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Ten geleide
ln de nacht van 10 op 11 april 1934 werd het schilderij 'De Recht-
vaardige Rechters' gestolen. Dit met olieverf beschilderde eikenhouten
paneel maakt deel uit van 'Het Lam Cods', een drieluik dat door de ge-
broeders Van Eyck in 1432 werd afgerond. Tot op de dag van vandaag
is dit paneel onvindbaar, en kijken we in de Sint-Baafskathedraal van
Cent naar een reproductie. Met enige regelmaat halen'De Recht-
vaardige Rechters' nog steeds de kranten, want ook na zeventig jaar
blijft deze beruchte kunstdiefstal een onopgeloste thriller.
Peter Schmidt schrijft in zijn boek'Het Lam Cods'dat de makers met
'De Rechtvaardige Rechters' de rechtvaardige bestuurders en leiders
bedoelen die door hun onberispelijke levenswandel mogen toetreden
tot de hemelse glorie. Welke personen worden uitgebeeld door de tien
ruiters in rijke gewaden? Ook dit is een raadsel. Zowel regerende heer-
sers als magistraten worden genoemd, maar ook de gebroeders Van
Eyck zelf horen tot de gegadigden.

Wie in ieder geval niet door de schilders zijn afgebeeld, zijn de kleine
en grote rechters uit het Oude Testament. ln het boek Rechters lezen
we over hen, hoe ze aangesteld werden en op welke wijze ze hun func-
tie invulden. Of ze ?echtvaardig' waren, wordt aan de lezer overgela-
ten. De auteurs van deze afleveringvan khrift laten ons kennismaken
met verschillende visies op dit boek. Caat het hier louter om een aan-
eenschakeling van verhalen of is het boek Rechters meer dan een ket-
ting?
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Over Danieten, Levieten en Benjaminieten

Klaas Spronk

Structuur en plaats van Rechters '17-2'l

n de gruwelijke verhalen uit de hoofd-
stukken t7-2.1 komen geen rechters
voor. We lezen dat er geen koning was
in die dagen en ieder deed 'wat goed

was in zijn ogen'. Een roep om een centraal ko-
ninklijk gezag?

De verhalen

De laatste vijf hoofdstukken van Rechters, die bijna
een kwart van het hele boek beslaan, zijn en staan
slecht bekend. Misschien is het goed ze - voordat u

verdergaal mel de nu volgende poging om ze in een
verhelderend breder verband te plaatsen eens
rustig door te lezen. Het is op het eerste gezicht een
vreemd samenraapsel van bizarre en soms gruwelijke
verhalen.

ln Rechters '17-18 gaat het over Micha, diens moe-
der, een Leviet en de stam Dan. Dit verhaal is heel
regelmatig opgebouwd in acht delen. Steeds is er
eerst een vertelling en daarna een gesprek tussen de
hoofdrolspelers.

17,1-6 Micha en zijn moeder richten een eigen

heiligdom in (gesprek in '17,2.31

17,7-13 Micha neemt een Leviet in dienst en wijdt
hem tot priester (gesprek in 1 7,9.10)

18,'l -6 Vijf Danieten verkennen het land en krij-
gen een orakel van de Leviet (gesprek in

18,3-6)
'18,7-10 De Danieten doen verslag aan hun stam-

genoten (gesprek in 18,8b-10)
18,11-16 Zeshonderd Danieten trekken op, samen

met de verkenners (gesprek in 18,14)
18,'17-2O De verkenners nemen de heilige voorwer-

pen en de Leviet mee (gesprek in
1 8,1 8.19)

18,21-26 Micha probeert tevergeefs de Danieten

tegen te houden (gesprek in 18,23-25)
18,27-J1 De Ddnielen nemen lais in.

ln hoofdstuk 19 begint dan een nieuw verhaal, maar

het is wel gekoppeld aan het voorafgaande. Op-
nieuw gaat het namelijk over een Leviet, en opnieuw

is de plaas van handeling aanvankelijk het gebergte
Efraim.
Vergelijken we het eerste vers van hoofdstuk 19 met
de eerste verzen van de voorafgaande twee hoofd-
stukken, dan zien we bovendien dat de aanvangs-
woorden hier samengenomen zijn.

