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WOORD VOORAF

Het werk aan dil commentaaÍ op het literair zo mooie, maar theologisch zo
omstreden boek van de profeet Nahum begon tijdens een studieverlof mij ver-
leend door de Cereformeerde kerk van Monnickendam in de zomer van 1989.
Het zou waarschijnlijk nog lang niet zijn voltooid als ik niet door de Theologi-
sche Universiteit van de Cereformeerde Kerken te Kampen in de gelegenheid
was gesteld om vanaf 1993 gedurende twee en een halfjaar de helft van mijn tijd
aan dit project te besteden. Ik ben naast de Universiteit de Gereformeerde kerk
van Culemborg veel dank verschuldigd voor het feit dat zij mij hiervoor de
vrijheid heeft gegeven.

Mijn dank gaat verder uit naar het personeel van de bibliotheek van de Theolo-
gische Universiteit voor de vriendelijke en deskundige hulp bij mijn streven om
alles te vinden wat er ooit over Nahum geschreven is. Dat dit niet helemaal is
gelukt, is zeker niet aan hen te wijten.

Bij de structuur analyse van de tekst heb ik dankbaar gebruik gemaakt van
grole kennis op dit terrein van proi J.C. de Moor, de vader van de "Kamper
school".

Met mijn collega A.J.O. van der Wal heb ik stimulerende gesprekken gehad
over de relatie tussen Nahum en andere profeten, met name Jeremia.

Dit commentaar verscheen eerder in het Engels, in de serie Historical Commenta-
ry on the Old Testament. Ik was blij verÍasl met het aanbod van de uitgever om
het ook in het Nederlands te laten verschijnen. Dar bood mij ook de mogelijkheid
om enkele recente publicaties te verwerken.

Moge het bijdragen aan een beter verstaan van de oude woorden, waarbij er
hopelijk iets te merken is van her ontzag en het enthousiasme dat bij mij alleen
maar toenam hoe langer ik ermee bezig mocht ziin.r

Culemborg, januari I 999 Klaas Spronk

I ln ,.ke.e zin keeg mijn werk daarmee ook iets van een poging tot rehabilitatie van een ten
offechte vrijwel genegeeÍde of zelfs verguisde profeet. wat te denken. bijvoorbeeld. van de opmerking
door Vawler l9ó1, 219: 'there is not much need to comment on the short prophecy ofNahum. which
can be read in a few minutes and which presents few problems of interpretation'? Of, nog erger. de
opmerking in de Book List of the SOrS 1988. 54. van R.A. Mason: 'Will any of us ever have rhe
courage to admit (...) Ihat the book really is rather a disgrace to the two religious communities ofwhose
canonical Scriptures it forms so unwelcome a paí?'
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ln dit commentaar zal worden gepÍobeerd om aan te lonen dat het boek Nahum is

geschreven in Jeruzalem, omstreeks hel jaar 660 voor onze jaartelling, door een

talentvolle en vrome schrijver aan het hof van de koning van Juda. Hij gebruikte
daarbij de naam Nahum als pseudoniem als een verwijzing naar het doel van zijn
geschrift, namelijk om de bevolking van Juda, zuchtend onder de tirannie van de

Assyriërs, te troosten en te bemoedigen. Zijn bronnen van inspiratie vond hij
onder andere in de vroegere profetieën van Jesaja en in de Psalmen, zoals hij die
regelmatig hoorde of misschien zelfs meezong in de tempel. Hij maakte ook
kundig gebruik van zijn kennis van de Assyrische teksten zoals de vazallenverdra-
gen en hofannalen. Deze teksten, waarmee hij als schrijver aan het hof vertrouwd
was, leverden voor hem passende woorden en beelden op in de beschrijving van
de aangekondigde val van de Assyrische hoofdstad Nineve.

De vervulling van deze voorspelling in 612 moet, indien de bovengenoemde
stelling juist is, enorm hebben bijgedragen aan de populariteit van dit geschrift.
Men kon het nu immers beschouwen als een schoolvoorbeeld van ware profetie.
Dat verklaaí de aanwijsbare, doch tot op heden nauwelijks erkende, invloed van
het boek Nahum op latere pÍofeten zoals Habakuk, de tweede Jesaja en op
Jeremia. De boodschap van Nahum blijkt te zijn toegepast op de nieuwe situatie
van de overheersing door de Babyloniërs, de opvolgers van de Assyriërs. Ook in
latere teksten zoals in de geschriften van de gemeenschap van Qumran en in het
Nieuwe Testament is nog iets te merken van de grote invloed van dit kleine boek.

In de nu volgende inleiding wordt deze theorie nog wal verder uitgewerkt. Voor
de details zie men de opmerkingen bij de tekst zelf.

§ I Literaire aspecten
l,l Literatuur

M. Adler, "A Specimen of a Commentary and Collated Text of the Targum to lhe
Prophets. Nahum," JQR 7 (189415) 630-657; A llis 1955; E. Ball, "lnterpreting the
Septuagint: Nahum 2.2 as a Case-Study," JSOT 75 (1997),59-75; Bliese 1995;

Carrez 1990v.; U. Cassuto, "On the Formal and Stylistic Relationship between
Deutero-Ísaiah and other Biblical Writers," Biblical & Oriental Studies. Vol. l:
Biàie, Jerusalem 1913, 141-117l' Christensen l9E9; Christensen 1990; J.S.

Cochrane, Literary Features of Nahum. Diss. Dallas Theol. Seminary 1954;

Coggins 1982; R.J. Coggins, "The Minor Prophets - One Book or Twelve ?"
Crossing the Boundaries (Fs M.D. Goulder, ed. S.E. Porter et al.; Biblical
Interpretation Series 8), Leiden 1994, 57-68; J.H. Eaton, Vision in llorship,
London l98l; Gelston 1987; A. Gelston, "Some Readings in the Peshitta of the

Dodekapropheton," The Peshitta: its Early Text and History (ed. P.B. Dirken,
M.J. Mulder), Leiden 1988, 8l-98; Gordon 1989: Gordon 1994; Harrison 1988;
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Prophets: A First Century Septuagint Text?" Bib 55 (1974) l5-22; B.A. Jones,
The Formation of the Book of the Twelve. A Study in Text and Canor (SBL Diss.
Series 149), Atlanta 1995; H.W. Lee, The Function oí Figuralive Speech in the
Book of Nahum, Ph.D. The Southem Baptist Theol. Seminary, 1988; R.C. van
Leeuwen, "Scribaf Wisdom and Theodicy in the Book ofthe Twelve," In Search
of Wisdom (Fs J.G. Gammie, ed. L.G. Perdue et al.), Louisville 1993,31-49l'
Lescow 1995; T. Muraoka, "[n Defense of the Unity of the Minor Prophets,"
Annual of the Japanese Biblical Institute l5 (1989) 25-36; Nogalski 1993; R.D.
Patterson, M.E. Travers, "Literary Analysis and the Unity of Nahum," G7"à,/ 9
(1988) a5-58; R.D. Patlerson, M.E. Travers, "Nahum: Poet Laureale ofthe Minor
Prophets," Jrz,s 33 (1990) 437-444; Reinke 1867; Renaud 1987; J. Ribera, "La
Versión Aramaica del Profeta Nahum," Ànnuario de Filologia 6 (19E0\ 291-322;
D.A. Schneider, The Unity of the Book of the Twelve. Ph. Diss. Yale Univ. 1979;
Schulz 1973; Schuurmans Stekhoven 1887; Spronk 1995b; Sweeney 1992; R.
Weiss, "A Comparison Between the Masoretic and the Qumran Text of Nahum
ilt,t-r," RdQ 4 (1963t4) 433-439.

1.2 De Hebreeuwse tekst en de vertalingen
De Hebreeuwse tekst, zoals die wordt weergegeven in de BÉ1,S gebaseerd op de
Codex Leningradensrs Bl9A, lijkt over het algemeen goed te zijn overgeleverd.
Op een enkel detail na wordt hij ondersteund dooÍ de oudste ons bekende tekstge-
tuigen, namelijk de rol van de twaalf kleine profeten gevonden in Wadi Murab-
ba'at 1=yur.) en het commentaar op het boek Nahum gevonden in eumran
(=aQpNah). De Griekse vertaling van de LXX wijkt op vele plaatsen af van de
MT, maar dit kan doorgaans worden verklaard als een misverstand, soms als een
vrije vertaling en soms als een nadere uitleg. Er bestaat onder de geleerden
verschil van mening over de vraag of de vertaler van het boek Nahum ook
verantwoordelijk was voor de andere boeken van de kleine profeten; sommigen
denken van wel (Muraoka 1989; Jones 1995, 88w.; Ball 1997,60), anderen van
niet (Harrison 1988). De Griekse vertalingen van Aquila, Symmachus en Theodo-
tion staan over het algemeen dichter bij de MT. De Griekse vertaling van de
kleine profeten gevonden in Nahal Hever (=Hev.) kan worden beschouwd als een
vroege herziening van de LXX. Deze bevestigt doorgaans de lezing van de MT.

