voor een niet bepaald
lovertd. oordeel over het breed opgezette ond.erzoek ach'ber deze
conclusie: \lit<iberger 1972 )rrDer lexil<alisch-stilis Lische B efu:rd erbringt keine zus'd.tzlichen
Anhaltspunl<te f1lr jesaja:rische Verfa.s s erschaft. " (Bar-bh 1977:140)
Reden genoeg om bij de datering niet a1les van het lvoord- en
sti jlonderz o el. te l.aten afha:rgen.
In d.e eerste plaats d"ient hier onderzodht te worden, en dat is
over het algeneen maar i';einig elebeurd, in rvelke verhorldinrg Jes.
14t41:-23 staaL .Lot de inleid.ing v. 1-4a, maar vooral tot 1322-22.

I'{ ant met dat laatste is het imners door een latere reclactor sa-
mengevoegd onCer het opschrift in 1,1:1.
In Jes.1I hebben vre in ieder geva1 ook een,vri j zel<er uitgangs-
punt wat d e d.atering beiref t. ltien is iret er doorga;-lns r'rel over
eens, dat dit hoofdstuh niet a1 te 1:,:rg voor het ei.nd van de
ballingschap geplaatst noet \r{orCen (ilissfel-d'b, Einleitung par.
43.5.d., i'/i].dberger 1978: 5C9) .
Nu is er een opvallende overeenkomst in wooralgebrullc rvaarne em-
baar, die nict toeval1i6 k arr zi jn:
rhm (13:B.lt'/t4:1), g,rm (lll.tg/14:11), rrz (t3:13/t429.16),
c57h ( 13:9. 1 3/tqta).-.]T--( 1329/14.6). r<irkdTl 3z 1o/t4: 1l), tbl
IJjz 1t/ t 4z 1.7.21), ri-6trs (13;5/ 1ai?)l-E9yu (t3: tt/ t +26)7-
Sbt (13:11/14t5); vsl. verder 13:91 mbt-TET7aL, 13:15 net 14t19,
13221v met 14223.
nen vervyantschap va:r beide teksten kan niet ontli end urorden.
Xn dat geldt voor h661 c.14:4b-?-3. larth besteedt alleen aa"n-
dacht aan v.1-4a en 22v en consiateert drLt deze afhzinJieli jl<
zi jn van c.11. Daarmee €aat hij dus eenvoudig voorbij aan d.e
toch durd eli jlce 

. overe enkorost en. met c.11, die ook in \t.4b-21
te vj,nden zijn (Barth 1977|127). Het is juist opvallend, de-t
in v.i-4a slechts 66n vroord uit c.1l terugkeert, terivi j1 het
nog geheel anoers Cebruj.kt vrordt ook en eerder aa^t'r Zftch doet
denken (zie cnder). Barth acht verder 14-23 a.f]natt<e:l- i jh va^i1
13221v. Iiiaar als dat zo zott zi jn, dan is het toeh vreemd, da.t
hier slechts d.e gedachte terugkeert, tenvijl de terminologie
volfedig anders is. Bij afhankeli jkheicl zou je anders .Jernach-
ten.
Een directe afhariJ< el i.jkhe id. van c. 1 3 kan uit het rvoorC.gebr.uik
niet word.en afgeleid. 1i/e1 zien vre de tend.ens om de dl.ringeland
af te schilderen met vroord er, \yaarmee in c. i I God r,:ordt a.arr-
gedu,id. Doch ook daarin is de clichter van 1424b-23 niet afhan-kelijk van c.11, want bij die beschrijving Lgebruikt hij ook
aanduidingen uit andere trr"di i;ies (vg1 . )rrs ( 1Ta) : vs:r God te-zegd in i(11.2:2.17 naast cbrh en ,p, vgll-6ok v. 1B rret ps.102:
21). Zovtel in c.13 al.s 14-E6fdt dE-aarde met t*'ee ternen ('rF
en tbl) aarigedu.id. en speelt een grote ro1. Iiaar niet dezeITE6:in c.13 is zij de boze, idc. ilt jnist het slachtoffer dae_rvern.
0p grond. vett deze tvaarnerniirgen zou ged.aeirt kunnen r,lorden aan
eenzelfde schrijver voor beid.e hoofdstukl<en of in ieder geval
naur.I vefiiallte schri jvers.
Y/elke ro1 speelt nu v. 1-4a?
A1 Ia.ng geleden is de overeGnko,rst tussen v. iv en zacb.13 16v, ,2212'17 gezien (couu t896: 1!, sind.sd.ien door veren overguno,n"r,.7 ,
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Die met Deutero- en Trito-Jesaja is d.e onderzo ekers evenmin
ontgaan (lutrm tgZZ:!{, Iilaril 19OO:123, Delitzsch'1B89:208 voor
v.1v: IHier ]raben lvir den Trostinllalt der c.40-56 im nuce.,'),
In v.3 ligt dat rvat and.ers. Hier vind.en lre een opvallende paral-
lellie met lix. 1 : 14.
v. 1v en 3-4a fi jken oorspronkeli jk 1os ven el-kaarbe hebben
gestaan. Hetgeen oolr bJ.ijkt uit de scheiding in de i,if . Het
gebruik va.r: nr,4 in v. 1 doet vcrrnoeden, dat het hier in v. 1v
om een latere toevoeginrg bij v.3-4a gaat. iJit de nogal onge-
bruikelijhe vorrn (Ges.il . par.72ee) valt af te leiden, dat men
heef t rvillen aansluiten bi j Lret nvrt-r i-n v.3.
Bij vergeli jirinrT va.n v.3-4a met [[:23 va]-t het verschil in ge-
bruik van bb1 op. In v.4a vrordt dc lroning van Babel genoemd,
in v.22 heT-Tand Babel. Dit is een aanrvijzing daa-rvoor, d.at'
d.e eerste hoorders I'rel r'ri-sten wie met d.e dlvingelarrd va.n het
lijkenlied rs bed.oeld.. De scherl:te va.n dit lied ligt ook in
zi jn indirektheid. De persoon v;ordt ntet genoemd, de sugges-
tle is echter des te overtuigender. Omdat het om een persoon
gaat, doet d.e stad.sna:-n j-n v.22 lni.er nlet aa.n af . iiet staat
bovendien aan het s1ot. i,iaar voor latere hoorders, die niet
meer al-s vanzelfsprekend bij de opsontring van misdaclen aan
die persoon dachten, y,,as een aantijzrng aan het begin voor het
goede begrip noo d zal< e1i jlr.
In d.e tijd van Zacharia is dan v. lv tussen c.'l 3 en 1{ geplaatst,
om duideli jk te mak en dat ]ret bi j a1 dat onheil over tse.bef uit-
eindelijk toch om het ]rei1 van Israel gaat.
Jes.14:4b-23 is op grond van de venianischap met Jes.13 en de
Gattr.rng kort voor het einde van de ballingschap te rlateren,
met de komende nederlaag van de Babylonische overheerscrs i-n
zicht.
In de bovenstaanrie re<lenerlng is steeds ui.tgegaan van de
eenlreid van 4b-23. Voor rvat betreft v.22v is dat nr. i. af
voldoend.e ac-ngetoond vanuit d.e strr- ctuur en woord.gebruik.
iilaar ook v.5 en 2Ob-21 r,rord.en wel- secr,mdair geacht, een 1.a-
tere generaliserende belerking, die zich ond.erscheidt door
het gebruik vavr het meervouC (,tarth 1977:127-129). Deze noet
echter we1 snel na" het oorspronl{e.l i jk gedicht ziin gegeven (a.r':,
14Ov). Een ond crschei din,g in lagen is hier echter a.1lerr:rinst
noodzakeli- jk. 0m te beginnen i.s het goed nogeli jlc, rlat hier
in deze verzen is gedacht aan de onclerdalen varr de l:onin.g.
De koni.ng_en het volk zijn nu eenmaal niet altijd scherp te
scheiden (vg1. i.v.m. de koning van Babel: Jer.21 t7, Ez,32t11v).
A1 eerder is opgemerkt, dat het bij rbr,r'brn om een va.ste formrr-
lerinq gaat, dj.e mogeli jl: ook het vo6?ffiaa.nde mrcap heeft
be5.nvloed. Tenslotte moet rvorden opgemerkt dat I[_Eb- regel-
matige stnrctuur v.5 en 2Ob-21 niet gemJ.st kunnen t,rorden.
Hier zou dan aanger-romer iroeten vro::d en, dat rlit spotlied kort
na zijn ontstaan herdj-cht is. i,ia.ar dat is niet aarrnemeli jk,
orndat de oorspronkelijke versie dan ongev.roon onregelmatlg
gevreest zou zijn of heel anders.
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VIT VOOIi,STI]JIII{G ACI{TBR DE [E(ST

Zoals de stmctuur a)- aangaf , zi jn de verzen 12-15 val.t centrale
betekenis vocr de lnterpreta.tie ven dit gedicht. Nu is dit ge-
deelte aI zoveeJ- mal.en uitgebrej.d besi;udeerd., dat dit onclerzoek
op zich a.1 een stucli-e vraard is ( 12). Vooral ile vra...g naar d,e
ach'Ler{rond. heeft de gelcerden b6Zig gehouden sinds ilerd.er hei
vermoeden uitsprak dat Yre hler y.rel- eens met een aythe te r.ral< en
zou-clen kunnen hebben ( zie de inleidin,r) . 0ver het f eit dat
achter deze tellst een r,ii' th e zit, is rnen het over het alsemecn
v/e1 eens. nn niet gering problee::r hierbij is echter, dat d.eze,
belrolve in d.e toespeling hiero,o in deze verzen, nog nergens i-s
ontdekt. 'Ze1fs de na3-rr1 van de god, d"ie de hoofdpersoon vefi Ceze
mJ.the is levert moelli jliheden op. En claar ]-igt tocir de sleutef
voo:: de oplossing (CtritA.s 1962:lO). !'/e kennen vrelisvraar de
Ugaritische h] 1, vader van de klrt, godinnen ve'rr de ,leboorte
(CTA 17.IIz2J-2426). roaar cezE-iE met de rnaansikkel. verbonclen
(vsl. Arab. Hitla1 varr cle nieuvre rnaan) en dus moeili jlr in ver'-
band. met d.e da.geraad te brengen. IIier is eerder sprake van de
morgenster. Sovendien vreten rve van deze god rveinig meer dan
zi jn vaderschap.
Gurrk e1 gaat uit varr het verbaf,rd nret de rnorgenster en vril hj-er
een 'tlJatunnythos" achter zoekent rrner }iorgenstern, Sohn cler
Iilorgenrot, hat ein eigentllmliches Geschich, IIel1 erstralencL
eilt er am Himmel empor, aber er lionnxt nj-cht zu-r Il'dhe; die
So:enenstral-en machen ihn erbl-assen. Diesen Naturvorganp; sclLil-
dert rler i'lythus a1s einen Kampf ciiljons gegen HEIeI, der einst
zur H'dhe d.es i{immels i,-ina.uf vro1.l-te, aber zu-r Unten;e}t herab
musste. r' (Gu-nl<el 19?-12131) Deze opvatting is sind,sdien vri jvrel
door ieclereen over€lenornen. I,laar e r zi jn toch rvel vra.'b onef f en-
heden. 0m te beginnen ontbreekt in Jes. 14:12-15 het stri jdel-e-
ment. Dit erkent Gunkel; rtilrlr nilLssen also ergi'inzen, class es zu
einein liar,rpfe geliomHen ist. " (t.p. ) ( 13) Verder vor'd.t hier a.l,s
va:rz elfsprekend aangenomen dat iljon clezeJ-fde is :rls de zon.
De zorxregod v ordt echter niet zo genoemcl.
\7at betreft d.e oorsp:'ong van deze r,rythe, voelt Gr.rrrlr el het meest
voor babylonische afhornst. Hij l'ri jst cok vrel op de' orrere enll o:ls t en
met de griekse mythe va;: Phaeton, wiens nae"n net zoeils [}ItglanzendI betelcent, rnaar hij dista:rtieert zich van een gelijk-
stelling (a.rv.:134).
Ilier is Greloi een ste.p verder gegaan. IIij heeft uibgebrei-d de
plaatsen bestudeerrl, l,"raa.r in de grlekse mythologie J'haeton
voorl<ornt. Deze b1i jkt voor verschillende mythologisclLe f i,.T:ren
te staari. Ilet is een bijnaam van de zonregod; de ne.an va;l een
zoot varL de zonlegod. (bel<end van het verhaal van zijn iroocllot-
ti51e reis met de zonnev;agen) I de naa;n van een zoon varl nds, de
dageraad, deze is d.e vernersoonlijking van cle morgen- en avond-
ster: hedsnho::oq. De eerste (bijnaam van de zonnegod) va}t onder
de noe FTffi-i'iZpithbte corunune aux divinitds astiales" (Grel-ot
1956u 2B l1et is een aangehaalde nening, die hi j echter niet
ontkent. ). ne anderen r','eet hi j te herl6iden tot 66n figuur cn
motlef, rtelke in later tijd. in verschil1ende fa.ce-bten u.j-teen
zi- jn gevallen: rrle mythe astra.l d'ilOsphoros et le motif de 1t
ubris ont 6t6 dissoci6s avec 1e temps, et crest pr6cis6ment b
6?TTE dissociation qurest dO ta a6aouttema"nt du h6ros.'r (a.r^,,.:
l2) ne oorsprorkelijke rnvthe keirnen \i,e d?"n via phoenicib, 'vrr-
v+aar hij ook in d.e bijbel is terechtgekomen: "le prototype du
ryVthe -lh6nicien, imit6 pa.r 1! auteur biblique, sem6fe cloni avoir
6c1at6 anrbs son introduction dcns Ie mond.e erec, pour se cl6-
veloppefGfii ptusieurs lignes ind6pendani"=.ii- ( i]pl ) le 