17,1 'Er was een man ...'
18,1 'ln die dagen was er geen koning in lsra6l'
19,1 'ln de dagen dat er geen koning was in lsra€|,

was er een man ...'

Nu volgt een vreselijk verhaal, maar het zit - literair
gezien - wel weer mooi in elkaar. Als we letten op de
vele aanduidingen van plaas en tijd, zien we een
concentrische structuur:

A ('19,1.2) lnleiding: een vrouw loopt weg bij
haar man en gaat naar haar vader in
Betlehem

(19,3) De man gaat op reis naar Eetlehem
met een knecht en met ezels

(19,4-9) Hij wordt gastvrii onthaald; ge-
sprekken over langer verblijf

D (1 9,10-1 5a) Reis met ezels en vrouw langs lebus
naar Cibea

C' (19,15b-28a) Hij wordt ongastvrij onthaald in Ci-
bea; discussie met belagers
Terugreis met ezel en vrouw
Afsluiting: de vrouw wordt in stuk-
ken rondgezonden aan alle stam-
men van lsra€l

Binnen het centrale gedeelte D is opnieuw een con-
centrische structuur waarneembaar. Na de inleiding
dat ze in de buurt van Jebus (met de nadere verkla-
ring'dat is Jeruzalem') waren gekomen, volgt een
herhaling van de plaatsaanduiding, nu gecombi-
neerd met een tijdsbepaling. Die komt aan het eind
terug met een andere plaats. Daartussenin staat aan-

gegeven wat het verschil tussen beide plaatsen uit-
maakt.

A (.1 9,.1 la) Ze komen dicht bil lebus, teruuijl de
zon laag gedaald was

B',(19,28b)
A (19,29.30)
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B (19.11b) Voorstel van de knecht: laten we over-
nachten in Jebus

C (19,12) Afweging van de heer: We kiezen niet
voor een vreemde stad

B' (19,13) Voorstel van de heer: laten we over-
nachten in Cibea

N (19,14) Ze trekken verder naar Cibea, waar de
zon ondergaat

Deze structuur, die ook duidelijk wordt aangegeven
door woordherhalingen, geeft te denken. Zij wijst
erop dat het in dit verhaal niet alleen gaat om de
vreselijke moord op de vrouw, maar ook om de
plaat waar deze geschiedt. Als die heer had geluis-
terd naar zijn knecht, en gekozen had voor Jebus,
zou het allemaal anders gelopen zijn.

lntussen gaat het verhaal in al zijn hardheid door in
een bijna niet te stoppen spiraal van geweld. Het be-
gint met de samenkomst van alle lsraelieten, van het
uitercte noorden tot het uiterste zuiden. Zoals ge-
bruikelijk wordt dat aangegeven met 'van Dan tot
Berseba'. Zo kort na het verhaal van de vestiging van
de stam in het noorden is dat meer dan zomaar een
uitdrukking. Je zou kunnen zeggen dat in Rechters
18 de vestiging van de lsra6lieten in het land nu is

voltooid. Het droevige is dat dit alles door onderlin-
ge twist meteen al op het spel staat. Het eindi$ in
hoofdstuk 2.1 na een aantal zeer bloedige veldslagen
met een dubbele maagdenroof, die opmerkelijk ge-
noeg doet denken aan het voorstel dat om te begin-
nen aan de dreigende boosdoeners in Cibea was ge-
daan, namelijk om hun lusten bot te vieren op de
maagdelijke dochter van de heer des huizes {19,24).
Op dit vreselijke wanhoopsvoorstel waren ze niet in-
gegaan. Ze wilden meer. Dat hadden ze dan ook ge-
kregen, en dat werd de aanleiding tot de overmaat
aan zinloos geweld. Hoe zinloos dat was, blijkt wan-
neer het einde zo sterk doet denken aan het begin.
Men is er alleen maar slechter op geworden; er zijn
slechts verliezers.