De Syrische veíaling van de Peshitta, welke te dateren is kort voor de vastleg-
ging van de MT (Celston 1988,98), heeft op sommige plaatsen dezelfde afwij-
king van de MT als de LXX. Dit is loe te schrijven, net als bij de Vulgata, aan de
invloed van de LXX (Gelston 1987,174). Op enkele plaatsen heeft de pesh.

Dezelfde variant als 4QpNah., maar daarbij gaat het om zaken als extra voeg-
woorden (3:8, I l) met weinig consequenties voor de betekenis van de tekst.

In het modeme onderzoek schrikt men er vaak niet voor terug om mel ingrijpen-
de voorstellen tot wijziging van de Hebreeuwse tekst te komen. Men krijgt de
indruk dat de overgeleverde tekst hopeloos in de war is geraakt. Een goeà en
invloedrijk voorbeeld hiervan vinden we in de opmerking van Gunkel (1g93,
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240v.): 'Das cap. Nahum I mag als Beispiel fiir den Zustand unserer Texttradition

wichtig sein: Capitel- und vielfach Verseinteilung ist unrichtig; die metrischen

Verse sind vielfach nicht mehr erkannt; Umstellungen von Versen oder innerhalb

der Verse, lendenziöse und erklàrende Glossen. Veíauschungen ungewöhnlicher

Worte mit gewöhnlichen, Verdeutlichungen unverstàndlicher Ausdrucke, eine

Fiille von Buchstabenverwechselungen, Ausfall einzelner Buchstaben und Worte

und sonstige Schreibfehler. Und dies alles im Rahmen eines Capitelsl' Gunkel

baseert deze geringschatting van de MT op zijn overtuiging dat het eerste en een

sluk van hel tweede hoofdstuk van het boek oorspronkelijk een volledig alfabe-

tisch acrostichon bevanen. Dil kan alleen maar hersleld worden via ingrijpende

tekstkritische operaties. Hoewel deze opvattinS, tegenwoordig niet meer in deze

extreme vorm wordt aangehangen, blijft men pogingen ondernemen om de tekst te

'verbeteren' (zie bijvoorbeeld het tekstkÍilisch aPparaat in de BÉI.D. In dit com-

mentaar zal geprobeerd worden om aan le tonen dat dit in de meeste gevallen niet

nodig is (zoals ook wordt aangegeven in her CTAD. De meeste problemen kunnen

worden opgelost mel behulp van de analyse van de structuur van de teksl: wat op

het eerste gezicht moeilijk is te verklaren of vreemd lijkt te zijn geformuleerd

krijgt vaak een goede zin als het in groter verband wordt gezien. C)ok een nader

onderzoek naar de eigen uitzonderlijke literaire stijl van de dichter helpt hier

verder. De enige plaatsen waar men niet aan kleine wijzigingen van de tekst lijkt
te kunnen ontkomen zijn l:4b. 6a. 'lZa: en 3:9b. Sporen van verklarende koÍe
aanvulling van de lekst zijn mogelijk te vinden in 2:l c; 3: l6b- l7a' en l9b-

1.3 Eenheid en slructuur van het boek

Het boek Nahum wordt vaak opgevat als een verzameling van oorspronkelijk

zelfstandige profetieën. Dit leidt men onder meer af uit het 'dubbele opschrift'
(Wehrle 1995. 894).r De eerste die dit verdedigde was Gunkel. Dat had le maken

met de ontdekking van (sporen van) een acrostichon in hoofdstuk l. Dit gedicht

zou een ander karakter hebben en uit een latere tijd stammen dan de rest van het

boek. Vanaf het einde van de vorige eeuw zijn er vele theorieën ontwikkeld over

de samenstelling en het ontstaan van het boek. Uiteindelijk leidde dit tot studies

zoals die van Seybold in 1989 en Lescow in 1995, die stellen dat er ten minste

drie verschillende edities van de oorspronkelijke gedichten en visioenen zijn te

onderscheiden. De grote verschillen in hun conclusies laten echter zien dan er nog

alles behalve een consensus is in deze zaak. Datzelfde geldt overigens voor de

manier waarop anderen de eenheid van het boek verdedigen: elke nieuwe analyse

van de structuur komt weer mel een andere indeling van de tekst.l

I 
Zieook E. Zenger. Einleitung in das Ahen Testament. Sl\rll1arl 1995. 412: 'Schon die z§eiteiliSe

Uberschrifi l.l (Ausspruch iiber/gegen Ninive: Buch/Rolle der Schauungen Nahums) weisl daraufhin.
daB das Buch als Komposition von Texteinheiten unterschiedlicher Herkunfl entstanden ist.'
4 

Zie het overzicht van het onderzoek in Spronk 1995b. Ook het daarin nog niet venverkle aíikel
van Blies€ 1995 bevat $'e€r een afrÀ,ijkende beschíjving van de sructuur van het boek. Bliese gaat uit
van metrische chiastische structuren. waarbij hij vooral aandacht schenkt aan de lengie van de

eenheden. Zijns inziens speelt daaín het Betal 22 een belangrijke rol. Hoewel dit laatsie tol een wellicht
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Dit commentaaÍ is gebaseerd op een nieuwe analyse van de tekst volgens de
regels van de 'Kamper school'(Spronk 1995b5). Het uitgangspunl is de Masoreti-
sche indeling van de tekst. Alle mogelijke literaire hulpmiddelen van de dichter
worden in kaart gebracht. Daarbij wordt vooral gelet op markeringen van begin en
einde van grotere en kleinere eenheden en op de relaties tussen die eenheden. Zo
komt men tot een indeling (van grool naar klein) in canto's, subcanto's, cantikels,
strofen en verzen. Men kan dit zien als een vorm van 'close reading' met respect
voor zowel de Masoretische overlevering als de vrijheid van de dichter. Het levert
lal van nieuwe inzichten op en helpt soms ook bij de oplossing van oude exegeti-
sche problemen, zonder dat hoeft te worden ingegrepen in de Hebreeuwse tekst.
In het commentaar wordt de nodige aandacht besteed aan de structuur van de
tekst, waarbij deze beschreven wordt van de grotere (canto) tot de kleinste
eenheid. Hier kunnen de opmerkingen over de structuur daarom beperkt blijven
tol de grote lijnen en de relaties tussen de canto's.

Het boek Nahum kan worden beschouwd als één gedicht met de volgende
evenwichtige structuur.

(sub)canlo's cantikels strofen verzen

I l:l-ll 3 3+3+3 l7

IIA l:12-2:3 ) 3+3 l2

IIB 2:4-8 ) 2+2 IJ

IIC 2:9-14 ,) 3+3 t2

IIIA 3:l-7 3+3 12

IIII] 3:8-ll 1 2+2 7

IIIC 3:12-19 3+3 t3

In het eerste canto wordt YHwu bezongen als een wreker en een rechter. Het
tweede canto beval de aankondiging van het gericht over Nineve door deze
wrekende God; in een visioen ziet men hoe het vervuld wordt. Het laatste canto is
een reactie op deze aankondiging en voegt een nieuw visioen toe. Men kan canto I
ook zien als de proloog en canto III als de epiloog van de door Cod gesproken

iels le schematische benadering leidt. zUn er wel overeenkomsren met de hieronder gegcven analyse,
omdat ook daarin geconcludeerd wordt dat we te maken hebben met een zeer evenwichtige stn ctuur.
F-en andere overeenkomst met de analyse door BIiese is de constatering van een grote chiastistische
strucluur naast de aanwezigheid van meeÍ lineaire elementen.5 

Op enkele plaatsen wijk ik in dit commentaar af van de resultaten van deze voorstudie. Daarbij
gaat het met name om de verdeling van can(ikels in canto I. de strofen in l:7vv. En de cantikels in
canto lll AI in de publicatie in 1995 ueek ik afvan de voordracht gehouden in 1994. Helaas verviel
daamee ook de basis voor de verwijzingen door Becking 1995. 278, n. 5 en Becking 1995b. 4. n. 7.
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woorden in l:12-14 en 2:14. Op hun beurt vormen deze verzen begin en einde
van het lweede canto. De canto's zijn onderling verbonden door een aantal
sleutelwoorden: urN (l:6;2:4; 3:13, l5), rru (l:7;3:4,8), l'lyD (l:7; 3:ll), and
))N (l:10; 2:14',3:12v., l5). Het woord f]u markeert het contrast tussen YHWH

en Nineve. De herhaling van I'lyD geeff het verschil aan tussen Juda dat een

schuilplaats vindt bU YHwH en de bewoners van Nineve die tevergeefs beschuÈ
ting zoeken. De woorden vfx en ):x geven de rode draad aan die door het boek
loopt (zie l:6, l0;2:14 en 3: l5), welke in toenemende duidelijkheid het einde van
Nineve beschrijft.