-grietse
mythe van Phaeton is du.s afhamke).i jk varr de mythe, die ten
grond-s1ag ligt aar: Jes.14:12-15. Het bestaan daar.?an is voor-
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opgezet (a..rv.:1!). Sporen vzur die mythe zoekt Grelot vervolgens
in de Ugaritische telr.sten via de f i.quur van cAthtarrr. Deze kan
volgens hem met de morg;enster verbonden vrorden via de Bab;1l.
I5tar. Deze godin heeft a1s grote overe er-r-l< oms t met Phaeton,
dat zLj verbonden rvordt met een ).e eu-\., (a.rv.:29) (14), ten'ii j1
zij a1s Venusgodin eveneens de godin van de morgedl en avond*
ster is (a.li'. :30). cAthtaru- rs d'e manneli- jlre vorn van €en oor-
spronJcel j- jk androgyne godheid, \'{ae-rvan ook IBtar is afgeleid.
I{iernaast is dan ool< nog bekend de Arab. Athtar, ecn belangrijke
stergod, die d.aarbi j in de eerste e er]-liien na Chr. ook vre)- met
Sha!.ar, de morgens ch.ernering, r'rerd, verbonden (iJOffner, in: Gese
19'702271). Reden genoeg voor Grelot, om uit te gaan van dc Ge-lijkheid vrn cAthtaru en hyII. Daarop is nu ook zijn interpre-
tatie van een aanta.1 U6arltische teksten gebaseerd..
C.!A 2.1LIz1-24 - een nogal besci:.adigde tekst. cAthtaru protes-
teert hier tegen d.e opdracht van E1 om ecn paleis voor Yamnu
te bouvren. De zon:regodin l'raar s ciruvr t ]rem ni-et teqen de r',;i 1 van
E1 in te ge-en. l,;.aar cAthtaru klaagt zelf geen huis te hebben.
Grelot leest hierin, ten onrechte, een poging varr cAthtaru- om
Yammu te verd.::in,gen. IIij meent in ieder geval de ]iaraktertrel<-
ken van Phaeton in dit Eedrag vr.:: hem te herl<ennen. i\laa.r die
para1leI moei vaag b1ijven.
CTA 6.It39-65 - i'iad,at tsacal het ondersirit heef t gedolven tegen
Motu, stelt Athiratu voor om cAthtaru lronj-ng te meken in nlaats
van Baca1. Na enige bedenJiin.gen te hebben geuit, stel-t ill hem
d.an ook aan. cAthtaru- neemt plaats op de zetel van Bacal,
ma-ar hij b15-jkt lettcrlijk te hlein van fozrna.at a1s vervanger
van Baca.1. Daarom daalt hij af van diens resiclentie, de Safon,
en vroldt koning op aarde (v61. De li.oor 1971:202-206 ). Grefot
meent hier een aanvi jzing te vir-rden va:rr een stri jd tussen
Yammu, Bacal en cAthiaru-'-on de opvol;:in5 v?.n nI( i) (a.w.:38).
Ven geen van beide is hier echter sprake. I1et gaat om de troon
van 3aca1 en cAth'taru levert geen strijd, naar v;ordt ge',','o on
aarrgesteld door E1. Iiet j-s d.a^n ook onbegri jpeli jlc, dat Grelot
hier (met Albright) dezel-fde situatie ziet a1s in Jes. 14: trle
larrguage o.ue pr?te 1e texte biblique au h6ros pr6sornptu.eux
serait u.n bonne situa'bion au noment cle f intronisation c1 rAtta.r,
usurpa.teur du thrOne de 3aa1. " ( a.r,r. : 38) . Dit rnoct beyrezen \?or-
den rloor een ver:l,ri jzing naar het overeenlomstig eind van cAtkLtaru,
zoals beschreven in O'ilA 5.V:1-6. Dat spreekt evenr.rel- vdn de
toekomstige af relr ening va.n Bacal met a1le zonen van Athiratu..cAthtaru is sfechts 6dn van hen. Orn het feit dat het hier weer
Bbcal is die optreedt tegen c.ai,thtaru en niet, zc)als zou nroeten,
E1, bekommert zich Grelot blijkbaar niet.
Hij gaat intussen verder met het problecm, tdat nog restr: de
afitamrning van cAthtaru. fs het flit aat iriS een zb-on verr Athi-
ratu vrordt genoemd, in ove::e enstenrming te b:.engen met Jes. 14t12,
d.at hy}l- d.e zoon vzrn Ebr noer.';? ili-er moet CTA 23 u-itkoms b bren-
gen. Uit deze tekst kan nl. met een redelijke mate van zekerheid
word.en afgel.eid, dat de d.aar genoemde Sha.lrar een kind van Athi-
ratu is. AIs dan cAthtaru gecn zoon, na.ar'af stam:rclin6i van
Athiratu genoend vrordt ( e..vt. z4O), is de eirhel- rond:"Hel eI
descend ainsi d'Aterah: rien nreml0che par cons6cr-rent. d,e ce
c0t6,- de f identifie:' L Attar.', (i.r.r. ,1i) (1r).
Daar komt d.a:r tensfotte nog bij, dat in CII+-24t 25-30 volgensGrelot cAthtaru een leeurv i.rorclt genoend, hetgeen overeenliomt
rnet rsat eerder is gezegd over lhaeton en- IBtar. nit berustechtef op een vergissing. 0m te beginnen is hier niet cAthtaru
genoernd., maar cltthtartu, Verder is de aand.r-.,.id. J-ng leeuw bedoeldvoor de in de volgende regel genoemde yari!u,.
Grelots conclusie: fAinsi d.onc nous ayons ietrouv6 en Grbceq}t). Ugarit 1e. trace du nythe astral utilis6 par I t a.uieur c1 tIs.
XTV.,' (a.r'r. :42)
iilcl;ay lvil het door Grelot geleverd.e lirerk afmak en door aar, te
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tonen, dat ook de oud.ers varr Phaeton en jiel e1 in lTezen rl.ezelfde
zi jn. Het probleem is nl., dat d.e "parent-d-e j-ti- e s lvoukl not
app ei).r: to correspond, for Eos was a goddess r,rhose beauty the
Greelcs extolled, vrhil e Shahar, r'rith his brotner Sha-l im is a
voracious )'oung roal-e flod" ( l,lci;ay 19702455). lli j leidt nu uit
het spraa.kgebru.i-k in het Oude Testament af, dat Ehr a.ls een
persoon *ordt .ror>rgesteld, ja zel.f s aIs een {lodin (l's. 57:9,
110:3, 139:3, Job 3:9,41 z1O, HgI.6:10): "in each of the insta:r-
ces quqted, EbI appears vithout the definite article in the }i'I
and. is rLost certainll' portrayerl as a female d.eity, a Dal"m-god.-
dessrr, net.zoals de grielise Eos van grote schoonhcid, gctui,Te
I{91.6:1O. (a.w. 2459. In vat minder extreme bevoordi-n,ger1 over-
genonen door llildberger 1978:551. )

Uit de bei<nopte weergave val het betoo,g van Grelot, aaJige\ruld
met d.at var iiiciiay, blijkt Yrel lroe moeilijk itct is de my'bhische
achtergrond vax] Jes.14:12-15 te achterhalen. Cin aan te lcunnen
sluiten bij b e)< end.e mythen, moeten ingerviki<e1cle constructies
rvorden bedacht. l{u is daar niets op tegen, zoLang er rnaar niets
wordt verbogen of teveel lvordt bijgede-cht. En aa:n geen vaJr
beid.e gevaren is nen hier ontkomen.
Y/at betreft de verbinding va:l hyl-]. met d.e griekse T'ha.eton, is
tret zaer berlenkeli jk, dat de gegevens uit de grieltse ny.tholo1-ie
in dit geval sancngebracht moeten r','orclen met behu.lp van niet-
grielrse gegevens, die ontl-ecnd. zt)n aerr het iuist te vergelij-
ken object (16). Dit lijki; rvel erg op een c irl< elrec enering en
vindt dan ookl bi j mi jn ',;eten, geen navolgin.t ouder clc.ssici
(vg1. bijv. Der llleine J)au1l,' s.1'. i'hreton, lva-.r tu.scen <1e dric
genocmde gesta)-ten geen enJ<e1e verbin<lin2 r';ordt gelegcl. ) De' overeenltomst j-n benarnlng berust eerd-er op cen algencne a.:-n-
duiding van hemellichamen, zoals Grelot die vrbJ. voor de naan:
van de zonnegod aanrneemt. Zoals boven a1 tretoogd, is het Sen.
lgf/eIlu evenecns zo op te vatten en i-s de reiratie met Phaeton
zeer oppervla-kkig.
Daarbi j !:om'b no,g, dat er tussen de griekse rnir'bn" 't rn het uit
cle harlcl lopen vc,n r1e reis roet de zonilelyaien door ll'hlreton en
Jes.14 zo goed als geen vrerlcel.i jk belangpi jl;e overeenllorns t en
bestar:n. In iecier geval doet Phaeton gee'i pog;infl de ]temel te
bestonnen, voor Grelot het central-e bher.ta in Jes.14 (v91. Got'tan
1975t51), '
De concl-usies vaf,1 liicli a3r 2iji onbegri j;re1i.jli. Dat een natu,ur-
verschi jnsel als persoon rvord.t voorges'ue1d is no,g geen retl-en
om het tot gorl te verheffen, ook a1 r,rordt het zonder l.idwoord
gebru.iht. Heel bekend is bijv. Ps.98:8, of gaat het hier on
riviel-- en berggod.en? ilet li jht erop, alsof hier de r','el s ster-
ker is dan de wetenscha'p !