ln het verhaal over de strijd van de lsra€lieten tegen
de stam Beniamin valt op dat er voortdurend geteld
wordt. Het begin is duizelingwekkend: vierhonderd-
duizend man. Zo'n groot leger waren we in dit boek
nog niet eerder tegengekomen. De verzamelde
stammen onder leiding van Barak hadden volgens
hoofdstuk 4 niet meer dan tienduizend man op de
been gebracht. Zoals in 20,10 omstandig wordt uit-
gelegd, is dit tien procent van de mannelijke bevol-
king. Ondanks deze overmacht lijden de lsradlieten
twee keer een gevoelige nederlaag, waarbij eerst

tweeontwintigduizend en later nog eens achttiendui-
zend man sneuvelen: tien procent van het totale
leger lnmiddels kan men ook al tellen hoeveel keer
Cod ziin fiat gegeven had voor de strijd. Om te be-
ginnen had hij aangegeven dat Juda voorop moest

Eaan (20,18). Dat klonk vertrouwd, want zo had hij
het ook bevolen aan het begin van het boek (1,2).

Toen was het goed gegaan, nu niet. Opnieuw vraa$
men Cod, en weer geeft hii het sein voor de aanval
(20,23). Wanneer dat opnieuw niet tot succes leidt,
wendt men zich voor de derde keer tot Ciod. Nu
wordt de raadpleging uitgebreider beschreven, met
vermelding van het heiligdom (de ark) en de priester
(Pinechas, zoon van Eleazar, zoon van Aaron;
20,27 -28),. Deze keer geeft Cod behalve toestem-
ming ook de belofte van de overwinning. Die wordt
dan ook behaald. Het wordt uitgebreid verteld,
waarbij duidelijk wordt dat de zege behalve aan Cod
ook aan de eerder door Jozua bij Ai flozua 8) be-
proefde tactiek te danken is. Het kost vijfentwintig-
duizend Benjaminieten het leven. Zeshonderd
weten het vege lijf te redden door de bergr:n in te
vluchten. En dan komen de lsradlieten weer tot be-
zinning. Ze gaan opnieuw tellen en beseffen dat het
gevaar dreigt dat ze in de toekomst te vroeg moeten
ophouden wanneer ze de stammen van lsrael tellen.
Ze zullen die ene, die ze zojuist gedecimeerd heb-
ben, gaan missen. Twee keer zeggen ze het: die ene
stam willen we niet missen (21,3.6).

Om het voortbestaan van de ene stam te verzekeren
gaan ze op zoek naar die ene andere stam die gepakt
kan worden op gebrek aan medewerking (21 ,8). Ze
vinden geen stam, maar een stad: Jabes. De inwo-
ners daarvan worden zonder pardon gedood, met
uitzondering van de maagden. Die zijn voor de Ben-
jaminitische overlevenden. Men telt er vierhonderd.
Dat is nog niet genoeg. De rest mogen ze rcven uit
de deelnemers aan een feest voor de Cod van lsra6l
bii het heiligdom te Silo. Die meisjes ziin - zo mag
men met de nodige ironie vaststellen - dus ook ge-
garandeerd van het juiste gelool Toen ging iedereen
weer naar huis, ook de Benjaminieten. Die her-
bouwden hun venyoeste steden, ook Cibea, dat nog
een belangrijke rol zou gaan spelen in de komende
geschiedenis van de koningen.

De verhalen binnen hel boek Rechters

ln Rechters '17-21 komt geen enkele rechter voor.
Simson was voorlopig de laaste, en na hem zullen al-
leen nog Samudl en zijn zonen deze titel in de be-
tekenis van politiek en militair leider dragen. ln deze