De tekst volgend op de woorden van Cod in I :12- 14 heeft een fraaie chiastische
structuur. De corresponderende elementen zijn hieronder schemalisch weer-
gegeven. Zo woÍdt duidelijk dat de dichter hiermee extra nadruk wilde geven aan
de dreigende woorden namens YHwH in 2: l4 en 3:5.

a. 0!l;'l (2: I aA)
b. lDlD (2:l aB)

c. !]n (2:l bA) - feest vieren
d. flD (2:2aA) - de verstrooier

e. imperativi (2:2aB -b)
f. 'nnD) n]ln: 'l!u (2:7) - de poorten der rivieren staan open

g. n];'lDY (2:8) - slavinnen
h. O'D (2:9 + Nineveh)

i. nrN (2: l2) - waar?
j' n]NlY nli'l' oN: 'l'''N !l)n (2: l4)
j' nlNlY n']n! DN) 'l!)N r)ln (3:5)

i' I'ND (3:7) - wie?
h' D'D (3:8 + No)

g' D'lr: (3:l3aA) - vrouwen
f ]ytN 'lyt ]nnD) mnt (3:l3aB) - open pooíen van het land

e' imperativi (3: l4)
d'u]D (3: l8) - zij zijn verstrooid

c'll yPn (3:l9bB) - van vreugde in de handen klappen
b' YDu.r (3:l9bA)

a' D'ln (3:l8b)

Canto's Il en Ill zijn ook dezelfde manier opgebouwd, namelijk met een relatief
klein cantikel in het midden. De verwantschap tussen deze twee delen van het
boek Nahum is ook beschreven door Alonso Schökel: Armerding; Achtemeier;
Paíerson 1988, 48v. en Nogalski 1993b, 123, zij het dat zij elk weer tot andere
indelingen komen. Aan de genoemde overeenkomsten kan nog worden een extra
correspondentie tussen begin en einde worden toegevoegd: aan het begin van
canto ll ( I : l2) wordt aangekondigd dat de Assyriërs zullen verdwijnen (l]r,), ook
al zin ze nog zo talrijk. Hetzelfde wordt gezegd aan het einde van canto lll.
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Daarbij wordt het werkwoord'lï: gebruikt, dat blijkens Jer. 9:9 samen mel'11,
een paraltel paar kan vormen. De vergelijking van de Assyriërs met leeuwen
(2: l2v.) heeft een tegenhanger in de beschrijving van de Assyriërs als een kudde

zonder herder (3:18).
Hiernaast tÍeft men ook een lineaire rangschikking aan van de parallellen in de

beschrijving van de belegering van de stad, ingekaderd door het herhaalde door

God uitgesproken oordeel in 2: l4 en 3:5.

de rode kleur van het bloed 2:4a (E'IxD) 3: I (DiD'I)

Yoortrazende stri idwagens 2:5a (f)l) 3:2 (nl)lD)

bliksemen (i2tl) 2:5b 3:3 a

struikelen ()u)) 2:6 3:3b

ontbloot (n)l) 2:8 3:5

Het moge duidelijk zijn dat de profetie van Nahum een goed opgebouwde eenheid
is met allerlei dwarsverbindingen waardoor het goddelijke oordeel over Nineve
extra wordt geaccentueerd.

1.4 Stijl van de dichter
Over één ding zijn de geleerden die studie hebben gemaakt van het boek Nahum
het eens: de auteur moel een gelalenleerde dichter zijn geweest. Hieronymus
merkte al op dat de Hebreeuwse ieksl van 3:l-4 zo mooi is dat geen enkele
veíaling dit kan evenaren. Ook Luther heeft respect voor de literaire kwaliteit van
bijvoorbeeld 2:6 en voor de ironie in 2:10; 3:14 en 17. Heel bekend en veel
geciteerd is de opmerking van de Engelse bisschop Robert Lowth'. Ex omnibus
minoribus prophetis nemo videtur aequare sublimitalem, ardorem et audaces
spirilus Nahumi. Adde quod eius vaticinium integrum ac justum est poèma.
exordium magnrfcum esl et plane auguslum, apparatus ad excidium Ninivae,
eiusque excidii descriptio el amplifrcario, ardentissimus coloribus exprimitur, at
admirabilem habet evidentiam et pondus.o De auteur lijkt alle hem beschikbare
poëtische middelen te hebben aangegrepen om zijn boodschap vorm te geven.
Daarbij lijkt hij een voorkeur te hebben voor alliteratie, chiasmen en inclusies (zie
de overzichten bij Allis 1955; Patterson/Travers 1988 en 1990; en ook Warson,
CHP, met vele verwijzingen naar het boek Nahum).' Hij bedacht zelfs nieuwe

6 De socra poesi Hebraeorum. Praelectiones academiae Oxonii hobitae. Cöttingen 1770.414;
aanBehaald door o.a. Kreenen 1808. 29. en JPM Smith. 2?4.

' W.P. O.ifÍin. The God of the Prophets. An Anab,sis of Diyine ,4clÀoz (JSOTSup 249). Sheflield
1997. 254 oíderstreept dit op statistische gronden: de auteur gebruikte relatief u,einig dezelfde
woorden: 'Nahum's low root use average and high use ofviolence terminology was represenlative ofa
creative attempt to give an extremely thorough description ofthe destruction ofNineveh.'
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woorden (zie de opmerkingen bij 2:l I en l3v.) en maakte gebruik van verschil-

lende sooíen acroslichons (zie de opmerken bij l:lvv', l2 en 3:18) Dit laatste

was waarschijnlijk geihspireerd door de Mesopotamische literatuur' Er zijn vele

directe en indirecte parallellen aan te wijzen met Assyrische verdragsteksten en

hofannalen. Het is aannemelijk dat de auteur daarmee bekend was

De bijzondere stijl van de auteur leveí de nodige problemen op bij de vertaling

en inteipretatie. Dit is al te zien bij de oude vertalingen Soms ziet men daar

moeizame pogingen om een tekst die de veíaler blijkbaar niet begreep enige zin

te geven. öe-bii tijd en wijle ongebruikelijke manier van formuleren heeft er

nogll 
""n. 

toe geleid dat kritische uitteggers de tekst wijzigden in wat normaler

Hóreeuws. Bij gebrek aan inzicht in de samenhang van de tekst vanwege de vele

plotselinge orà.gung.n kozen zij dan soms ook voor een andere indeling ln dit

"or."niuu, 
g-n we er echter vooralsnog van uit dat problemen mel de inlerpre-

tatie van de tekst eerder te maken zullen hebben met de originaliteit van de dichter

dan met fouten in de overlevering. Daarom zal een eventuele ingreep in de tekst

slechts als laatste redmiddel worden toegepast.

1.5 Bronnen van insPiralie

Hierboven werd al opgemerkt dat de dichter hoogstwaarschijnlijk goed bekend

moet zijn geweest mei de Mesopotamische literaluur' De goede verstaander vindt

imme.s-tai-ran verwijzingen naar Assyrische verdragsteksten en hofannalen (zie

ook de voorbeelden hiervan gegeven door Machinist 1983,735v en de overzich-

ten bij Cathcart 1973 en Johnston 1992' 330-398).3 Men is het erover eens dat het

boek ilahum in veel opzichten op de Psalmen liikt Dat geldl dan mel name voor

het eerste hoofdstuk (zie de opmerkingen bij l:2-9 en ook bij 3:19) Deze ver-

wantschap met de Psalmen bracht Gunkel tot de gedachte dat dit eerste deel van

het boek Nahum een loevoeging is uit de tijd na de Babylonische ballingschap

Hoewel Cunkels opvattingen over een oorspronkelijk compleel alfabetisch

acrostichon tegenwoordig weinig weerklank meer vinden, komt men de daarop

gebaseerde liteiair-kritische analyse echter nog bij veel geleerden tegen'

De relatie met cultische teksten bracht Humbert. die het boek Nahum wèl als

een eenheid ziet, tot de theorie dat het oorspronkelijk geschreven is als een

liturgische tekst bij de viering van de val van Nineve Dit zou dan hebben plaats

g.ród"n in de tempel in de herfst van het lazr 612 voor onz€ jaaíelling Dit idee

ireeg aanvankeli.jk wel enige bijval (o.a. van Sellin en Biö)' maar het werd al snel

ter zï;ae getegd, omdat heiwel erg hypothetisch is en omdat in het boek Nahum

d. uui ,ui Nii"r" wordt aangekondigd als iets dat nog moet plaatsvinden 
n

E 
Een vergelijkbare manier van omgang met Assyísche teksten i§ tlaameembaar in het boek Jozua'

t-.L. RowlÀ. joshua and the Rhetotic o./ I olence A l\;ew Htstoricist ''Ínalvsrs (JSOTSup 226)'

sl"m"ta tggo. 183, komt wat dit berefl tol de volgende conclusie: 'As pan of their imperial stralegy.

the Àssydans ttad undermined the sense of identity ofthe nations the)' conquered ' .ldentity 
was being

,"^r"rt"a i, th":o.ttuu story. bui it was done by adopting the violent ideology ofthe oppressors The

,à." ia"otogy tttur hra uniermined their identily \r'as no\r being used to ereí lheir identit) ''
q 