\Tat betreft de nogelijkheid. van een I(ana?lni'Lische of Ugaritische
herko::cst is boven a1 ultgebreid. pJelezen op d.e moeiJ'ijlrhetien bij
d.e hiervoor noodza.lrelijke interpreta'tie vart de telisteir. Iiet is
zelfs de vraag of de ve::binding met ciiihtaru op zich veJ- zo
genaJrkeli jk gelegd kal worden a-ls vaa.h rvordt voorgesteld (v,.11.
bijv. ook Albright 195B:163 n.73), ook a1 is deze god in Uga.rit
d.an verbonden me'b de avond- en morgenster ( C ese 19-lO: 1 38 ) .
llog onlangs hccft Cfaigie toch ock weer geplcit voor deze 6e1ijk-ste1ling. 0m te beginnen r,,i jst hij daarbij op de epi-bheta vancAthte.ru: cr? (c,'e 0.I: b4r'v), r-rat 1ii5 veit":rf t met rthe iumi-
nousI en ydc.r.1hn (CTA 6-I:48)- volr:ens Crairie: Ione vho lrnol

".. --:-a l, \|eU r:Ld

noust en l'ile . t.1l,u] (CTA 6.I:48), vr.r15;ens Craigie: Ione vho lrnols
horv to flashr. r3eiden zoudcn zijn kardl'uer als rshining oner=
hyI1 benadrukken (Craigie 1973:223v). Beide vert:rflnlen zijn
echter dubieus (vSf . De ',.oor 1971--2O2-2O4, die vcrta:l b met
resp. rthe t;,,rantr en ' one vrho is able tc moistenr . ) .Craigie v,,i jst verd.er op het 1.enmerkende str"ijdlustige karaliter
van cAthtaru: rtlf the warl-ike character of Athtar r'*ere knor,.nto Isaiah, then Athtar is an even more suitable prototype for
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adaptation in the prophetts poetic invectj-ve. tt (a.vt.2225)
Dit kan echter niet al-s bevijs gelden, d.aar hier gervoon is
ui-tgegaan vaxr een strijd in Jes.14:12-15, hetgeen niet het ge-
va1 is.
A1 eerd.er i's c1e .r\rabi-sche tod cAthtar genoemd. Via d.eze god
probeert nu 0ldenburg een mythe, a1s aangeduid. in Jes.14:12-1r,
te reconstrucrcn. cAthtar slest'bel<end aIs de hoo.qste god in
het oud.-ara-bi-sche pantheon. i,laar dat is volgens 0}rlenbur.g niet
altijd zo gerveest. VriSr hem r',,as nl-. Jll- d.e rnach'bigste, wat op
te ma,ken valt uit d.e bestudering van theofore nanen (Oldenburg
19702187-198), i?anneer in d.e nanen r1 voorlcomt zou dat niet
te maken heb.ben net de algemene aandilid- ing van een ,godheid
naar met de eigennaaro 81, hoer.;el deze -iit""A:-";;\ftj"rir"ri'i"
cleze religie. Daar in een later stad:-r:.m cAthtar d.uideli jk de
machtigste is, rnoet er een godenstrijd. tussen d-ie beiden heb-
ben plaatsgevond.en, omclat ll1 nooit een "a:ndere god naast zich
zon. hebben kurrnen r.erd.ragen. O]-denburg l:omt gem:rJ<l1e1i jk tot
deze these, daar hi.j iets dergelijks ook aanne ent binnen het
Ugaritische pan'bheon tu-ssen il en 3aca1 (a.rv.:2O2v). Zo komt hi. j
tot d.e conclusie: "A d,ramai;ic mytir d.escribing hoir this hapoened
ma11 ha"ve becorne very popular a-nd, spread lnto other parts of the
Senitic r',,o11d, even to Babylon, Therefore, rvhen Isaia.h prophesied
the dorr,trfa]-l of l;he mig:hiy i.:ing of 3e.b1,r]-on, the bcl-oved of lEtar,
who threatened- Israel, the people of 3l-Yahweh, he cou1.d use
no illustration n'iore striking therr the familiar rnyth of the
pres'.ltt1:tious Lorning-sta"r lvho aspired to the kingsirip above the
stars of JJ1, - but rias hurled d o'*.rn in-to the pit by tt1 the I'iost
iligh. rr (a,r'r. : 2O7v)
Dat ii1 vdrir eAtirtar de be1-arr.grr jhste god in cle oud-arabj.sche
religie r',ras, i-s trvi jf elachtig. De opvaiting da.t er een {Iey.r.ef -dige mythologische nacirtsstrijd heeft nceten r"roerlen bij een
tlergeli jke verscLuj-vrrrg in het pe-ntheon, en dai zo'n stri jrl
tussen ll1 en Bacal kan l'rorden aangeiooird, is sterlr aangevocirten.
Ilet a.amemen va.n een l.ri jdverspreide populaire mythe, v,'iens be-
staan ons eerst d.oor Olrienburg bekend. gena-akt moet lrorclen, is
onzin!

In geen..geval ligt een sirnpele gelijkstelling van h.:ffI metcAthtar(u.) voor de hand. Bij al-1e bover:genoeide po.fffien zou
men bovendien nopi moeten vragen, waarom het woord h:rl1 is ge-
bntikt en niet ge$roorl cAth'baru, d-ie bli jltens soiruli,ge betof,en
toch rvel vrese)-ijir belangrijk moet zijn geweest (riyatt 1976t97).
Reden tot verhul.Ling han er toch naulyeli jlrs zi jn gerveest, daar
hij hier niet bepaald. bejube1.d vrord.t.
Ile moeten eerder vaststellen, dat het hier om niet raeer gaat
dan in hun verbard met rle n.orgenster gelijlrsoortige groothbdcn.
}Iet de huidige gegevens 7-aat zich geen enkele bu,iten-bi jbelse
mythe zonder probl-ernen inpassen in het door Jes. 14212-15 gete-
kende raa-m. Dan is het toch r.re1 bedenkelijk hoe g,emdd;eli jk
veel commentatoren rnet vaa.l; grote stefligileid kuruten spreken van '

een kana?i.nitische m;'rthe, die hierachter zou zitten, alsof er
ryerkeli jk zo 66n zou bestaan (r,iau.chline 1962:140t Scott 1956:
261v, iiichrodt 19 67: 2!) , v:aarbij da.:n vaak nogal tendentieuze
I navert cll- in 1en I r';ord en fleficvei'l, tli e natuurli jl< preci cs bi j
Jes. 14: 12-15.passen (zie voorir.Ii }laiser 1916-46 -en t/ildberger.
19'18:55O. !!l). Het is ook geenszins te v6rvrachten. dat een der-geli jke mythe ooit gevonden zal r.rord.en ( zie beneden. contra:Lior,eenstern 1939:111, Ginsburg 1!58:51 n.Z3).Heeft men niet te snel de oplossi.ng in een mythische achtergrondv,riIlen zoeken? (vgl. Barth 1971 ,l:I) uet bli.ikt toch ook. datv.12-15 niet Ios van de rest is te zien, De 6entrale zin' (v.15)
vindt zi jn r.reerklank in v. 11 en 19. v.12-15 bli jkt te functio_
fl:ll -?1!:e1 .!rug tussen de.in de rest van ae pericoop vof_trorrken scheiding veun. aarde (rLemet) en onde'rverbra. 

-in'v. iz-r I
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gaat het ook maar niet om een ond,eronsje van de qoden, maar
vtordt het spreken over d.e drvingelemd voortl'ezet (v. 12bB) ,, vrat
ooh bl.i jkt uit het volhoud en viur het a"nsnrelren vrn hem ( 1 3a-a^,
1,5aA. vsl. Barth 19772112, Ohler 1969:'176), Ook de gebruikte
terminologie Jevert geen aanknoningspr.mt op voor een te veron-
ste].len niet-Israelitische herkonst. Ze is het Oude Testa:nent
niet vreend (zie boven bij de bcspreking van de Gatturtg, vg1.
vooral X 11. 2: 1).
Nie'btemin blijven er nof; voldoende on€e\?one el.enenten over, die
om een verirlaring vragen,- omdat z-ij docn d erd<en aa:e een neer
dan aards gebcuren, m.n. hy11 bn-Ii;r (12), krlQl_2 (13), hr-
UU,tt (13) en l'Ikty 9or',:r (TJ)-Tl!5s"s1telijli iF-ciEEr-toven al--
EfrE-acht aan 6-eT1Ee-aTTljL) .

Zoa.ls al is p;ezegd., lijkt de sfeutet voor rle juis'be irr-berpre-
tatie te liggen in !y!1__!rr:F-8, een ui.tdrukl,.in,g die verder ner-
gens voorko::t het Oude 'Iestament. Voordat hij nu verlila.ard karr
r'.rord.en, moet eerst l'rord,en nageea.an hoe hij hier is gebru-ikt.
Over de moeili jhheden, clie een verklaring on zich op-]-evert is
inrnidd e1s rlel genoeg gezegcl.
De versregel i,;aarin hij staat is duideJ,ijk para1l-e1 aan de
volgende. De hier gebruikte termen starn ool: elders naast el*
kaar: npl / ntdc in Jes.22z2J; hen.Lel en aardel met rvanr de
hemel cn tnaar' d.e a::'d.e is hetzelfde uitgedrul<t. Het is du-s
te venrachten, dat beide t','ie ed e r,'elsleden ool< iets soort,.teli jks
uitdrulcken, L"4!_ r-kSllg is te vertalen met 'overt'rinnaar der
vol]<enr. lien vreende Sena-ning voor ieua:rd va:r l-rie kort gel-eden
is gezeE5d., dat hi j lrordt ongevreten door v/orinen en rnad.en. FIet
is hier duidelijk ironj-sch bed.oeld: daar 1-i.g je mr met al je
pretenties. Ook jij bent zr',.a.k geri,orrlen ([], :nisschien hebbel . ,
rve hier lveI een vroorclspeling net b1E, rlat norrnasl ook 'zrvak zi jn'
betekent. ). Is aan hyll bn-Bbg o ok-Gen ui-tclrukL ing via:Lrirlee een
aanmatiging va,r cle d.wingela:rt1 r'.rord-t genoemrl?
ne j-nvo erinEg van een god uit een onbekendc nythe, stuit hie:r
op problemen, al1een a1 va.:rr','ege l:et voJ-gencle vers. Ilet beeld
dat dan gebruilit zou ztjn, komt sleclrt ovel:een net d-e werke -
lijkheid (0tr1er 1969:176). den god hoeft niei naa.r c1e hernel
op te sti jgen ( t3a), r'rant hi j bevincit zich da,tr a1. In plaa.ts
va:r hier een verv.ri- jzing; na::r een god, l','iens bestai,n niet eens
zeket is, za7- lni-er geda.cht moeten woz'clcn aa.r1 een na.dere vcv'kla-
ring van de hoo5.noed. ( 1 1a) va;r rJ e d-vr iir geI.'r:r d , die zich a:rnm a--
tigt een (rnorSen)ster te zi jn (vg1. Sni jdcrs 196921''11) . Daarnee
kan moeili jk nairr een bestaarcle god verwezen zi jn, ruartt er is
er geen die aan de beschri:irring bealtnoorrlt. i,,aar vraaraan is
hi-er d.are gedacht? 0m daaracbter te kornen, zal met i:ehulp va:r
buiten-bijbels materiaa.l onderzocht moeten lvord.en, l',,at Ce lro-
ning zich in zi jn hoofrl heeft kLumen hal.en. Zo'n on0erzoek
kart gerechtvaardigd r,.rorden door het feit, dat het hier om de
ovemoed vaJr een niet-Israeliti-sch vorst gaat. lJe !'rorrlen er
trouvlens vrel toe ged.vrongen, orndat rye hier met een hapax legome-
non te malten hebben.