Simson en De/i/a door Albrccht Direr

hoofdstukken ontbreekt ook het voor het boek Rech-

ters zo kenmerkende schema van afvalligheid, straf

door Cod, roepen om bevrijding en de verlossing

door een rechter. Op verschillende manieren ziin er

echter verbindingen met het voorafgaande die dui-
delijk maken dat het goed is deze verhalen te lezen

als een vervolg op wat eerder over de rechters in ls-

ra6l verteld is. ln Rechters 17-18 gaat het over de

stam Dan, en daartoe behoorde ook Simson. De

trektocht naar een nieuwe woonplaats begint in het

gebied waar Simson opgroeide: tussen Sora en Esta-

ot tta,Z). Aan het slot van hoofdstuk 13 wordt dat

genoemd als de plaats waar de Danieten 'hun tenten

hadden opgeslagen'. Op dat moment was dus al dui-
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delijk dat hun verblijfplaats daar tiidelilk was. ln ieder
geval had Simsons optreden, wat dit betreft, weinig
opgeleverd. Het is ook schrijnend dat de plaats waar

Simson werd begraven ('tussen Sora en Estaol';

16,31) dus niet tot het erfdeel van Dan behoorde.

Een onopvallende, maar niet onbelangriike verbin-
ding tussen hoofdstuk 17 en de voorafgaande ge-

schiedenis van Simson kan men zien in de eerste

woorden van -17,1:'Er was een man uit ...'. Zo
begon het ook in 1 3,2. Die uitdrukking kom je in het

Oude Testdment zo verder alleen nog maar tegen in

Rechters'19,1;1 Samuel 1,'l; i,1;2 Samuel 21,20;
1 Kronieken 20,6. Het Seeft aan dat we aan het eind

206
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van het boek Rechters en het begin van de boeken
Samudl te maken hebben met een doorlopend ver-
haal.

Er is nog een opmerkelijke parallel tussen het verhaal
over Micha en zijn moeder in hoofdstuk 17 en de ge-
schiedenis van 5imson en Delila. Micha's moeder
had op een of andere wijze de beschikking over de
grote som van elfhonderd zilverstukken. Dat is exact
het bedrag dat Delila gekregen had voor haar verraad
van Simson (16,5). Volgens sommige vroege uitleg-
gers zou het hier zelfs om dezelfde vrouw gaan. De
als pseudo-Philo aangeduide schrijver van het ge-
schrift ErTbelse Oudheden uit de eerste eeuw van
onze jaartelling noemt haar Dedila. Dat zal ongetwij-
feld ook met deze associatie te maken hebben. Zo
wordt in Rechters '17 een lijn doorgetrokken, en
hoeft het ons niet te verbazen dat er met zo'n bedrag
weinig goeds gedaan wordt. Het levert net als in het
voorafgaande hoofdstuk bedrog op en leidt later tot
afgoderij.

Er gebeurt dus van alles wat betiteld kan worden als

'kwaad in de ogen van JHwH'. ln de voorafgaande
hoofdstukken was dat een opmaat voor de straf van
Cod, die hen overgaf in de macht van andere volken.
Die straf blijft uit. Er wordt slechts opgemerkt dat er
in die dagen geen koning was in lsradl en dat ieder-
een deed 'wat goed was in zijn ogen' (17,6 en 21,25;
de opmerking over de airuezigheid van een koning
wordt ook herhaald in 18,1 en .19,.1 

). Van andere
volken hebben zij ook niets te duchten; andersom
wel, zoals de bevolking van Lais ondervindt (.18,22).

De bedreiging komt nu niet van buitenaf, maar van
binnenuit. Het is de omgekeerde wereld. Dat wordt
helemaal duidelijk als we letten op de overeenkom-
sten tussen de broederstrijd en de aanvankelijke
strijd tegen de andere volken. Aan het begin van het
boek Rechters wil men nog goedgemoed in de spo-
ren treden van Jozua. 'Wie zal het eerst optrekken
tegen de Kanaenieten om met hen te strijden', zo
klinkt de vraag in '1,1 . Het antwoord is: Juda. ln
20,18 klinkt dezelfde vraag, maar nu gaat het om
een andere vijand: 'Wie van ons zal het eerst ten
strijde trekken tegen de Benjaminieten?' Ook het
antwoord is hetzelfde: laat Juda voorop gaan. Aan
het begin van het boek Rechters blijkt dat er van de
goede voornemens niet veel terechtkwam. Het volk
krijgt een goddelilk verwiir dat het zich te veel inlaat
met de andere volken en hun afgoderij. Daarop
breekt men uit in geween (2,1-5). Datzelfde volk-
brede geween komen we nu ook weer tegen wan-
neer de gezamenlijke strild tegen Ben,amin bitter