Zie M. Gerfach. D ie prophetische Liturgien des 'llten leslorrenrs Bonn 1967 82v
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Ook Haupt veronderstelt een cultische achtergrond. Hij verbindt het boek met
de 'dag van Nikanor' genoemd in I Makk. l3:51v. Haldar legt verband met de
cultus op grond van de vergelijking met Mesopotamische mythen, met name
Enuma eli§. Zijn inziens hebben we hier te maken met een element uit het door
hem veronderstelde syncretistische volksgeloof waarbij yHwu werd vereerd als
een slervende en herrijzende god. De lheorieën yan Haupt en Haldar vonden
weinig navolging. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk een bepaalde verbinding
met de cultus kan zijn geweest. Zo zijn er nog steeds geleerden die het boel
Nahum lezen tegen de achtergÍond van de tempelcultus in Jeruzalem (zie De
Vries 1966). Jeremias 1969, 19, vermoedt dat profeten werkzaam in de tempel de
lekst na de ballingschap hebben bewerkt. Op deze manier kon het boek geLruikt
worden in de liturgie als een profetisch antwoord op een door het volk gizongen
klacht. Eaton 1981, 15, meent dat Nahum sprak op het herfsrfeest kort voor de val
van Nineve, maar hij acht het ook mogelijk dat dit al enkele decennia eerder
gebeurde. Coggins 1982, 92, is wat voorzichtiger. Hij merkt op dat er geen reden
is om eraan te twijfelen dal in de tempelcultus gebeden werd óm de overwinning
op de vijand uit het buitenland en dat ook de profeten hierbij waren betrokken.
Hij noemt in dit kader Nahum samen met Habakuk, JoëÍ en mogelijk ook
O!1dja'" Het is bij dir alles wel goed om te bedenken dat overeenkomsten met
cultische taal er nog niet als vanzelf op wijzen dat de profeet zelf verbonden was
aan de cuhus. Het ligt meer voor de hand dat de profÉet gewoonweg uitdrukkin-
gen en vormen (zoals het alfabetische acrostichon) zoals hij die haà gehoord in

l:l:.r]:,rn 
gebruikre voor zijn eigen boodschap. Mogelijk had hij op hel persoon_

tuke vtak conlacten in kringen van de rempel tNH Ridderbos.30i.
Een derde bron van inspiratie naast de Assyrische teksten ende teksten uit decultus van Jeruzalsm - werd gevormd door dswoorden van Jesaja, die leefde enwerkte in Jeruzalem aan het einde van de voorafgaande eeuw fKleinert 1910,

l39u; Ar.eraing, 45ivv.; Spronk 1995a, 46v.). Zo worden we in her boek
Nahum onder meer herinnerd aan Jes. 5:24-10; tO:S_lg: tq:Zi_Zl: en 30:2.1_33.
De-oude woorden krijgen daar nieuwe betekenis lzie de opmerkingen bij Nah.
I :10, l3 en 3:l).

1.6 Het boek Nahum als bron van inspiratie
Op zijn beurt is ook het boek Nahum een bron van inspiratie geweest voor latereprofeten (zie hierover ook Kleinert, 99; Helberg 1969; Currià icz:, tOS_tZt;
Coggins 1982, 82vv.; Spronk lggsa,47-56).

Zo kan men het boek Habakuk beschouwer als een gespiegelde replica van zijnvoorganger in de canon. De hymne in het laatste noófastu[ van Habakuk heefl
haar tegenhanger in Nah. I. Het opschrift in Nah. I :l i, nur* ,.r*unt aan dar in

l0 
. Zie ook J.. Blcnk insopp. A Historv of prophecv in hruel. philadelphia 1983, t 49. Hij noemtNahum rhe spokesman for rhe Tenrnre c,rrr in lhe service oIrhe (Joiu"ló'r",ior"uiir,," .."irrr.. zi"verder R R. Wilson. prophecv and Socten_ tn Ancrcnr lsrael. philadelphia 19g0. 277. .As 

a centralprotphet Nahum hetped ro preserve the sociit struour. uy .,,p..rrinftr,. ï"ii"""íËi"'ra*, 
"r,r,. 

.1rr
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Hab. 2:2. Verder lette men op de overeenkomsten tussen Hab. I :8v.i 2: l2 en Nah.
l:4, tussen Hab. 3:6, l0 en Nah. l:5, tussen Hab. 3:8vv. en Nah. l:4, en tussen
Hab. 3:l ó en Nah. l:7.'l

Nahum lijkt ook de tweede Jesaja te hebben beihvloed. Het belangrijkste
voorbeeld daarvan is de bekende tekst over de brenger van de blijde boodschap
van vrede (Nah. 2:l ll )es. 52:.7). Ook andere teksten uit de Deulero-Jesaja doen
sterk denken aan het boek Nahum; vergelijk Jes. 47:l-5 mel Nah. l:2, 8, l0:
3:5vv., 13; Jes. 5l:19v. met Nah. 2:ll',3:7. ll; en ook na de ballingschap te
dateren teksten Jes. l3:14 met Nah.3:18; Jes.24:l-4 metNah. l:10;2:2, l0v.;en
Jes.33:l-l2melNah. l:4,8, l0; 2: l,l4; 3:7, 15.

Hetzelfde is het geval met Jer. l0:7- I 5 (vgl. Nah. I :1, 8, l3; 3: I 9) en Jer.46:2-
l2 (vgl. Nah. l:8; 2:5, 9; 3:3, 9).

Tenslotte kan men in dit verband wijzen op de invloed die het boek Nahurn lijkt
te hebben gehad op de beschrijving in latere apokalyptische Iiteratuur van Gods
oordeel (zie Jes. 59:l7vv.; 66: l3- l6) en op de beeldspraak rond de Dag des Heren
(zie CalhcaÍ 1975).

1.7 De plaats binnen de canon

Het boek Nahum is het zevende van de twaalf ('kleine'''1) profeten. ln de MT
wordt het voorafgegaan door Mich4 in de LXX door Jona. De laatste tijd gaan er
in de oudteslamentische wetenschap stemmen op om de oude theorie van redacti-
onele activiteiten in de Dodekapropheton nieuw leven in te blazen (zie Nogalski
1993a. 2-12: Jones 1995, ll-40; en Schart 1998, l-29, met overzichten van
oudere literatuur). Het is de vraag of dit zal leiden tot overtuigende en in bredere

kring geaccepteerde resultaten. ln ieder geval spoort de in dit commentaar
verdedigde analyse van de tekst van het boek Nahum niet of nauwelijks met de

suggesties dit in dit kader gedaan worden door Nogalski 1993c, die een deel van

l:2v. (zie ook Van Leeuwen 1993),4b,6a en 3:15v. verklaart op grond van een

dergelijke redactionele activiteit. Het kan en mag niet onkend worden dat er vele
dwarsverbindingen zijn tussen de profetische boeken, maar het ligt meer voor de

hand om die toe te schrijven aan wederzijdse beïnvloeding dan aan het werk van
een latere redactor.

In het kader van deze canonieke benadering is hel interessanter en vruchtbaar-
der om aandacht te besteden aan de volgorde waarin de twaalf boeken zijn
geplaalst. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen wat de reden is voor het hierboven
genoemde verschil lussen de MT en de LXX. Coggins 1994,64, wijst erop dat de

I I Zi" oue. de relaties tussen Nahum en Habakkuk ook Schneider lg1g. 54t E. Bosshard. BN 40
(1987) 34lJones 1995. 55: en met bet.ekking tot het laatste voorbeeld Olivier 1969. Nogalski 1993a.
,10-45. spreekt ten aanzien van de ook door hem waargenomen overeenkomst tussen Nah- 3 cn Hab. I

over een Stichwoí connection' tussen de boeken. Daarbij ziet hij de andere verbanden wel over het
hoofd.
ll Zi" o.,.. d" oorsprong van deze naam in de derde eeulv van onze jaaíelling A. Hilhotst. "De

benaming gmte en kleioe profeten." Proleten en pro/etische geschrilen (Fs A.S. van der Woude. ed. l'.
Garcia Martinez et al.). Kampen 1985. 43-54.
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boeken van de twaalf profeten als éen geheel net zo zUn opgebouwd als de grote

profeten: in het begin gaal het om woorden van oordeel tegen het eigen zondige
volk (Jes. l-12:,24-34; Jet.l-25, Ez. l-24; Hos.-Micha). Het volgende deel betreft
voornamelijk het oordeel over de andere volken (Jes. 13-23: 341, het tweede deel
van Jer. in de versie van de LXX; Ez. 25-32: Nah.-Zef .). Als laatste deel vinden
we over het algemeen woorden van hoop op herstel voor de gemeenschap der
gelovigen (Jes. 40-66; slot van LXX Jer.; Ez. 33-48; Hag.-Mal.).'r Wat betreft de
vergelijking van Nahum met Jes. l3-23 is op te merken dat dit wordt bevestigd
door het gebruik van de term RDD in hel opschrift (vgl. Jes. ll:l; l5:l enz.). Een

en ander heeft ook consequenties voor de manier waarop men de theologie van
Nahum moet zien (zie de opmerkingen onder § 3).