Als hier nu de ro1 r,an de (morgen)ster i-n de oud-oosterse v/e-
re1d. lvordt nagegaa^n, moet rvel r,.rorden opgepast voor de fout, die
Grefot rverd. verneten, n1. uit de veelheid van materiaal, CLie
hier rnoeite)-oos bijeengebracht kal vrord-en, een beeld constru-
eren naar de rna.at van de voorstelling, die juist nog ber.;ezen
moet vrorden. Dat er hier veel materia-al voorhanden is bliikt
lvel daaruit, dat d.e Penbabylonische school de hele 13ahylonische
religie kon tcrugbrengen tot een 'Astra1reli,1i-on' (tting.gren
19792161). Ilier zal de relatie die in de telcst gelegd irordt
met d,e koning en met hemel en onderv.rereld niet ult het oog ver-
loren mogen vrord.en.
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He kennen Egyptische vo orst e1l. ingen, waarin de dod.e )roning in
een ster vcrand.er<l wordt (I;'Ctscher 1970: l8w, ilees 1956l.87vy).

. In de Egyptscl-ie reli.gie speelt hier nu juist d.e morgenster eengfote ro1 rrals Simbil.d der norgendlichen Neugeburt itn i)arallele
zur Sorrnetr (Kees 1956:89). Het verband vam de sterren met het
dodenrijk is af te lezen ui-t een afbeelding verr het universum,

. zoals de ngyptenaren zich dat vo.orsielden. De sterren volgen de
zon al.s hij rs nachts via het yresten de onderlvereld in gaat enrs rnorg;ens in he-t u'esten de hemet(-;god-in) r,reer besti jgt. Dat is
een voor de zon algerlene voorstelJ.intq in het oude oosten (vg] .
voor Ugarit De i,:cor 19762-t30 en 0TA 15.V:18v). He.b 1ot varr de
gesbrvenen korr op die r,ianier verbonden i'rorden me'b de sterren:IDie Sterne gehen nach ihn (de Zon IiS) i:r sie (de onrierr.rereld KS)
ej.n urrd kommen nach ihm rvieder heraus, u:rd sie eilen err ihren
Ort. ner Verstorbene so11, tvie d.ie Gestirne, nicht in der 'Ioten-'welt eingeschlossen bleiben. Er soll- arr der regenerierenden
Kraft des ilirnmels teilhaben, clie sich im irnmer neuen Au.f schei-
nen der Gesti'rne kirndtut. ,, (Keel. 1977 z20) ilet geloof 1e efde, dat
rrd.er Him:aelsherr den Verstorbenen a1s iilorgenstern inmitten des
Binsengefildes setzen rvtlrd e. " (Kees 195'or89 vg1. ook Ringgren
1979..61) Zo l<onden d,e cioclen ar.ngesproken vrorden al.s steren:
rrDu sehr hoher rmter jenen rinver5li.rrgl iciren Sternen, rlu gehst
nicht unter, er'rig1ich. " (Kees 1956289) ( tAl

\'7 Dit l-i jkt 'boch v,'e1 erg op Jes.14: 12vt (19\-
fs hier dan sorr.lre van het reloof van clE-koni-ng vari Rabel. in een
I zaligt bestaan na de dood, in tegenste).ling tot het onaerr,.lenanne
lot der schimrnen in het stof van de ondervereld?
Dat zott betekenen, C.at deze yei:zen a^:iders rnoeten lvorden opgevat
dan bij de gebru.ike)-i jke lnterpretatie, Cie hier €Jeriroon beefd.-
spraak ziet voor het streven van de koning naar macht,'Da.a.rbi j
vlordt doorgaans ver\.,'ezen na?-r teksten, waarin eveneens varl een
koning gezegd rvord.t, dat hij ten hemel denlit te krr:rnen stijgen
met zijn macht, zoals da.t bijv. heel duideliik i.s in Jer.J1:53,
Ab.2-4, Job 20:6, I.11-.2:1 (\t61. Houtnan 1974:21;5, Clifiord 1975:
25). De conte):t laat hier echter toe, dat d.e koning van tsabe1
hier inderdaa.d heeft kunrr en denl<en aarl zi jn positie na zijrL
sterven. Er is imners steeds sprake van juis-b zijn lage staat
in de ondervrereld. Verder is er in tle lreschri jvi.ng var zi jn he-
rnelbelllinming (v. 1lv) nergens een aantri jzing voor te vind en,
da.t he t hier om beeldspraiak gaat voor e err ra.ardst f;ebeuren.Dit in tegenstelling tot de genoemde teksten, rlie rvel clergeli j-
ke verbanden leggen. Daarbij homt nog, Cat tussen de positie
van j- ene.nd ti jdens het leven en rlie va-n na de dood in & oud-
oosterse vrereid vaalr 'nj-et scherp r"rord.t onderscheidcn. Het be-
kend.e rroorbecld daarvan in de lsraeiitische r"rereld is, dat men
in de ?salmen ]ran sprcken over het zich bevinclen in de ond,er-
wereld, in d.e nracht van .e dood, terrii jI men noq nict 6testorvcnis. (Sincls -tarth 1947 algenecn a.anvaard. ) Behalve in het nega.-
tieve, kan dit oolc net zo goed in het positieve gelden. De E.qyp-
tische farao lverd a1 bij zijn leven vergoddelijkb. Heel goed
kan er ook ovel' d.e corrtinuering van een bepaal<le positie over
de d.ooclsgrens hecn gesrroken r:'ord.err rlet betrekl,;ing tot rie Uga-
ritische rptum. .De lioor heeft aangetoond, dat deze dodengees-
ten a1s goCdel-i jke yiezcns r','erden beschou-lvd. Ze h_adden het voor-
recht om gezeten op tronen deeJ. te nemen aan of'f erme.a.lti.jden.gchter all een irooggeplaatste .itersonen llonden na dit ''l even de
stutu.s van r1) I u kri jgen. En <1.eze titel ];en nu ook door leven-
den gedra.gen rrcrden (lle L:oor 1975:330-3-15). Ook hier Ii jkt
spra-ke vaJr. een nogell jlre I zaligheidt na de dood, toebedacht
aa:r b elan.rri jk e personen.
In feite v'rerd de toest:Lnd. na d.e dood in de oud-oosterse vrereld
vrel valcer voorgesteld. a1s een voortzett'i ng i-n een andere situ-
atie varr d.e voor de dood i-ngenomen positie. Da.t moge bl.i j),;en
uit de grafcultuur, in c1e overvloed. aan bijgaven, die konini;1i j}<e
personen meekregen. Voor het continueren van de genoten levens-
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standaard had men de-t a1les bli jkbaa.r nodig. ,rles rois restaj. en^b
donc rois apnbs leur mort. 'r (Sottdro 1980:35 over de i',lesopota-
mische vo o:rs't el1-ingen )Toch is hi-er meer aan de harrd. llet leven na. C.e d.ood is van ecn
and ere iru,a1-iteit, in d.ie zin dat, zoals ai bleek uit I!.gyptische
voorst e1l- ingen, d.e gestorvenen een bijzondere relatie met de
Lgoden kunnen krijgen. Een alamese insc::iptie uit de a.chtste
eeu\? voor Chr. kan d.it illustreren. llet j_s een tekst op een
beeld va:e cle ,eod licdad afkomstig va-n koning ?anannluva van Samtal-
(l',AI nr. 214) . Hi.erin irorLt een fra.gpent voor lvaarin de )roning
spreekt over de tijd na zijn clood. l{i j zegent zijn olvoJ-ger,
di e, vtar:reer hi j s).achtof f ers brc:rrt a:"n Ilaiia, zaI uitsplti en:r;noge de ziel van l'anannuvra met u (d. i. Hadad) eten en ltoge de
ziel van Pamarmuwa met u drinlren t (r. 1'l , lnerlnal.ill in r. 21v) .
Zonder hi-er nu direct a]. te veel uit te vrillen afleiden (v,11.
de bezrr,,erend.e opinerkingen var li'dtscher 197O:B1z geen opstaJlding,
li.AI 1I:22.Or geen vergodd-eli jliin{! varr de lconing, lirazg 19BO: 199:
geen algemeen verbreide voorsteu-ing), is hiermee toch rrel een
situatie getekend, die tijdens het leven on-nogeli jk Ii jl<t, dan
vrel zeer t.itzonderli jk (vgl. Ex.24t 1.1 ) en niet, zoals hier, een
terugke:rencl geb euren.
Zou de }<onin.g vall Babel in Jes. 14 d e^n in de schoenen geschcven
worden, dat hij voor zichzelf een po;iiie bij de goCen clacht,
in ieder geval na. clit leven? lletgeen bcven gezegd is over de
plaats d.ie hij d.enht te bereiken, U4fb:._Spfrn (v. 13), wijst even-
eens in deze richting, d.aar r.re dat noeten zien a1s de placts
vlaar de aarde ovelgae-t in de herLel, d.e woon- en vergaderllaats
der god en. Dat ]aa-tste is uitgedrulrt in hr-rnr':cii. Eensgezind
verbind.t merr d.eze term met Ugar. pbr, cl aT-T667E omt in de uit-verbind.t mer d.eze term net Ucar. pbr. tlat vonrko::rt in dc uit-
druk|in;;en pbr bn riI:1, nbr mld, i5T ,:l-m (vsl.. .,'ildberger 1976:
513) en da:r duirreli jh de gocienvergad ering aanCuidt.
Interessant is nu, dr.t ve.n d.e rnrurir gezcgd llur r','orden, d:.t zij
in dc vergrdering (b,rbr)ziin (CTI-T!.I1I:3v). i;u hocft hicr
niet met zekerheid dElod.envergadering bed.o el-d te zi jn, opval-
1end. is rvel cl.at lieret ervoor onhoo,g uroet (rm r.2), of dii nr.1

letterlijk of figu.urlijk beC.oerd is.
In dit alLes 1s een zekere geli jkheicl met de voorstellj-n( in
Jes.14:'1 3 niet uit be sluiten, liu v;ordt in Uila::itlsche tcltsten
ook enkele malen gesprol<en over de rcj,s naar c1c vcrgad,ering
d.er goden, nl. rloor d.e boden der gotleir (Ctr\ 2.1214.2.O). Opval-
lend. genoeg r','orden deze boden vergeleken net vuur: '1"Etr_ liEl;m.
),'i'Lmi (crit 2.I,.32), tals een vuui, als t,,'ree vu::en ffisc-lldn-e[-
zijr. Het lijkt erop alsof cit impliciet op een ver6le1i jlilng met
sterren vri jsi. 'rTant- 61ders r'.'orden kne c1-r tsge s ta-1t en iterren ge-
no ernd. (CTA 4.IYz17: lrkbkb=k-1cl-,b, tals een ster'), ter,vi j1 deze
knechten , net zoals die in CTA 2, op \ireg zijn naar lll. lloeurel
d.eze hulpgod.en nergens tsterren van Xl t genoemd u,orden, is het
toch niet Eeheel ondenkbaar da"t in Jes.14:11 rnet deze naa:l aan
dergeli ji<e la€iere goiheden is ged.acht. i.iog boven hen uj.t denkt
de }<oning van Babel te kur:len s'ti j.ten op \"Jeg naar de goclenver-
gadering. Deze interpretatie v;ordt nog bevestigd, doordat rve
een dergelijke kvralrficatie vcrr de sterren ook vinden ln Job
38:7 r.rair liwkbu bqr, 'morgensierren(!)' paraIle1 staat met bnf,
'Ihyrn. lln deze laatsten vornen in Job f den JlIt/II v'd11i5 unter-
geordneten himmlischen iiof der rrEngel,r', C-ie sich zu ilechen-
schaf t und 3ef ehl,semnf an,q bei JHi/H einf inden" (tlaag, I,1AT I:
681r') . Ook hier r?orden dus hu.Ip,qod en a1s- sterren a:n5,1eduid.
De toevoeging t1 in Jes.14:13 zaa ln oe eerste plaats gezien
moeten rvorclen EIs een nad ere aand.uidin.q van de sterren in de
geschetste richting en is d.us a1s godennaam op te vatten.