tegenvah (20,26). Het stemt inderdaad wel erg treu-
rig wanneer men ziet in wat voor situatie het volk ls-
rael nu terecht is gekomen. En men wordt er ook niet
vrolijker van wanneer de Benjaminieten vernietigend
zijn verslagen. Wanneer men inziet wat het gevolg
van de strijd is, breekt het volk opnieuw uil in luid
geween (21 ,2). Men roept klagend tot Cod: 'Waar-
om, tHwH, Cod van lsradl, is dit gebeurd in lsradl?' Ze
krijgen geen antwoord, want dat is aan het begin al
gegeven, en het wordt aan het slot nog eens her-
haald: omdat er geen goede leiding was. De rechters
waren, zoals beschreven in het naar hen genoemde
boek, dan misschien niet in alle opzichten zulke
voorbeeldige leidslieden, het moge inmiddels duide-
lijk zijn dat het zonder hen volstrekt misgaat.

De verhalen als inleiding op de koningen

Wie Rechters 
.17-21 

leest als verhalen die duidelijk
maken hoe goed het is dat er een centraal koninklijk
gezag komt in lsradl, moet nog eens goed kiiken. Er

zit namelijk ook heel veel kritiek in verborgen op ko-
ningen die niet deugen. De verhalen over dier konin-
gen zullen nog volgen in de komende boeken Sa-
mu€l en Koningen, maar het heeft er alle schijn van
dat de schrijver van Rechters 17-21 ze als bekend
veronderstelt. Wat hier wordt verteld, weerspiegelt
iets van datgene wat zal gebeuren wanneer er wel
een koning is in lsra6l. Het is onheilspellend, maar
het geeft ook criteria voor een juiste beoordeling.

De verwijzingen in de hoofdstukken 19-21 naar de
eerste koning, Saul uit het benjaminitische Cibea,
zijn overduidelijk, maar ook het verhaal over Micha
en het heiligdom dat uiteindelijk in Dan rerecht-
kwam, verwijst naar een bekende latere koning, na-
melijk Jerobeam. Die is vooral bekend vanu,ege de
instelling van nieuwe heiligdommen in Betel en Dan.
Dat wordt hem door de schrijver van de boeken Ko-
ningen zwaar aangerekend. Hij wordt gebrandmerkt
als de zondige koning bij uitstek. Latere koningen
worden aan hem gemeten: ofze al dan niet afwijken
van de zonden die Jerobeam had bedreven. Hij
wordt steeds 'zoon van Nebat' genoemd, nraar hij
heeft zijn vader waarschijnlijk niet of nauwelijks ge-
kend. Aan het begin van zijn optreden wordt hij
samen met zijn moeder Serua genoemd, waarbii
wordt aangetekend dat zij weduwe was 0 Koningen
1 

.1,26). Het gebeurt in de boeken Koningen zelden
dat de moeder van de koning genoemd wordt, en al-
leen van de moeder van Jerobeam wordt gezegd dat
zij weduwe is. Het feit dat de vader van Micha in
Rechters 

.l 
7 niet wordt genoemd, kan als een verwij-
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zing naar die bijzondere familieomstandigheid van

Jerobeam worden opgevat. Het wordt in Rechters 
.17

nog eens versterkt doordat Micha de door hem als

priester aangestelde Leviet als zijn vader wil be-
schouwen (vers 1O). Dat heeft iets potsierlijks, omdat
de Leviet nadrukkelijk als jongeling wordt beschre-
ven.

ln het tamelijk willekeurige aanstellingsbeleid van

Micha (eerst zijn zoon, later een toevallig voorbijko-
mende Leviet) kunnen we ook een voorafschadu-
wing zien van het latere verwerpelijke optreden van

Jerobeam. Eerst stelde hij in zijn tempels allerlei on-
bevoegde mensen aan: 'uit alle kringen van het volk,
die niet tot de Levieten behoorden' (1 Koningen
12,31). ln een tweede ronde zijn wellicht ook Levie-
ten betrokken: 'Wie het begeerde, die wiidde hii,
zodat hij tot priester van de hoogten werd' (1 Konin-
gen .13,33). Voor de goede verstaander is het in-
middels duidelijk: in Micha zien we al iets van de la-

tere koning lerobeam. ln dit verhaal wordt hij neer-
gezet als een dief en een slechte dienaar van ,HwH.