Hoe staat het nu met de relatie tussen de boeken Nahum en Jona? Het gaat in
beide boeken over dezelfde stad Nineve, dal geconfronteerd wordt met de
aankondiging van een slrenge straf. De uitkomst is echter totaal verschillend. Het
is wel zeker dat het boek Jona geschreven is nó het boek Nahum en er hoogst-
waarschijnlijk ook op reageert (vgl. Dietrich 1994b,741: 'stille Zwiesprache'; zie
ook Coggins 1994,66). Jona herhaalt de aankondiging zoals Nahum die eerder
deed. Hij hoopt duidelijk op een zelfde uitkomst, maar hij wordt daarin door
Yttwu zelf gecorrigeerd (let op de nauwe relalie tussen Jona 4:2 en Nah. I :31 het
gebruik van het aan de naam Nahum verwante werkwoord Ell) in Jona 4:2i en het
feit dat beide boeken eindigen met een vraag). Het boek Jona werd waarschijnlijk
als laatste toegevoegd aan de verzameling van kleine profeten. Dat wordt beves-
tigd door de plaats nó Maleachi in een oud lekstfragment gevonden in eumran
(4QXII"; zie hierover Jones 1995. 129-169).ln de LXX werd her boek Jona direct
vóór Nahum geplaatst. Dat zal wel gebeurd zijn op grond van de overeenkomsten.
ln de volgorde van de MT lijkt meer rekening te zijn gehouden met de chronologi-
sche aanduidingen in de opschriften van de boeken Jona en Micha. In de Targum
van Nah. I wordt dit als volgt uitgelegd: 'Jona, de zoon van Amittai, de profeet
van Gat-Hefer, profeteerde eerder tegen Nineve en haar zonden; toen ze opnieuw
zondigde profeteerde Nahum van Bet Kosi nog eens tegen haar, zoals is beschre-
ven in dit boek.' Deze nieuwe zonden van Nineve zouden dan zijn aangeduid in
Mi. 5:4v. Daar gaat het namelijk over een Assyrische inval in Juda. Volgens Jones
is de volgorde van de boeken in de LXX ouder dan die in de MT. De verandering
in de plaatsing van het boek Jona zou een ontwikkeling in de geschiedenis van de
uitleg aangeven: 'from a narratiye postscript on lsraelite prophecy to an example
of Israelite prophetic literature and finally to a historical account of an eighth
century prophetic figure' (Jones 1995. 239). Hij veronderstelt dat de boeken Jona
en Nahum in de LXX direct na elkaar zijn geplaatst in een poging om met de
boodschap van Cods soevereine genade volgens het boek Jona tegenwicht le

t1
Zre voor een andere meer op de ch.onologie gerichte visie op de parallellen tussen de

Dodekapropheton en de drie gmte profeten D.N. Freedman. The L/nin ofthe Heirew glóle. Ann Arbor
1991, 49-52. Ook E.W. Conrad. "Reading Isaiah and rhe Twelve as irophetic Books... ï/riting and
Reoding rhe Scroll of /saiai. (SVT 70.t. ed. C.C. Broyles et al.). Leiden 1997. 3.17. wijst op een
aantal \lezenlijke inhoudelijke overeenkomsten
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bieden aan de beschrijving van het oordeel over de volkeren in de boek JoëI,
Obadja en Nahum. (228). Door de meer historische benadering in de MT zou dit
aspect dan wat op de achteÍgrond zijn geraakt.

§ 2 Historische aspecten
2.1 Literatuur

B. Becking, "Bee's Dating Formula and the Book of Nahum," JSOI l8 (1980)
100-104; R.E. Bee, "Dating the Book ofNahum: A Response to the Article by
Bob Becking," JSOT l8 (1980) 104; E. Ben Zvi, "History and Prophetic Texts,"
History and lnterpretation (Fs J.H. Hayes, ed. M.P. Graham et al.; JSOTSup
173), Sheffield 1993, 106-120; M. Cogan, "Judah under Assyrian Hegemony,"
JBL 112 (1993) 403-414; LH. Eybers, "A Note Concerning the Date of Na-
hum's," Van Zyl 1969,9-12; A.K. Grayson, lssyrian and Babylonian Chronicles,
New York 1975; A.K. Grayson, "Assyria 668-635 B.C.: The Reign ofAshurbani-
pal," CAH Íll/2, 1991. 142- l6l ; A.K. Grayson, "Assyrian Rule of Conquered
Territory in Ancient WesteÍn Asia," Civilizations of the Ancient Near East (ed.
J.M. Sasson), II, New York 1995,959-968; W.C. Gwaltney, "A ssyrians," Peoples
of the Old Testament World (ed. A.J. Hoerth et al.), Grand Rapids 1994, 77-106;
W.G. Lambert, "Assyrians and Israel," IRE, Vol. 4, 1979,265-277: A.H. Layard,
Ninereh and Babylor, London 1874; F.M.Th. de Liagre Böhl, "BlUte und Unter-
gang des Assyrerreiches als historisches Problem," .tÍrdio Biblica et Semitica (Fs
Th.C. Vriezen), Wageningen 1966, 204-220i Luckenbill 1927 : T.A. Madhloom,
"Nineveh. The 1968-1969 Campaign," Sumer 25 (1969), 43-49; T. Madhloum
(sic), "Excavations at Nineveh. A Preliminary Report (1965-1967)," Sumer 23
(1967)16-79; T.A. Madhloun (sic), "Nineveh. The 1967-1968 Campaign," Sumer
24 ( 1968) 45-51 ; W. Mayet, Politik und Kriegskunst der Assyrer (Abhandlungen
zur Literatur A lt-Syrien-Palàstinas 9), Miinster 1995; T.C. Mitchell, "Judah unril
the Fall of Jerusalem," CAH llll2. 1991.371-409; J. Oates, "The Fall of Assyria
(635-609 B.C.)," CAH lll/2, 1991,162-193; R.H. Pfeiffer, "Assyria and Israel,"
Revista degli studi orientali 32 (1957) 145-1541 Piepkorn 1933; A.F. Rainey,
"Manasseh, King of Judah, in the Whirlpool of the Seventh Century 8.C.E.,"
kinattutu Sa ddróti (Fs R. Kutscher, ed. A.F. Rainey er al.), Tel Aviv 1993, 147-
164; W. Röllig, "Assur-GeiBel der Völker," Saeculum 37 (1986) I l6-128;
H.W.F. Saggs, The Might that wos Assyria, London 1984; Scott 1990; C.C.
Smith, ",Aha, Assyria! Rod of My Fury, Very Staff of My Sentencing-Curseu,"
Ilords Remembered Texls Renewed (Fs J.F.A. Sawyer, ed. J. Davies et al.;
JSOTSup l95), Sheffield 1995, 182-2061' Spalinger 1974;, W. von Soden, "Die
Assyrer und der Krieg," Iraq 25 (1963) lll-144; Stronach 1992; H. Spiecker-
mann, Juda unter Assur in der SargonidenzerT (FRLANT 129), Göttingen 1982;

M. WeippeÍ, "Die Kàmpfe des assyrischen Königs Assurbanipal gegen die
Araber," IldO 7 (1973) 39-85; Wiseman I979.

2.2 De histctrische achtergrond
Dit is niet de plaats om een uitgebreide beschrijving te geven van de geschiedenis
van Juda en Assyrië in de zevende eeuw voor onze jaaíelling (zie hiervoor o.a. de
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uitstekende overzichten door Mitchell 1991 en Crayson 1991). We kunnen ons

hier beperken tot enkele hoofdzaken.
Het enige historische feit waarvan expliciet melding wordt gemaakt in het boek

Nahum is de verovering en verwoesting van de Egyptische stad Thebe, in 3:8

aangeduid met de naam 'No van Amon'. Deze werd veroverd door de Assyrische
koning Assurbanipal, die regeerde van 668 tot waarschijnlijk 627 (er besÍaat
nogal wat onduidelijkheid over zijn laatste jaren en met name over de vraag of hij
toen nog wel erkend werd als heerser). Zijn voorganger en vader Esarhaddon had

hem een machtig rijk nagelaten. In zijn eerste regeringsjaren was hij vooral bezig
met het consolideren van die macht. Om die reden trok hij ook tot twee keer toe

met een groot leger naar Egypte, hetgeen dan uiteindelijk leidde tot de verovering
van Thebe. Het daarop volgende jaar sloeg hij ook opstanden neer van de Meden
in het noorden, de Arabieren in het zuiden en van de Elamieten in het oosten. De
grootste bedreiging waarmee hij kreeg te maken kwam van zijn broer Shamash-
shuma-ukin. Hun vader had hem aangesteld als koning van Babylon. Samen met
Elam had hij in 652 een verbond tegen Assyrië gesloten. Deze opstand eindigde
met de val van Babylon in 648 na een belegering van twee jaar.