A1 de hier behandelde teksteir uit d.e l,vere]-d va:r het Oude Tes-
'oament hebben genoegzaa"In cluideliik gemaakt, vJLt de koni-ng vart
3abe1 zich a]-lemaal heeft kurrren indenken. Geen enttele zegt
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met zoveel woorden, dbt hij dat oole vrerkelijk heeft gedacht.
Daarom zij aen het sl-ot van deze serie buiten-bijbelse gege-
vens nog gevrezen op een afbeelding, ciie dit laatste vrel sugge-
reert. Ik doe Cit hier met enig -voorbehoud, daar de teirst hier-
bij mij ni-e t tcega-.nheIi jk vras err rve lret dus nceten doen met se-
cnndair materia.al. De bedoelde afbeelding is'be vinden in A0B
Abb.41 en 43 en AtiSP PJ..309. iJet is stele v/aarop een .overvrin-
ning van i{arangin va^ll Akkac (2259-2223) op de Lullubeecrs is
!'r,eergegeven. Telren d.e achte_rgroud van een beboste berg zien rve,
van onder naar boven, het sarenr-a"apsef der verslagenen, y.Jaa1'lloven
zich de krijgers va.r ]iara.iuBin fier verheffen. B ovcna_e.n, groter
van formaat els de belangrijkste persocn, sta-at iiare"il,B in met
de voeten op verslagenen. iii j staat cp de helJ-ing vem d-e ber[:,
rviens top tot in de henel reil(t, g,ezLen de dr.ie sterren d-ie
daar nog zieh.t\)aar zijn. Daarbi j is d.e koning gehoon-rd, het-
geen hem rqocldeli jke status verl-eent. Van d.eze voorstelling ke-
ren toch nel verrassend v.el- elenenten terug in Jes.14, tie vin-
d.en hier .ze1fs dezelfde verbind j-ng als tn v,12l. de pretenti-e
een met de goden \rerkerende mor,Tenster te zi jn gaat gepaard met
d.e roem over een oveniinning van een vo1k.

Zo zijn er toch een nj.et gering aanta.l buiten-bijbels ver!.ri j-
zingen 5;evonCeir, die a1'1 en riijzen op 66n zelfde voorstel).ing
in Jes. 14l.12-15, nl. het 6e1oof vere cl,e koning in ieder 4;evrl1 na
zijn dooC ee:: goed. r,;estar.n tc zul1en .1.:ri jgen, r.,'aarbi j hij voor
al.ti jd in het geze'l schap der gorlen zal zijn, ja zelfs een goC-
deliJl:e status za1 verl.:ri jgen. iYant het is tlu.ideli jk da.b tussen
zot'!t I za\rgt nabes'baan en vergoddeli ji:ing in oe polytiretsti.scirc
wereld. buiten Israel nlet scherp ksn florden ond- er'l-=che id en. llier-
in is dan ooli de bela:rgrijkste reden voor de sterhe afvreerte-
gen d"eze geciach'Le, zoa.ls ',.r e die vincl en in Jes.l\, te zoelren.
B iruren het monotheisrne is al-les lvat r:e]{t naar vergodde}ijking
verdaeht, een aantas-bing va,r'r de unieke positie van Jillilil.
IIet is ecil-ter onclenl<baar da.t een der.gelijke voorstellinE be-
perkt zou zijn tot dit ene gerlicht. Het is niet aarinenel iil<,
dat een d.er,ge1i j)<e absolute afvri"izinu op zich sta:',t. n-n dat
blijkt bij nader onderzoek ook geeirszi-ns het geval-. Er kan ur,
d.it verband. gev/ezen r.rorclen op die pfaatsren, !'raa-r gesproken vrordt
over koningen en hurr vermeencle goddeli;lkheicl: Jes.31 t3, 'Ez.2Bz

2.9.14o ).16(?), vul. ook i2,29t9, 31: 10-18. ( zo) ueze -teksten
zi jn eens€iezind in hixr afr','i jzrng: S1j zijt mcns-En ,.een 61oc1 !

Het opva-1] encl grote aantal veriyi j zinien na.. .r Tz. roept om nacler
onderzoek, Ilet b1i jlrt dat iiz,,27-32 ne.geno eil geheel bes.Laa;t uit
gedichten, die in ieder geval forrneel, a-1s een lzrte ontr,vikke-
}1ng van het Ii jkenlied, nauv veri',,an'L zi jn net Jes,14 ( i ohmavrn
1)1Oz76vr, Jahnorv 1923219'l-253). 0ok de inhoudelijke para11eI1en
zi jn opva.llend. Achi;ere eirvolgeas vrord,t de neenverping vrn de
hoogrnoed rran de vorsten varr Tyrus en l,.31'pte bezongen. 0p de
vele t enn:-nolo,qi s che overeenkomsten is boven a.l- gei-,'ezen. Ken-
merLend j.s de herha,,af de aanhoirrliging van het zul)-en afd af en in
de ond err',,erel-d (28:8.17, 31 :16, 32:18). Indien ergens, dan is
toch weI hier een ove reenkoilrstig motief, zoals da.t is aangetoonf
voor Jes.14 te vervrachten.
0m. te beginnen sprinet ln het oog, dat in Ez.2Bz12-19 ook een
bovenaardse scene gleschilderd l'rord.t. Docr velen is rleze neri-
eoop dan ook aa:rgehaald als staande naasi Jes.l4 (o.a. door
Irlckenzie 19562326, Ohf er 1969: 159w, Bart]n 1977:134v, zie
ciaar n.'1 16 voor verdere Iit. ). 'ile hebben hier te ma.ken met een
teltstkritlsch heel moeilijk bijbelgeciee].te (v91. Zintmer'li'1979:
672-676). lli.er kan niet meer gedaa-n r"'ord.en da,n het nEr.gai'rr van
de geli jkeni.ssen met Jes.14. De plaats verL hanrle1ing Ii jkt dus
oveieen te l<omen. rlJel-Lsrrtaar wordt hier gesprol(en van de hof rrart
God (v. 1l) , mar.r deze vrordt verderop gelocaliseerd op c1r! hr
qaE irhym (v.14), hetl4een tocir moeiiijk een andere darr de-Er
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mwcd van Jes.14:13 kan zi jn (Zj-riunerli 19792685). Nu li jht in
E;28 de aa-ngesproken persoon, in tegenstell-int tot die van Jes.
14, aa op deze berg te zijn. Zijn val is echter niet anders.
Ilet voora.fgaande 28:1-10 doet vermoeCen dat hier spr:ike is van
eenzel-fde veroorcleling van een hoogmoedig zichzelf een goddeli- jke
status toekennen. De verschlJ.l en met Jes.14 berusten op t1e 'rer-
menging in Ez.2L17lt-19 net een and,ere traditie, nl. die van de
verstoting van de roermensr uit de Godstuin (r,g1. Gen. 2v) . :le
koning va:r Tyrus is echter peen roerixens t . Dat theroa worrlt a11een
aangehaald ter illustra-tie. nat hei hier uiteindelijk or': iets
anders gaa.t, zou ku::nen b1,i jken uit cle aanCu.iding va:t de koning
van Iyrus als cherub (v.14. -1 6), dus a1s een ,loddeli jlr \irezen van
een lagere ranq. Dit in tegenstelling tot Gen.2v, Deze iclentif i-
catie is echter omstreden ( Z i:r.'n erl i 1979..684? "1bsst sich von
dem kritisch bereinrgien Texte her nicht halten"). De i,lT kiest
vre)- heel rluidel.i jk voor de gelijkstelling v:in de koning raet de
cherub. In 1ed.er geval is er Cus een overlevciing 4e',veest die
d it zo kon stelten, Het f eit dat eercler aI intvoorCf f,aemde tei<st
is gesproken va.n het god-zijn van deze koninE vrl jst ook in cleze
richting. De afli j1.:ende J-ezlng ve'n de Sept. is d arr mo,1re1 i jk te
verklaren uit de bellenc],e nei.<ing va.n de Sep t. ou de af sta"nrl tus-
sen GOd en mens naul.rgezet ie ber,,,aren. Tenslotte z _i- j hier nog
gelrezen op het feit cle:t van de Chenr-b steed.s f,eze,qd l';brd.t, dat
hi j tussen de t t r.J::{, 'sterren vaxr rru,urr, is p;e;claaist. Vol--
gens Z1-nnerli zijn dat v.rezens clie verblijven op de berg va-n
de goden (a.l,r.:6E5). Ook clit kan tri jzen op een voorstellin,3
a1s in Jes.1{., da.ar het heel goed mo,,ieIi- jk is dat we hier te
maken hebben met een tegerrstellinfl rr.n rie tbny-bvr van Jes.14:
19. \n 82.28 moeten l"e dan den-ken steren Glll-Tetge cn boven
is gezegd over de boden der gorlen in Uearit).
Reden genoeg om hier in Ez.2B een iieli jke ged-iLchte rr.'1 s die
achter Jes.14 te zoeker. (Vanuit een ander gczichtspr;lt r.rordt
eveneens voor een verrvantscha-c in voorstel.l-ing gepleit door
Bart]n 19'17 t 134v. )

In 22,31 r.uordt dezelfde gedachte otl cen andere ma.nier verbeeld,
hoeyrel ooh hi-erin raalivlalil. cn rnet Jes. 14 zi jn. Ilier r,r'orCt het
ovcrnoed.ile (5bh (v.t{), vgl. Ez.2t': l/. Jes.14:11 ,qc'ulrr.il<t hct
para1le1]e (zfE-,ler. 48:29) 

-rrri,n) Assur als ccn cedcr ln (-ods
hof getekend, met zijn top TcE-in de vrolken (v, 10. vgl Jes.-1 4:
1Q).-liaar iri j rvordt ier aircle geveld (v. 12.vl1. Jes.14: 12.22).
Dit aI1es 1i j)<t op een vaker 6rebrrrikte tna:rici' ort Inaclrtsvro.Llust
tb beschri. jven (vejl.. .Jer,51 t53). 82.31 gaat echte:: nofi cen
stap j e verder rloor het ef enent van de 'lvereldboorrlr tc gobruiken.
llaarroe e li'il men rrd.as 1,;Ieltall in der Gesamtheit seirler Lebens-
kraf t zv"v: Darstel.lung bringenr' (Zimr:ierli 19'l9t'752). Iets r.tat
de menseJ-i jke maci^rt te boven gaat. Opvallend j.s da.t in v. 14,
rvaar gesteld. vrordt Crat deze boom geveld is, opdat eel:] delrge-
1i jke hoog,noed niet neer zou- voorkonen, c1e Lll }iilrt te sn,';ge-
reren dat dergelijl.:e bomen net goden gelijk gesteld koirden
vrorden: '1yhm. De tekst ls hier r"'eer noeili jk. De Sept. leest
wat and eIEl-iiiaer toch is het Foed mol:e1ijk dat we hier met hei-
zelfde verschijnsel te ura.l< ei'r hebben a1s in ii2.28214.16. l7:.er-
vo.or plei L in ieder gevel ook, dat deze bornen in dlt vers juj-st
nddru.kke1i jk met mensen u,orCen gelijk gesteld. ilen reactie op
hrxr pretenti-e goden te zi jn. i{u is hier geen sprake van een toe-
stand na de dood. Dat is echter .qeen beletsel om toch ook hier
een reli:.tie met de voorstel-] ing in Jes.14 aan te nemen, daar
de situatj-e voor en na. de dood niet scherp ziin te onderschei-
den: vrie bij zijn leven al tot boven de lvolken gestegen is,
hoeft na de dood ,qeen afdaling in de onden',/er: e1d meer te ver-
l';aehten, zoals het gervone voll(.