Niet voor niets wordt de naam van Micha in het
Hebreews eerst voluit met de godsnaam geschreven,

Michajehu, maar ontbreekt die directe verwijzing
naar lHwH in zijn naam vanaf vers 5, en heet hij voor-
taan slechts Micha. Hij blijkt daarbij ook nog zwak te
zijn en laat zich simpelweg de mond snoeren wan-
neer hij op zijn beurt bestolen wordt (18,19). Een

weinig vleiend beeld voor een koning.

Het wordt nog erger wanneer in de volgende hoofd-
stukken de komende koning Saul oP de korrel wordt
genomen. Om te beginnen wordt ziln geboorteplaats

Cibea, in het gebied van de stam Benjamin, verge-

leken met Sodom. Dat is een manier van uitschelden
die we ook kennen van de profeet iesaja, wanneer
hij zich keert tegen de leidslieden van Jeruzalem. Hij
spreekt ze aan met 'bestuurders van Sodom' en 'volk
van Comorra' (esaja 1 ,1 0). ln Rechters 

.19 worden
de inwoners van Cibea neergezet als mensen die,
net als de Sodomieters in Cenesis 19, maling hebben

aan de plicht van gastvriiheid en zich willen vergrii-

pen aan de vreemdelingen in hun stad.

ln 1 Samu€l 11 wordt als een eerste heldendaad van

koning Saul beschreven dat hij de stad Jabes verlost

uit de hand van de Ammonieten. De manier waarop
hij de stammen ertoe overhaalt deel te nemen aan

de strijd, is vergelijkbaar met de manier waarop de

man uit Rechters 19 ziin medestanders uit heel het

land voor de wraakactie tegen Cibea mobiliseert. Ze

snijden respectievelijk een span runderen en de ver-

krachte vrouw in stukken en sturen die rond. Het
levert Saul eveneens een aanzienlijk leger op van

driehonderddertigduizend man. Daarmee bevrijdt
hij labes, en de bevolking bliift hem daarvoor dank-
baar. Wanneer Saul later sneuvelt, en zijn lijk aan een
stadsmuur wordt gehangen, bewiizen de bewoners
van jabes hem de laatste eer door hem een fatsoen-
lijke begrafenis te geven. ln Rechters 21 komt Jabes
er heel wat minder goed van af. Daar worden de be-

woners afgeschilderd als lafaards die zich gedrukt
hielden in de strijd tegen de Benjaminieten en daar-
voor zwaar werden gestraft.

De boodschap van de slothoofdstukken van het boek
Rechters is duidelijk: ook wanneer er een koning
komt, zijn daarmee het recht en het welzijn van het
volk nog niet verzekerd. Koningen kunnen tegenval-
len, en als je de kans krijgt, moet ie wel kiezen voor
de goede koning. Midden in het middelste hoofdstuk
van Rechters '17 -21 wordt dat aangegeven. Hierbo-
ven is al duidelijk gemaakt dat hoofdstuk 19 is ge-

structureerd rondom de kern in de verzen 10-15.
Daarin maakt de reiziger de noodlottige afweging dat
hij en de zijnen maar beter niet in Jebus, maar in

Cibea kunnen overnachten. Achteraf blijkt dat de
verkeerde keuze te zijn geweest. Hadden ze maar in

Jebus overnacht! 'Jebus - dat is Jeruzalem', zo wordt
verklaard in vers 10. Jeruzalem, dat is de plaats die
de Judeeers wel (Rechters 1,8), en de Benjaminieten
niet (1,21) konden veroveren. Het is de plaats waar
koning David, uit de stam.luda, ziin koninkrijk zou
stichten. Zo'n koning 'naar Cods hart' (1 Samu€l

1 3,14), daar mag je naar uitzien.
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