Assurbanipal was meer dan een strijder. Hij was ook een bouwer. Hij voltooide
de bouwprojecten in Nineve begonnen door Esarhaddon nadat deze Nineve tot
zijn hoofdstad had gemaakt. Assurbanipal restaureerde tevens Babylon en zette
daar een groots bouwprogramma op. Hij is ook befaamd vanwege andere culture-
le verdiensten, zoals het opzetten van een voor die tijd enorrne bibliotheek. Op het
hoogtepunt van zijn macht moet er in het land een algemeen gevoelen geweest
zijn van veiligheid en welzijn. Men spreekt wel van de par Assyriaca (Grayson
199r, 160).

Tijdens de laatste jaren van zijn regering zette er echter een neergang in. Zijn
drie opvolgers slaagden er niet in de oude glorie te doen herleven. Het einde
kwam in 612, toen de samengevoegde legers van Babylon onder Nebopolassar en

van Meden onder Cyaxares Nineve aanvielen en na een beleg van drie maanden
innamen. De slad werd geplunderd en in een ruihe veranderd. De laatste Assyri-
sche koning, Assur-uballit II, wist nog te ontkomen naar Haran. Ondanks steun uit
Egypte kwam daar het definitieve einde van het Assyrische rijk na de nederlaag in
de slag bij Karkemis in 605.

De Assyriërs waren verantwoordelijk voor het einde van de staat IsraëI. Zij
hadden in 722 Samaria veroverd en zijn inwoners in ballingschap gevoerd. Onder
koning Hizkia slaagde Juda erin om onaÍhankelijk te blijven. Het overleefde zelfs
een aanval van Sanherib op Jeruzalem in 701 . Deze Assyrische veldtocht had het
land echter wel ernstig verzwakt en het volk van Juda was nu ook gedwongen om
zware schatting te bestalen aan de Assyriërs. De opvolger van Hizkia, koning
Manasse (regerend van 68716 tot 640), lijkt de meeste tijd gehoorzaam geweest te
zijn aan Assyrië. Het is niet duidelijk of de uitzondering waarvan verhaald wordt
in 2 Kron. 33:llvv. op historische feiten berust. Juda kreeg niet te maken met
nieuwe aanvallen, maar het had wel te lijden onder de opgelegde schattingen en
onder de Assyrische legers op doorreis naar Egypte of Arabische gebieden. In
Assyrische berichten kunnen we lezen hoe Manasse werd gedwongen om bij te
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dragen aan de bouwactiviteiten en de militaire campagnes. Dit leverde grote
economische problemen op voor Juda (zie Rainey 1993, 149-152, over Manasse
als 'king ofan economically depressed state').

De opvolger van Manasse was Amon. Hij regeerde maar kort, want al snel werd
hij vermoord (in 641/640) en vervangen door Josia. Deze profiteerde aanvankelijk
van de neergang van de stabiliteit onder Assurbanipal. Ook van de neergang van
de Assyrische macht kon Josia profiteren. Hij kon zelfs iets van de vroegere glorie
van de periode onder koning David laten herleven. Dal duurde echter maar kort.
Josia vond onverwacht de dood in 609, toen hij tevergeefs probeerde een Egyp-
tisch leger tegen te houden, dat onderweg was naar Haran om de Assyriërs te
ondersteunen in hun strijd tegen de Babyloniërs.

2.3 Datering van het boek en aanduiding van de schrijver
Men is het er over het algemeen oveÍ eens dat het boek Nahum of in ieder geval
een deel daarvan gedateerd moet worden tussen 663 (de val van Thebe) en 612
voor onze jaaíelling (de val van Nineve).r! Het wordt echter moeilijker wanneer
men probeert om bepaalde tekslen te verbinden met andere te daleren gebeuíe-
nissen of personen.

Humbert en Sellin beschouwen het boek als een liturgische tekst geschreven
voor de viering van de val van Nineve en dateren het dus kort na die gebeuÍenis
in 612. Het boek zelf lijktjuist een datum kort vóór de belegering re suggeren en
sommige geleerden identificeren de in 5:4v. en J:2v. beschreven legers met de
Babyloniërs en de Meden. De boodschap om temidden van alle militair superieu-
re machten zijn vertrouwen te stellen op YHWH zou ook goed overeenkomen met
de reformatie van Josia. Wanneer men het boek Nahum associeeí met deze
reformatie, dan zou dit ook kunnen verklaren waarom hier geen aandacht wordt
gegeven aan de elders zo benadrukte zonden van eerdere koningen zoals met
name Manasse (JPM Smith; Horst; Pfeiffer 1951, 152). Een belangrijk probleem
bij deze datering is echrer dat zij lijkr te worden tegengesproken door de beschrij-
ving van de Assyriërs. Zij worden nog steeds voorgesteld als een machtig volk
(zie bijv. l:12), terwijl het Assyrische rijk sinds de dood van Assurbanipal flink
aan prestige had ingeboet.

NH Ridderbos stelt een datering voor nog wat koíer na de reformatie van Josia
in 622. Dit zou de positieve houding ten opzichte van Juda verklaren en het zou
ook sporen met de opkomst van Babylon onder Nabopolasser als rivaal van
Assyrië (zie ook C athcart 1992,999).

Eybers 1969, 10, gaat weer een stapje verder rerug. Hij denkt aan de tijd rond
610. Nahum zou een instrument in Gods hand zijn geweest ter bemoediging van
Josia (zie ook VanGemeren 1990, 164). Anderen kiezen voor deze datering
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14 
Een uitzondering is de tamelijk speculatieve theorie van Noll 1996. Hij veronderstelt dat hel

boek geschreven is aan het begin van de zesde eeuw voor onze jaanelling en toespelingen maakt op
gebeurtenissen in Syrië en Palestina uit die periode. Nineve zou dan het beeld zijn van het zondige
Jeruzalem.
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vanwege de veronderstelde relalie met de eerste aanval van de Meden op Nineve.

Daarbij gaat men dan vooral uit van gegevens van oude Griekse geschiedschrij-
vers (zie o.a. Stonehouse; en voor de Griekse bronnen: Kleineí 1910, 523vv. en

Maier, 108w.). Het probleem bij deze datering ten tijde van de regering van Josia

is dat er geen aanwijzingen zijn voor vijandelijkheden in deze Periode tussen Juda

en Assyrië. Juda lijkt in deze periode juist geprofiteerd le hebben van de genoem-

de pax Assyriaca en zou dan weinig baat hebben gehad bij een Assyrische
nederlaag (Ben Zvi 1993, I l8v.). Ook als we uitgaan van een geleidelijke neer-
gang van de machl van Assyrië, lijkt een aankondiging van een volledige vernie-
tiging niet als vanzelfsprekend goed nieuws voor Juda. Een zwak Assyrië zou de

voorkeur verdienen boven een machtige en dreigende opvolger.
Veel geleerden zien een relatie met de opstand van Shamash-shuma-ukin in 652

(zie o.a. Goslinga; Van der Woude; Patterson; Dietrich 1994b,740). Om twee
redenen is dit echter niet waarschijnlijk. Om le beginnen zou men een duidelijker
verwijzing in de tekst verwachten naar een dergelijke concrete gebeuÍenis; ten
tweede, zou de mislukking van deze opstand in 648 al snel een herinterpretatie
van de woorden van Nahum noodzakelijk hebben gemaakt, hetgeen bepaald niet
zou hebben bijgedragen aan het gezag van deze profetie.

Dit alles leidt ertoe dat een datering kort na de val van Thebe in 663 het meest
aannemelijk is (zo ook o.a. Maier en Keller). Daarvoor zijn ook nog de volgende
argumenten aan te voeren: ten eerste is het goed denkbaar dat men zich in Juda
nog goed kon herinneren welke zware tol de veldtocht naar Egypte door Assurba-
nipal eiste van de landen waar de legers doorheen trokken (zie de opmerkingen
bij 3:8); ten tweede zou een vergelijking van Nineve met Thebe weinig zin
hebben na het herstel van de Egyptische macht en zelfstandigheid rond 650.

De stijl van het boek geeft aan dat we te maken hebben met een kundig schrij-
ver, die vertrouwd was met cultische teksten en met Mesopotamische literatuur.
We zouden daarom kunnen denken aan de schrijver aan het hof van koning
Manasse te Jeruzalem. Zo iemand moest het Akkadisch, de internationale
voertaal uit die tijd, passief en actief beheersen. We leren één van zijn voorgan-
gers kennen in 2 Kon. l8:18, waar deze lijkt op te treden als tolk bij de onderhan-
delingen tussen de Assyrische rabshake tijdens de belegering in het jaar 701.
Zo'n schrijver moet ook toegang hebben gehad tot de tempel (zie 2 Kron. 24:l l).
In zijn positie kon hij het zich ten tijde van Manasse niet veroorloven om anti-
Assyrische teksten te publiceren. Dit zou immers in strijd zijn met het beleid aan
het hof (vgl. Ben Zvi 1993, I | 2). Het zou hem zijn baan en mogelijk zelfs zijn
leven hebben gekost. Om deze reden schreef hij onder een pseudoniem (zie de
opmerkingen bij l:l). Men kan zich afvragen ofop grond van deze suggestie men
niet meer kritiek op de koning van Juda zou moeten verwachlen. Daar ontbreekt
het toch aan, want ook de suggestie van Dietrich 1994a,470 (zie ook Jeremias
1970, 24), dat I :l I gericht is tegen Manasse. oveíuigt niet. Men bedenke hierbij
echter wel dat in de boeken Koningen en Kronieken Manasse in de eerste plaats
als de negatieve tegenhanger van koning Josia wordt geschilderd. In werkelijk-
heid zal Manasse wellicht een wat meer genuanceerde houding ten opzichte van
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Assyrië hebben ingenomen. Dat neemt niet weg dat hij niet zou hebben toege-
staan dal één van zijn ambtenaren zich in het openbaar zo kritisch over Assyrië
zou uitlalen. In ieder geval lag de oorzaak van Juda's narigheid niet in de eerste
plaats bij hem maar bij de Assyrische onderdrukking.