Tenslotte nog enkele opmdrkingen over 82.32. v.17-32 Ls vooral
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in verbancl met d.e beschri jvi-ng van de onderwereld ver,gelel(en
met Jes.14 (Zi-mmer]. i 1979:784i, L,ohmann 1910:7Bw). OCt is hier
echter van ondergcsch j-kt belang. I{ier zi jn }ret twee u_itdru_k}t in-
gen d"ie cle a:,nCacht vrarqen. De raanier lvaaroD hier in v. ? de
farao tvorclt beschreven in & nanier waaror God hem ten va1 brengt,roept toch vrel sterlt het verr:roeden op, dat hij hier is voore;e-
stef d als een ster. a.an de hemel,.
\Yat problematischer v,'ordt he b af s ne.geiqaan v.rordt of misschien ock
:1g_t Ul,rJ" (v.21) een aanvi_jzing ka-n-zi jn voor. de voorstelling
ciat sorrunige ,gesf"rv cnen een f:od,c]e1i jke s.batus ]<onden kri j..rren.
IIet hoef t haast nj-ct neer te verbrzerL, drt hier. de te.rs t ued.erorc
moeili jk is (Zir',uler1 t 19792i16.7?,6). Uit ae tekst bli jkt een
sta"ndr sverschil- rn de onci err'.re::eld.. De he-Ld.en 11g,qen beter (rr.27).
I{u l-;orden d.ie held.er, in v.21 aange}rar.1d., maa.r hp een aridere
manier dan eerst. Da.arom vermoedt Zimrlerli d.:,t het hier oil een
latere toevoeging gaat, geinspireerd Coor Jes.14:10-15v. Llotse
d"at zo zijn, n'at is er den bedoeld tnet deze r,,'oo::den? De vorm
1e10. is een hapax. .Zirnnel"f i overivecgt een a"fleiding va:r 'yI:f maclrtigent , ltaar .12.17 

t 13, 31 : 1 1. Darr zou het een orthoE?af i-
sche variant van ttrly rnoeten zi jn (Iope, T'ilAT 1:272). liu 1i jl(t
dezclfde u.i tcLrukl: ing echter in het enl..elvolrd voor te ko:en in
Jes.9: 5, ells 6dn va"n de troorr:nallen va.l1 d.e konin,l: tsterke
god' (iilldberger '1 980:1E2, vgI. Jes.10:21). Llen is het erol,er
eens, dat hier Llg}r;f,1sche'invl-oecl a-angenoraen mcet \yorden. Dat
karr erop vri jzen dat met d.eze ti-tel dc vergoclcle).i jking vat,r de
Itoning is bedoeld, die zicir urtstrekt over de doorlsgrens heen(vgl. ook )ret 'blrcd, rvader va:: e euyril,;he id t ). Zouclen in 1)2.
32:21 dan nie b-aTETiger , vergodcleliil:te konin;cn bcCoeld zi:ir,
dj-e va:rui'b lr.un hoge(re) positie tot de andere cloden snreken?
Dat zii hier r,'ie1 in de onrl er.i'; e rel c1 en niet in d,e hemel vertoe-
ven, is goed te verlllaren uit dezel-fde ontltenning van de moge-
Ii jlcheid 'ven zo tn hemelse tzrLligireid' als in .f es, t 4.

Het verschijnsel dat hooigenlaatste personen a1s goden aange-
sprolren r'.,ordcn vingen lieTln Is.45z7v, 58:2, C?.26-8,
Deze l-aatste psalm is in dit verband. zeer opmcrkeli- j1l; bnl, cbrv.ll
(v.6) kont telu-g in Jes. 14: 1.J; de tegcnoverstclling' tusE6fr
goden en sterfeli. j)<c r.?nsen (v.6v) vierd hier e erde'r. aaril{enoinen
'\tooT I2.31 :', l.i d.e veroordeling van d eze rech'uc:r-s; ( zo: Van der
Ploe3 1974:56, Ilrar",.s 1978:736) lijkt rieel on Jes,14,:12.
Ps.B2 hceft dar: ook geen mythische achtergrond (irorgens'tern
denkt bijv. aan een opstand ven engelen tegen God, 1939), maar
is vervia:r't aan Jes.14, in zoverre het hier gaat om het
neerhalen va^i'r de hoogmoei.ige Eed?.chte der koningetlr aD.n een
goddeli jke stai;us.
Is. 82 is moeili jk te dateren, na.ar is yiaa.rschi jnli jh toch niet
veel ouder dan -rlz. en Jes.14 ( Vrrr der ,i)l-oeg 19'1 4.t57), zod-at
or-rk wat dat betreft eenzelfde voorstelling tgoed mogeli jli is.
Ook op ardere plaa:tsen blijkt dus de voorstel-l,ing achter Jes.
14 terug5 te vinden te zi jn. iiu is deze in J.es.14 sanengeb:i1d
in de bcnaming h:,'11 bn Ebr. lJaarom is hiervoor deze tern ge-
bru,ikt?
hyl1 is opgevat a1s een ge\rone aanduidi:rg voor een hemelli-chaan,
dat Coor ce sa.:n:renvo eging net Shr Inrorgeirsterr rooet betekenen.
Dat d.e ster in dit "rerband een belerrgri jlre ro1 speelt is al
i,uid eli jlt gevrorclen uit tekstcn a1.s lt,2.32:7 en Job 38: 7. ilet is
nu d.e vraag of de d:.geraac1 voor de hebreeul.:se dich'ter het-
z,elfde kon be'tekenen als voor de Egyptenaar, nl. het monent
waarop de dod-engeesten de dodenwerel-d samen me'b de zon ]n:nn en
verlaten ( 21) . A1 eerder hei"lben rve gozien, dat de da.3craacl
als bode vari de nidulve dag uitclrukltinq van hoop l< an zi jn in
het Curle fflestarr,en'u (zte n.2a).
In Jes.B:1!v verschi jnt de dageraa.d in samenhang met rloden-
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bevfagin6l. Hier zou het opgevat klmnen 1.Iord.en als een ontlien-nlng van de nog:elijkhed,en voor ecn bi jzonc'lere status der C.oden,
waardoor hct ra:,.d.p1egen vstr riodengeesten bij voorbara'b zinl-oos
is. De tla.geraad ligt in dit leven bij lret horen naar het rvoorrl
var God, l'ran t alIeen d.e llere 1s God. )eze te]<st is eclrter no.gal
onzeker (i,'il-dberger t980:343). lla.aron kuanen er beter mar.r geen
a1 te vergaand.e concfusies aen verbonden lvorden.In Ps.1-19:Uv vinden r';e Eifr vIaL- bi j Etr,r1. Het parall'ellisme
51eef t 4an dat v.9 een m6T-v.6 vergelTJii6a.re inioud. moet hebben.fn v. B staa:: henel en aarde teEenover. ell.la:."r, in v.9 de vlerrge-
len der dageraad en het u,iterste der zee. Doorga-ans verl.:1r-r.rt
men v.9 met de aancluiding vexr twee arirdere uitersten darr I'renel
en aarde, nl. oost ei..r \'{est (1,; raus 197B: 1098 ) . :r}en pleusibel_e
ve::)r1aring, al leveren de r.leu-ge]-s va.n de dageraad. r.:el r'rl-t
tnoeilljli}:edep op, Iir:-us denkt er een myihe achter, die ons ech-
ter (ailreerl ) vLrder nie'b bekend is.
Zou het hier nu niet raogeli)k zi jn v.9 volkornen parellel net
v. B te .l-ezen? Zodat het ilernen ven de vleu.gels van de clageraad.gelijk staat met het stijeen naar de hemel, precies dezelfcie
gedachte al.s in Jes.14:-1 2v. Ijet spreken va-u de vf eugels ksll
dan goed verklaard. 1'rorden met een ven-,'i j zing nao-r de cherub varr'82.28214.16, r'raar i:r:::ero de tzaliEet )rcnin.q zo gcnocnd rJordt.
\/arrt cheru.bs zi jn gel'Ieu5eId (ix.Z5 l20, 1iion.6, 11,2.1 etc. ).
Bovend.ien ka.n nog gelrezen liorcien or: de :,)51rpi;ische ,,cda.chte, dat
dc d.ode op vl-cugels van fhot of lioru.s de, h-cmeI ber:ei::te (l.6cs
1957 z76v). Dc ziel clic het g;raf of de oncier,.rcre).d vcrlea b, is
ooh a].tijd e;evlellgeld voors;esield (Leel- 1976:55v) .I{ei ruitcr"ste der zeer ka:n dan r"'orden opgevat als de inlang rran
he b. dodenrj. jlr, d.e .rla:ts uasr cte zon o'j'rd erg:ra.t (vgf . 0Ti 15.V:
ltrv). Varuit cleze uitleg kal misschien ook 1lcht ger','o::p cn i-.'or-
den op Az.2t':8, reaar de konin,q va.n fyrus uorclt aalgezegd, dat
hij in d.e groeve, C-e onderr,re::el-d za1 a.fdaleu, een bittere dood
za1 sterven: tatidden i-n zee' (bIb .-'/nlrrr ) . ]lit' is natnurli jk een
toespeling op de ligging varr a6-5{tE*-(vg.-t. 27t4.25, 2B:2j.
Iriaar hier staat het toch duic-le] ijl< paral]el net iLe aandu,idin,q
van de oncl err.;e:'e1d. Zou hier da:i niet ile voor::telling )nrnnen
meespelen, dat deze is gelegen in het i'iesten, in r1e zee?
Hiezwoor pleit ook Jona 2t lv, r-;aar Jona God clar:rl<t: tuit d,e
sclloot var het clodenri jll schre e r.).wd.e i)1, Gij h.oorriet mi jn sten.
Gi j had.t ni j rge\i'or'pen in de cirei:te, in het hart cier zeer.
'ienslotte is hei r;rogelijk om mei deze betelrenis van de dageraad
uat licht te brengen in een tel:r:t die "heillos verderbt" ,Li jkt
(r'rau-s 191t,t517): Ps.'49: 15. Veel meer dan dat hier het lo{.; van
d.egenen die iraar d.e onclenrereld zi jn r,.-f gedaald wor'dt geschilderd,
weet tnen er c1oorg::.ir:ns niet v;:-rr te zeti!.eyr.
I{u. versci:i jnt hier naa.st E'i'r1: Ibor, 'in de moi'gerrr. bqr e:r E}Lr
worden paralle1 gel:ruilrt GilEtrtll9:2!, ;toh 38:12). bqf-7ou d[F-
hier net zo als Sbr gebruikt kunn en z,i jn. Zo zou er .aan deze
teilst een goede zin te geven zi jn, die zelfs eel'r antlroord op
het schrijnende probleem vain v.11-13, de dood treft zotiel Clva-
zen aIs ,vi3ren, -zou betekenen: de opiectrte heerst over de hoog-
mcecligen irr het d.ori,enri jk (22), r,'rant de opreclte is onttrol':ken
aan d.e macht van de ondenrerekl, zoals de sterren in de rirorgen-
stond..
Bi j het d.eba.t over d.e vraag of !s.49: 16 spreel(t over opstandinst
zal o ol< v. 1 5 betroki;en rooeten rvord en.