§ 3 Theologische aspecten

3.1 Lileratuur
Balaban 1962; Coggins 1982t Dietrich 1994a; N.K. Gottwald, All the Kingdoms
of the Earth. Israelite Prophecy and lnternational Relations in lhe Ancient Near
East, New York 1964; Keller 1972; Longman 1985; J.L. Mihelië, "The Concept
of God in the Book oFNahum," Interpretation 2 (1948) 199-207; Peels 1993;
G.V. Smith, The Prophets as Preachers. An Introduction to the Hebrete Prophets,
Nashville 1994; K. Spronk, "Geweld in het Oude Testament," lnterprelatie 616
(september 1998), ó-9; W. Staerk, Das Assyrische ll/eltreich im Urteil der Pro-
pheten, Giifiingen 1908; Vawter 196l; M. Weinfeld, "Der Protest gegen den
lmperialismus in der altisraelitischen Prophetie," Kulturen der Achsenzeit (ed.
S.N. Eisenstad0, Vol. l, Frankfurt a.M. 1987, 240-257 S. Weissbleit. ,.God,s

Character in the Prophecies of Jonah and Nahum in Regard to Nineveh," Beit
Mikra 38 (1993) 206-21 I (Hebreeuws).

Tegenover de prominenle plaals van hel boek Nahum in boeken en artikelen over
de Hebreeuwse poëzie staat het feit dat het vrijwel geheel ontbreekt in de hand-
boeken over de theologie van het Oude Testamenl. Zoals het algemeen wordt
geprezen om zijn fraaie st|l, zo wordt het emstig bekritiseerd om zijn onverholen
haat en leedvermaak.ri Daarmee zou het nogal uit de toon vallen vergeleken bij
bijvoorbeeld een profeet als Jeremia. Hij zou eigenlijk onder de valse profeten
gerangschikt moeten worden. ro

Men verliest hierbij echter uit het oog dat er wel degelijk duidelijke relaties
bestaan met de overige Schriftprofeten. Juist wie daar oog voor heeft zal tot
andere conclusies ten aanzien van de theologie van Nahum komen. Men bedenke
ook da( er weinig verschil bestaat tussen de profetie van Nahum en de woorden
tegen de volkeren zoals we die vinden bij Jesaja en Jeremia (ook opgemerkt door
o.a. Stonehouse,95;NH Ridderbos, 35; Weinfeld 1987,242', Coggins 1992,84).
Sterker nog, veel uitspraken van Nahum kunnen worden beschouwd als herinter-
pretatie van woorden van Jesaja. Sommige van Nahums lrdgenoten zullen

15 
Staerk 1908, 179v.: 'Aus Ha0 und wilder Schadenfreude ist die ganze Dichtung. in der wir ein

charakteristisches Zeugnis des von Jeremja so scharf bekiimpÍlen nationalen Prophetentums haben.
geboren.'
lu 

Vgl. JPM S.ith. 281: 'ln Nóum. a representative ofthc old. narÍow and shallow prophetism finds
its place in the Canon ofScripture. His point of view is essentially one with fiat of(...) the so-called
,false prophets..' DerEelijke denigrcrende oordelen vindt men o.a. ook bU Marri. 305v.: Elliger, 20: L.
Rosr fàaz 90 ( 1965) 24ór en Se) bold. 20. ln de Book Lisr of rhe SOIS 1988. 54. merkt R.A. t\4ason
zclfs op: Will any ofus ever have the courage to admí (...) that the book really is rather a disgrace to
the trlo religious communities of whose canonical Scriptures it forms so unwelcome a part?, (vgl.
Mason 1991. 82v.. voor een wat genuanceerder oordeel).
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getwrfeld hebben aan de profetieën welke Jesaja gegeven had over Assyrië aan

het einde van de achtste eeuw, maar Nahum blaasl ze juist nieuw leven in (Smith

1994, 159v.). Waarschijnlijk was Nahum ook op andere punten dezelfde overtui-

ging to€gedaan, maar omdat hij zich concentreert op één onderwerp komen die

hier niet aan de orde (vgl. Vawter 1961, 220 en Gottwald 1964, 232). In plaats

van hem uit te maken voor een valse profeet bedenke men liever dat het boek

Nahum in latere profetische tradities beschouwd moet zijn als een volmaakt

voorbeeld van ware profetie. De val van Nineve in 612 bewees immers dat deze

woorden, die waarschijnlijk een halve eeuw eerder aan het papier waren toever-

trouwd, door God geïnspireerd moeslen zijn. De woorden van Nahum voldoen

volledig aan het in het boek Deuleronomium geformuleerde criterium voor de

ware profetie, namelijk dat een profeet terecht gesproken heeft in Gods naam

wanneer zijn woorden uitkomen (Deut. l8:21v.). Men bedenke hierbij ook dat
juist het boek Deuteronomium een centrale rgl speelde in de reformatie van Josia.

Dit verklaart waarom het boek Nahum zo'n grote invloed heefl gehad op lalere
profeten (zie de opmerkingen hierboven bij § 1.6).

De hymne aan hel begin van het boek wordt terecht de sleutel voor het juiste

verstaan van het boek genoemd (Achtemeier). Het is meer dan slechts het resul-

taat van een latere poging van orthodox gelovige zijde om de van oorsprong
wereldse soldatenliederen geschikt te maken voor religieus gebruik, zoals Seybold
beweeí. De theologische toon die aan het begin wordt gezet klinkt door in hel
gehele boek. YHwH wordt geprezen als almachtig schepper. Zijn macht doet Hij
ook gelden in de geschiedenis (Balaban): Hij bestrudt de boze krachten die zich
tegen Hem verzetten en Hij beschermt degenen die hun toevlucht bij Hem zoeken.
Nineve wordt geschilderd als een legenstander van YHwH. De militaire machten
die Nineve belegeren worden zo beschreven dat men ze in verband kan brengen
met hemelse legers (vgl. Longman 1985 en Cathcart 1985 oveÍ YHWH als 'Divine
Warrior'). De dichter van het boek Nahum kan gerekend worden tot de monothe-
istische kringen in Juda die de weg bereidden voor de reformatie van Josia.

Daarbij laat hij zien wat de politieke consequentie is van het geloof in de ene God
(Dietrich 1994a).

Hoewel het boek Nahum begint met een drievoudig'YHwH is een wreker', is

wraak loch niel het overheersende thema. Men moet deze wraak vooral zien als
onderdeel van het beeld van YHwH als rechter (Peels). Zijn toorn is gewekt bij de
aanblik van het onrecht. De boodschap van zijn strenge oordeel is een troost voor
wie onderdrukt worden door kwaadaardige machthebbers en een bron van hoop
voor wie vrezen dai deze boze machten onoverwinnelijk zijn (Edelkoort, 52v.).
Het spreekt vanzelf dat deze boodschap in later tijden het best werd en wordt
begrepen door hen die in een situatie vergelijkbaar met die van Juda verkeerden.r?

I7 
Vgl. d" reactie van Mihelii 1948. 199v.. op de bovengenoemde kritiek van o.a. S(aerkr 'ifthe

critics ofNóum had lived in the last decade and rvitnessed the brutalily that had been visited upon the
helpless people in the European and Asiatic concentration camps, that thel would rather havejoined
theiÍ voices wilh Nahum in his joy over the fall ofthe "bloody city,. than have condemned his righteous
indignation in the comfort and the security oftheir ivory towers.'
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Heel belangrijk in dit verband is ook het inzicht dat de beschrijving van het
komende onheil over Nineve vrijwel geheel ontleend is aan Assyrische teksten.
Keer op keer vindl de goede vemtaander, dat wil zeggen: degene die vertrouwd is
met de in de tijd van de dichter alom bekende teksten, verwijzingen naar de
brallerige taal uit verslagen van de veroveringen door Assyrische koningen en
naar de dreigende vloekteksten uit de verdragen die de Assyriërs oplegden aan
overwonnen volkeren. Nineve wordt dus in zekere zin verslagen met het zwaard
dat het zelf heeft opgenomen. Men doet het boek Nahum dus onrecht als men het
ziet als een verheerlijking van geweld tegen de vijand. Het is eerder een protest
tegen zulk geweld. Het zet in met een verwijzing naar een wrekende Cod, maar
het is gebaseerd op de hoop op een goede God, die zelf niet het initiatief neemt tot
een hard optreden, maar die wel de geweldenaar in zijn eigen geweld laat onder-
8aan.