H,et gebruilc va^n Ebr bevestigt d e mening, clat rve 1n Jes. '1 4 te
maken hebben met de voorstel1.ing, dai een hooggeplaatste per-
Boon na de rlood een t zali-g' voortbesta.an bi j dc goden is be-
schoren (z:). uit de laatit aangehaalde tel<st (I's.49:15) zo,a
kunn en vroiden afgeleid., dat het niet bij de onthenning hiervar
in Jes. '1 { is 51eb1even, maar er een ontl'rihkelin.g nairr een illeer
positleve opvatting is waar te nenen. Tervri jI de hoop op een
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I zalig,t bestaan in Jes. 14 f el r'rord-b bestreden a1s hoo,qm.oed.,
wordt hj-er in ?s,49 posibief gesnroken over deze gedachte.
iliaar dat is a)-l-een mogelijk, omdat ze hier niet meer alleen
de machtige koniir6.; ge1dt, maar vooral d.e r.echtvaardige voor
God.
Gezien de d.aterinil van deze psalm "i-n die Spiltzeit alttesta-
mentliclrer t salmdichtu.ng'r (Kraus 19782519, vgI. Varr der Ploeg
1971:3O?-z "na d.e bail ingscirap,, ) , dus n6 Jes. 14, is het a.a.nn e-
men van een der-gelijke ontwil<keling in voorstelllng zeker moge-
1i jk. In plaats ve.n in d eze rre:'rvachtlrr3 een pretentieuze poiging
van machtheilbers iiun hoge staat voor-t te zet''ien na dit l-even
te zien, als een streven zich gelijk i;e stellen arn de Aller-
hoogste (.Tes.14:1{), r'ro rc-i t het nu o'ogcva-t e-ls een lreil sd:.ad.
varl God a3r desene d.ie ziclr ge1ovi,3 aan iiem onder.,rerot. i{et
door vel-eh a1s eerste getu,igenis va.n opstand.ing der doclen in
het Oude Testa:nent opiqeva"tte Den.12:3 Ii- jkt ook aan te slui-
ten bij de voorstelling, zoal-s die in Jes.14 nog negatj-ef v;erd
beoordeel-d: de opgestanen zu).1en stra,-len, zufl_en zijn a)-s
sterrent ( 24)

Sa.roenvatt end kunnen tre zesgen, da.t het in Jes.lltt4o-23 gaat
om de bood schal) dat l.;ie zichzel.f een morgenster durf t te noe-
men, ten va1 kont. llet hele lied is een ontkenning va:-r de mo-
gel-i jl(heid vatrr de mens, om op eigen !:r'acht bi j Gocl te honen.
Tijdens het leven nj-et en ook voor na de dood hoeft nen voor
zich geen hemelse sferen te ven':achten. 'rl ant nienland lian de
6ne God evenaren. Deze pre'Lentie woril-b cie koni-ng va.n lllLbel
keer op heer in cie schoenen geschoven. Het bl i jht ook u.i'b de
rnalier \,Ja,arop zijn irand el- en rvordt beschreven: zlch dool' zijn
toorn en Srirnrni.Iheid 1,r.ben f eiden (v.6.17), is iets vat 

"-11-cenGod zich kan veroorloven (Jes.13:9. 13, _l'i11.2:1-3); l:ndcn to'l;
woesteni jen ma.k en (v. 1'7) is Gods zaaJ: (vgl.. v.2J, Jes.13:17r.v,
Ez.29z 1O); God bcslist over het lot der' gcvanceneil, r.:rxrt lii j
doet dat beter (v1;1. v. 1C mei .ts.1O2:21).
Ilet hoognoedige streven zichzelf op Le r'',erk en tot bij God., is
oo].r e.1 uitgeo.ru-l<t in v. B. ::i j c]-acht over Ce god,entu.in op de
l,ibanon te }iurtnen besciril<l.ren. iiat dat betel<ent vrordt ons Cui-
deli jk uit de Sab1;lonische mirtholoiqie: '!Die ii r s turtnr-ur.I cles
Berges ist iclentlsr:ir nit rlern Dintritt in den Lebensralrm CLer
ilim]:rlischen,' ( Stolz 19722150) .
De pretenties val:r d.e }<onj-ng zijn ook verwoord in het lroemerl
ven de ha-rpmuziel< ( zie boven) .
Ooir de beschri jving van d e ondertverel.d li jkt bepar:-It rioor d.e
negatie. De tz'oise rprLr.:rr, zoals we d j e kennen uit UgrLrit, zi jn
hier slech bs zrvo.lrlt e-EljImnen (v.9 viI. Dc ],,oor 1976: :-,40v ) ,
Dn lronin5en hoeven geen hooggeplaats-be zetels te venrachten (v.
13). Ze mogen darl lvel op tronen zitten, maar die ster,.rr even-
goed in de onder,.rereld (vC1 . De I..oor 19t76:33i;). In z'c,verre is
de alti jd aangenonen 'Legenstellinl; iri e b Job 3:19 heleina::l, niet
zo groot.
ii ie den-kt zel.f tot in de hemel te l<unnen sti jien (c1h), stelt
zich daarmee geli jk aan de Allerhoogste ( cly,::n) , t.'ant er is
maa,r 66n god.: de Here. Iiee, b1s cr in d.eze geliandeld rvordt,
dan zal dat van IIem zelf uit moe ben gaa1. i,liaar dat is een
ni eu.vr hoof tlstuk.
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NOT,}IT'I

(1) om het aantal, noten te
1",'i jzingen in de te1.:st

uitgave vervri j z en naar de

beperken, zijn c1e litera.tuurver-
ongenomen, Au,teursnaam met jaar van
literatuurlijst.

( 2) De a.a,nrv i jzing da.t er hier mo,qeli jl< spralrc ]<a.n .zi jn van een
verhoogde positie van een vooraa.nsta.ande persoon, zoa.ls de

koning, in het lcven en na Ce dood, heb ik te d:nl;er' arn prof.
De L.oor (v,qI. De l|.ortr 1976). Voor de hier gcvolrde lrjn van
onderzoek ben ik ze-l f rre rantvro orC e1i jk.
(3) Oe voor dit rbevri jst geleverd.e exe{Iese van ps.139:17v is

op zrn minst uiterst merkr',,aard i_g te noemen. Daarvoor leest
Dalrood hier 'ur'; vrienrlent in v.17 1.p,v. ruv geclachten' (vgl.
y.?), zoa1s vri jr.rel alle comnentatoren. Hi;i rEdeneert nu, dat
God.s I vrienclenr hier paralleI staan net t zand | , d at oo zi jnbeurt in Gen.22z 17 parallel staat met sterren. Ius zijn voI-
gens Dahood cle stemen Gotts vrj enden. Iien onpelof eli jk staalt je
van domr,;eg f ormele reoeneertra:rt, daa.r toch j.edereen duicieli jk
kan zi jn, dat het hier gaat on een uitclruklr ing van ta.1ri jkheid
en niet meer. Of noet ook het zand onder GocLs vrienclen gere-
k end vrord en?

(4) :iu;n+ is ryaarschi jnli j]< geen aanduiding van E1, naar van
Baca1, Vgl. hiervoor ES 24.24522. Itlargulis spreekt hier

over een "deif ied nourtain-ho:ne r' ( I[arw.1i s 197 4; t ) . t,i. i. rrormt
de bedoelde regel ech.ter ee:t chiasme met d.e vooraf gatmcle, zod.a.tri] 

Fnn 61e1i jkgestel-cl rvord.t me'r; hd., een bekencle bena.ming van
Bacal. In ieder geval is iriez, geEf slralie varr Il1.

(2) le bel'rering va:r hiargulis, dat c1e Sa-fon oolr
a1s een vereldirerg (i-ar,ztrlis 1gl 4) . berust

internrel,atie van :frftgyur.iBh (nS 2+.Z4rz4")
1969:180v)

(!) Gezien het l:arahter van d.e hebre eu-r,.,s e poEzie is het beter
van ritroe dan va:r metru.rn te sprel;en (De i;.oor 19j1azi28v. 136)

V (1) ttier v,rord-t de volgende terrninof o..lie gebruikt: d-e kle1nste
poEtische eenheid is een stiche, 66n tot drie (of vier? )stichen vormen een versrese)-, 66n tot ,irie (sons vier) versre-gels vornen een strofe en een ae.ntal- strofen vornen een ster,za.

Een ged,icht bestaat mecstal uit een aantal- starrzars.
(Q) De strofe ke.n gedef inieerd r.,,ord en a1s een eenheio in ge-

dachte (De i:oor 1978b:199). Dat is ecirter eeir vrij v:agcriterium, r..raarb i j veel- verschil va:r nening rnogeli jk is.(zt -->.
(zie 7.$) -'-- \1o) voor een heel and.ere st icho;.neiri- sche anal.'.rse vg1. Loretz' 1976. |lii gaat uit varr het para11el1isnus ioenbrorurr, r'iae.r-bi j het a.ar,tal_ let bers een extra c ontrol e_mogre 1i "ikheid biedt.Door af en toe bepaalde letters nie.b nee te ieU-en komt hetaantal 1e'bters van de para11e1le lecr.en va.ak a-arrlig overeen.Hoetlel deze anzrlyse noet dienen a1s voolr,,Jaarde voor t'eine Ia1A-nmg der rnit Jes. 14212-15 verbi.rndenen probleme,' (a.lv. I .1 

34) ,fr.rnctioneert zij in.r,+erkeli jlcheid niet anders drm ter afr,,is-selin5; van enkele algemene onmerkingen over het verband net de
kana?trnitische mytholoplie, zonder d.aarop van invloed te zi jn.
Hij merkt da.n ook aan het slot van zijn arti_ke1 terecht op,dat d.it probleem nog onderzocht moet vrord.en (a.u.:136).

r-rerd vo orgest e1d.
op een f ou,te
(vgl. ne tlloor
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(tt) Veten zj-en een oneffenheid in deze strofe, juist in dit

herhaalde Wl: hoe l:urr-n en dc koningen in ere in hun huis
li,qgen, a.1s ze T66tr niet naar huis toe rnochten (l,iarti 1)OO2126,
?roclrsch 1930:199, Schoors 1972:1O5)i ttier is rnen dan rve:]- hyper-
correct. De bedoelin,g ve:r de dichi;er 1i jkt hier a:rders: de
drvingeland mocht C:ur rvel- de l;onin,.ten in het huis va:r bevraring
houden, zi.i lrebben nu hr;rr eeu.irig hu-j-s (vgl. ired. 12;!), -Len,'i j1
hij, ver zi jn graf, niei; tot rust k a-r: konen (Grc.17 1912t2)3,
Rarb}: 1977: t22 n.24) .
(lZ) e . Iieo\,,yl, }__U-f.1fgr-:r of f_nterpretr.ti l.s-a.iahlll 112-15.

d.i ss. S oir tlffi-l-3"pTf sTnn@-'
Ik heb clit werir hela.;.s niet l;ur:n en inzien, maar ik heb vrcl een
vernoeden l';at betreft d.e inhor:,d.

( 13) In de meeste gevallen gaat men er gevio on ve,:r uit, det hier
van een strijd tu.ssen de gorlen sn::a-ke is. Ancleren zien in

de teltst zelf aan1eidlng om vsrr een strijd te soreken. luelI
meent dat met ngdct (v.12) een strijd is ac.ngcduid (L:uell. 1959:
151 .153), zo o6I-Tlfldberger ( t973:552v1 , tlie hierin ,teincn
harten liampf r' leest. Nu is ,g!! het pei'lone noolcl voor het kap-
pen v..n bornen, terl';1j1 het ook r';eJ- a-l- s beeld vroriit gebruikt
(Jer.1+B:25, 5O:2j), tne.ar dan alti jd vim za.ken en niet van per-
sonen. Hier in Jes. 1/t : 12 is vraa.rschi jnli jk .gedacht aan een
voorstel.Ling als in Ii2.31 :10w. Ook daar is niet direct een
strijd bedoeld, map-r het neervellen vll: r1e trots.
G o','ran legt hier de nadrul< op v. l lb3 en 14aB: I'they represent a
gra.b for prinia.cy, tire kingshio of ti're gods't (Golran 1915t59),
Het is eehter t:iet meer dal normaa.l dat d.e goden op tronen
zitten. llovendien gaat het hier on d.e gevrcne koningsze i;e1s,
zoals die al eerder zi jn genoend in v.9. Iiet zich gelijk v;i11en
sterlen aa:r El;on is no5 gecn po;"ing tot macht:l overna-ne (zi.c
voor de functie van Cit vers p.l2).
Uit c1e telist zelf is du.s geen stri jdhr.:rdeling i;f te l-eiden (vgI.
0hler 1969: 177 n. '1 l, tsarth 1977 2132).

( t +) lu Llesnil du. Buisson ltor.t tot ecn verbinding van .cAth.taru,
d.ie hij geii.jk stelt net h..rl-l, rriet een 1e eur,; op grond van

C'Ilt 2,IIf:20. Het door hem ,sele ,en l-b'r.:n lloet e chtc:: raet KTU
1}!a, rallecnr , 6;elezen ,rord"rr. 0ok-7[J[ ttrceCe arplunent uit
C'lA 5. f..14v gaat nie'b op. ili j vertaa.l.t: ,ret alors 1a tombe
( sera) l-a tonbe des 1ions, lrocCanr', hetgecn hi j verklar.r'b net:rrTl y a une sllusion. b. la r-nort Crl lion 6toilc du rnatin, nui se
renouvelle cha.o.ue f oi-s qu.ri1 s'61bve rlans le ciel,' (Du l,-esnil du
I3uisson 19732203). t,:jaar hier gaat het over I.otu, ctie over. zich-
zelf spreelrt en zichzelf ver5el i jlct net ecn lecuvr: ,'i/e1l.., rJoes
not a lionrs aplretite cre.ve like prey'! (L)e ,,,loor 1979:641) .
Du I',Iesni1 du Buisson brengt c1a:r verder en_l< el e vreernde voorstel-lingen rnet betrekking toi de norgenstcr/leeuw te berde. Ie
leeus' 'vrord.t ve::oordee1d., omCa b hi j c1 e f'risheicl varr de nacht
heef -b verzengd in de hitte van c1e dag ( a. vr, : 204-w) .

( t5) Cray r',ri1 ven^ri jzingen naar de Ugaritische mythologie be-
. perlien tot "tle falf of the bri;ht Venus-stir. r.;ho nrovedan jrradequ.ate subctitute for tsaaI', (Gray 1965:266). ttij Uena-drukt dat er.hier geen spra-ke i-s van d.e-rebellie van e6n or"r-

rnoediS:e god ( t.p. n. 1 ). Overigens is r-.ie.-t 
-Gray ]rier eeir val

nggm]. in d.e nythe een no o d.ged.\'ronrlen, Coch in f eite vri jvriIlr4:e
afdaling van cAthtanq vraa.rioe trij z6ff besluit.
( t6) f ets dergeli jks vind.en \:i;e ocrk op het gehied van cle Ugari-tische mythologie. 0p zoek naar een rf,rue oaral_let to Is.
14t12-15", rveet i?yatt cAthtaru, y a*nu en Iirotu i"rijt te stellena1s "three hypostases of thc same fig;rrrefl, die eerruiLge tegen-
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harrgers varr 11 zi jn, niet va:r Bacal, r.'ant "originally (,.. )
the kinq against r','h on the ur)ctart uAthtar stru,ciLed vras not the
storm-gori tsa"a1-]Iadad, but his or,r,rr father Il1. Ihe biblica.l-
version of the myth alnears to l<norv noil:ing of .Bacal ' s ro1e,
ancl represents a contlnuarlce of the ol,cler version of the m1,th
in some parits of the Leve:rt (;l'yatt 19'15:94) .
A1s de buiien-bijbefse bronnen de voorstellingen, die in d.e bij-
be1 gevonclen rvorden, niet zo onlevere.,-l, dan dienen ze bl.i jkbaar
gecorrigeerd te worden.

(17) Govran, die ook inziet dat niet zor:la.ar een bel{ende mythe
kan r,rorden aangerro erd aIs een verhelderende achtergrond

van Jes.14'.12-15, kies'b bevru.st voor cen andere methode. i-i i j
wil geen termen n.r.gaan, maar noiieven ( iior';an 1975:53) 0p zich
geen slecht uitgangspunt, ma-e-r tlan moeten de motieven r,veI dui-
delijk te nocnen en af te grenzen zi jn. Dat blijkt hier nie'b
zo eenvoudig te gaal, vraardoor zi jn be toog verd,er r.rat vaag en
opp ervlalc!.ip; b).ijft. Bo.rend.ien heeft hij hier:nee a1 van te
voren besl-oten, dat het hier r:loet gaan om een sanenraapsel
van rnytholotische notieven. i'laar Cat is allerminst noodza}e1i jk.
(fQ) Hier ti an misschien nog ge',-,'ezen uorden op de a1 eerd-er ge-

noemde tekst l.AI 277, De daar gebnrikte u.1tdru]t,.rin,l LLle_3komt voor in de slotregel: rUnC. es m'd;:en die Jahre fllr de.s
Votivbild der Gottheit in ihrein ilemDel- sein rrie diese(?) Sterte'.
Het is goed. mogelijl< dat Afbrirht geliil< heeft, S.ezien de con-
text, dat deze uitorukl ing e er,.r'ri.,1he itt slrmbolj.scert (,illriStrt
196822O2), ook a1 intcrp:'eteert hij hier tl v;aarschijlllijk
verkeerd.

( 19) !e kr'.restie van de da.tering valr de )iier aangehanlde voor-
stellingen is niet zo belangrijh, oticlat iret hier tlaat oln

zaken die in e1i<e tljci leefden en door al-1e eeur.rert he e:e in ze-
kere zin te rrinden zi jn. Ilier cli errlt sl,echts te worden oirgeltast
voor het aef,ivoeren va.Il voorstel1ingen, clie met zelre::lreid al1een
voorkonen in de tijd na. het ontstaan r':n Jes.14.

( 2O) tetrsten ais i{ru:. 24217 (de ster dic op,raa.t uit Jacob) en
Ps.110:3 (ionse narlnen iie opri jzen u-j- t de schoot vc.n de

dageraad) li jken in positicve zin te si:r'elien over een Sodcleliike
status. Ir,iaar hier kiur slechts sprake zi jn van eel,l zeer inclirect
verbarrd. Hier l'ro:'dt aar het morgenrood ,geclacht a1s beeld- voor
de hoopvolle omlrekeer, daar het morgcr.l-ood- cn de morgenster
inuers in de nc-Luur de overgrng van nlcllt nltar dlr,q a.nnllon'ii;en.
1,-eer nag hir:r' niet a.clrter Sezocht r:'ordLclt (viI. 1.raus 19'7[];q33).
Vg1 in dlt verband oolr Jes.5E:8, Hos.6:3.

( Zt ) tlr is geen enkele reden om aen te nemen' rlai in- het Ourle

- Testam6nt d.e da.geraad als godin vrrcrd voorggs lsfcl-, zoals
i{cI{ ay bevreert (zie boven). Eveitnin j-s d.e verklari-r-rg va:r Crai6|iet
dat ln-Ebr slaat op de neerga.ng vrar cie tnorgeltster, overtuigend
(craTEIE-Tg73t224 vcI. Jarth 19772133 n. 112).

(ZZ) ten vergeliikbare voorstell-ing vi.nd.en lYe in een p]'ramide-'-' ietrst ..It a6 25. e euvl v.chr. va. een gestorve:r farao 
"-tord'tberqeerd dat hi j heerst over c1e doden ( AiijiT 32 tc]:st a).

(2l) Varuit het hie:' ontvrikl<elde gezichtspunt is nisschien ooli'-' 
"u., 

liiOt"g" te l-everen al:l de in'i;erpretatie v*r de noei-
liik te verklaren tcllst over :jha$ar en Shalim, tmo:rgenro<':t1 en

*"3"0 =.fr.""ii"S, (Cfe 23). Is deze rituele teltst misschicn in
vertand te brerigen rnet de dodencultus en heeft hij te ma-lt en

met d.e verzorgi;g va:r. de aan d'e macht varr de ondervrereld ont-
huven"rr, die [unrien eten met de goden (vgl. De irioor '1 976 over
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Tp 
tum en zie liAI 214)? 7r zi jn enige elemen-Len in de tel<s'L, clie

daarop vri j zen. In d-e beginscene rn,ortlt Lgesprolren van eten en
drin-ken. Gezi-en het s].ot za1 het ook irier r'i,e ). gaan on Sha-har en
Sha-l-irn. 0pmerkelijl< is d.a-t hierbij de hoog,ge:,?laa.tst e personen
een zesengroet krijgen. Ilebben zlj baat bij deze maaltijd?
De volgende scirene r-l'ordt de god va;r d.e d.ood. onschadeli jk ge-
maa.l<t. Ilet verhc,al einrligt net d.e rcep van beide g.oden oin eten,
een oproep voor: de verzor6ing vaJr de d.odenmaaltijd al-s in hAI
214?

(24) ilct zou oveunoedig zijn hi-er de EJeschiedenis va:r het op-
standingsgeloof te vj-l1en tekenen (v,q1. voor de plaats

van Ps.49 hierin: Ilellerinarrn 19'15:275w). Het is op zich al
gevaarli jk hier tennen a1s 'opstanding' te r.rilf en gebru.il.cn,
o::odat Ceze v.aal< niet direlrt uit de voorstel Lin.qen zelf ]iomen.
De kans bestaat, dat rve be,Triopen uit <le (vres'berse) rto,gnatiek
gebruiken on de bijbelse 5legevens da-arnaar te orrlenen, hetgeen
,tegen d e eigenli jke betel<cnis van de tekst ltza ingaan. Vandaar
ook dat als hier ter aanduiding van het bedoelde het begriptzalig(held)' is .oebruikt, dit iu.ssen aanhalingstekens staat.
(Vg1. oot de ]<ritiek varr Varvter op het gebrui-k van d.e temteeuvrig levent door Da.ho ocl (Va,r,'ter. 19722169),)
Ih vril hier slechts enkele opnerki-ngen ma-lcen over de d.oorv;er-
king van d.e voot'stel-1ing, zoal s vre die vindL eir in Jes. 14.
tsekend is dat in cLe int ert e stariren'i;aire perior1e Jes.14 is geln-
terprctecr-cl als het verha::1 van Sai;an, die God vrilde overtroe-
ven ( 2.,,enoch 29.4-5, Ps.Sal.1:5, leven van Adem en liva '1 5v),Hij d"ankt er zijn r.aa"n L,ucif er aen. Deze traditie 1s doorge-
trokl<en in l,uc.10: 1B en Opb.12:9. r/ a:l','ege d.e scirerpe afv,ri jzing
van el-k hocgmoeclig; denken op eigen kr.:icirt bij God. te hunnen
komen, is dat een legitien gebruik te noemen (Grelot 1956:48).
Schmid.t gaa.t echler te ver a1s hi j meetlt, da.t Jes. 14t 12-15
alleen maa-r vanuit cleze latere tra.rlii;ie begrepen kan vrorden
( Sctrmiat 1951t 172) .
Aan oe and ere kant is er een rloonverki-ng waarneembaar, zoa'ls
die aI zichtbaar v/erd in Ps. 49 en D a.r, . 3. Dat bli jkt uit tek-
sten a1s 2'yetr.1:1!, Opb.2z2B, 22t 16. Vooral de l_aatste tekst
is zeer opnerkelijk, t:aar Jezus Christus zj-chzelf noemt:
ho astErtro 1?i4trros 

-hg_ 
rr-UjJ"ro s (vg1. Sept. varl Jes. 14t 12:

@l-IEil-TErriiJst hi6r do or.gaans nzr:.r t{um. 24 :
17, maar een-r76iffijZTne ne:rr Jes. i4r12 en de a.ch'berlig,gende
voorstel-l ing is nog veel vruchtbaarciei: een ho o.e;rno erlig op de
eigen iiyial itej.ten vet.trour.ren vcor de 'coesteurC na de d,ood komt
voor de vaL, maar in Christu-s gloort voor alle gelovigen d.e
dageraad, ool( na d.e d.ood-.

(9) VSf. voor dit en ander liennerliend vroord.gebruik in verband
met de strofisclie structu.rr.r Va:r der Lugt 1g8O:5OB-524.Dit is evenrvel beperkt tot de psalnen.
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