De dichter beschrijft de tegenstanders doorgaans in algemene termen. Dit geeft
aan dat hij niet slechts de voor hem actuele situalie in gedachten had. Nineve is
het symbool van de Assyrische macht en Assyrië is een typisch voorbeeld van een
vijand van YHwH (Vancemeren 1990, l6l ). Daarom kan men de boodschap van
dit boek zien als een getuigenis van een fundamenteel geloof in yHwH als heercer
over alle machten. Keller 1972,418, spreekt over een 'Relativierung und Mythi-
sierung der Geschichte' (vgl. ook Van der Woude, 127). Nahum zou zijn eigen
tijd hebben gezien als verankerd in de mythische stÍuctuur van de .unvermeid-

liche, weil lranscendental verankerte, Sieg der Ordnung i.iber die Unordnung.,
Men kan deze visie vergelijken met de opvatting van andere geleerden die het
boek Nahum in de overgeleverde versie dateren na de Babylonische ballingschap
en in verband brengen met eschatologische tradities (Schulz 1973; Renaud l9g7).
Men kan over deze datering van mening verschillen, maar het is wel zeker dat het
boek Nahum latere eschatologische en apocalyptische literatuur heeft beihvloed
(zie ook de opmerkingen aan het slot van s 1.6).

§ 4 Geschiedenis van de uitleg
4.1 Literatuur

J.D. Amusin, "The Reflexion of Historical Events of rhe First Century B.C. in
Qumran Commentaries (4Ql6l; 4Q169; 4e166)," HUCA 48 (1977) t23-t5L;
C.T. Begg, "Josephus and Nahum Revisited," ÀEJ l54 (1995) 5-22; D.L. Chris-
tensen, "The Book of Nahum: A History of Interpretation,,' Forming prophetic
Literature (Fs J.D.W. Watts; eds. J.W. Wans et al.; JSOTSup 235), Sh;ffield
1996, 187-194; D. Dimant, "A euotation from Nahum 3:8-10 in 4e385#6,', 2,àe
Bible in the Light oÍ lts lnterpreters, (ed. S. Japhet), Jerusalem 1994. 3l_37
(Hebreeuws); A. Duponl-Sommer, ..Le commentaire de Nahum découvert près de
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querelle origéniste. La cure et la guérison ultime du monde et du diable dans l'Íl
Nohum," Aug 24 (1984) 471-494 y.-M. Duval, ,'Jéröme et les prophètes,,,
Congress Volume Salqmanca 1983 (ed. J.A. Emerton; SVT 36), Leiden 19g5,
108-l3l; Gordon 1989; D. Flusser, ..pharisàer und Essener im pescher Nahum,,,
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Qumran (ed. K.E. Grözinger et al.; Wege der Fonchung CDX), Darmstadt 1981,

l2l-166; D.J. Halperin, "Crucifixion, the Nahum Pesher, and the Rabbinic

Penalty of Strangulation," "/./S 32 ( l98l ) 32-46; S.B. Hoenig, " Dorshé Halakot in
the Pesher Nahum Scrolls, JBL 83 (1964\ I l9-138; S.B. Hoenig, "The Pesher

Nahum ,Talmud"," JBL 85 (1967) 441-445, M.P. Horgan, Pesharim. Qumran
Interpretation of the Biblical Eoots (CBQ Monograph Series 8), Washington

1979: G. Krause, Studien zu Luthers Auslegung der Kleine Prophelen, Tubingen

1962 J. Maier, "Weitere Stiicke zum Nahumkommentar aus der Höhle 4 von

Qumran," Jud 18 (1962) 215-250: l. Rabbinowitz, "The Meaning of the Key
("Demetrius.) Passage of the Qumran Nahum-Pesher," "/lO§ 98 ( 1978) 394-399;

Rosenberg 1988; H.H. Rowley, "4QpNahum and the Teacher of Righteousness,"

JBL 75 (1956) 188-193; L.H. Schiffman, "Pharisees and Sadducess in Pesher

Nahum," Minhah le Nahum (Fs Nahum M. Sarna, ed. M. Brettler et al.; JSOTSup

154), Sheffield 1993, 272-290: Spronk 1995a; Y. Yadin, "Pesher Nahum
(4QpNahum) Reconsidered," 1El 21 (1971) l-lZ.

De eerste sporen van interpretatie van hel boek Nahum zijn al te vinden binnen
het Oude Tesiament zelf (zie § I .6). Het boek Jona is duidelijk bedoeld als reaclie
op de manier waarop in het boek Nahum de relatie tussen YHwH en de volkeren
wordl beschreven (zie § 1.7).

Voor de gemeenschap van Qumran in de laatste eeuw voor onze jaartelling
blijkt het boek Nahum van grote waarde te zijn geweest. Enkele van hun lofliede-
ren (lQH)'3 zijn duidelijk geïnspireerd door Nah. I (zie Spronk 1995a, 59). Zo
zijn er duidelijke overeenkomsten tussen I QH XIV, 2l v. en Nah. I : I I ; XI. 28v.
en Nah. l: 6, 9, ll; XI, 30 en Nah. l:4; XI, 3lw. en Nah. l:5; Xl. 3l en Nah.
l:8w.; en tussen XI, 37 en Nah. I :7. Er is een deel van een commentaar (pesrlrer)

uit Qumran bewaard gebleven (4QpNah).r" Daaruit blijkt dat men in het boek
Nahum de ideeën van de gemeenschap van Qumran bevestigd zag. Ook legde
men direct verband met bepaalde gebeurtenissen uit de eigen tijd (zie hierover de
opmerking in de rubriek'Hoofdlijnen en perspectieven'; zie verder ook Dimant
1994). Iets dergelijks trefl men ook aan in de parafrases van de Targum.

Josephus noemt Nahum in zijn Anliquitates 9.239-241 bij zijn weergave van de
gebeurtenissen ten tijde van koning Jotam. Deze ongebruikelijk vroege datering
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Josephus Nahum in verband wil
brengen met de andere profeet die zich tegen Nineve richtte, Jona, die door hem
in dezelfde tijd wordt geplaatst. Josephus beperkt zich bij de weergave van de
boodschap van Nahum tot een vrije weergave van 2:9-14, waarin de Assyriërs
worden vergeleken met leeuwen. Begg 1995, l6-22, vermoedtro dat Josephus hier
bewust ruimte heeft willen laten voor verschillende toepassingen. Hij zou 'dubbel

l8 
Zie F. Carcia Maninez en A.S. van der Woude. De ro llen van de Dode Zee. Ingeleid en in het

Nederlands vertaald, deel l. Kampen 1994. 296-360.
19 

Zie deel 2 van de in vorige noot genoemde veÍ1aling. Kampen 1995.216-221.
20 

In navolging van L.H.Feldman, "Josephus' Interprctation ofJonah ." Association lor Jevish Studies

Review 11 \1992) l-29.
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spel' hebben gespeeld. De Romeinen zouden genoeg hebben aan dit citaat voor
een associatie met de hun vijandige Parthen, die in dir lijd in het gebied van de
Assyriërs woonden. Josephus'Joodse lezers zouden aan een enkel woord uit het
boek Nahum genoeg hebben om het verband te leggen tussen de Assyrische
onderdrukking van toen en de Romeinse onderdrukking waaronder zij zelf te
lijden hadden.

ln de vroege christelijke kerk werd hel boek Nahum vaak gebruikt als troost
voor vervolgde christenen, waarbij de hoop werd uitgesproken dal ooit de kerk
reden zou hebben om te juichen, net als Juda (2:l; zie o.a. de commentaren van
Hieronymus, Theodorus, Theodoretus en Cyrillus). De martelaÍen zullen worden
gewroken in het komende laatsle oordeel van God. Nineve werd vaak beschouwd
als beeld van de duivel.

In latere Joodse tradities (zie hierover Rosenberg en Gordon 1989) lijkt het
boek Nahum een minder prominente plaats te hebben dan in eumran. Veel
aandacht is besteed aan de tegenstelling die er lijkt te beslaan tussen het begin van
het boek, sprekend over YuwH als toomend wreker, en teksten als Lev. l9: I 8 en
Jes. 27:4.

Luther had veel oog voor de literaire kwaliteit van het boek (zie Krause 1962).
Wat betreft de interpretatie was het voor hem niet moeilijk om verband te leggen
met zijn eigen tijd. Volgens hem gingen de Assyriërs ten onder aan hun onvermo-
gen om bescheiden om te gaan met hun voorspoed. Om dezelfde reden, zo merkt
hij in de inleiding op zijn commentaar op, konden de perzen overwonnen worden
door de Grieken, de Grieken door de Romeinen en op hun beuí de Romeinen
weer door de Goten. Evenzo werd volgens Luther in zijn dagen de paus overwon-
nen door Gods woord.

Calvijn merkt bij Nah. l:9 op dal één van de belangrijksre elementen uit de
boodschap van Nahum is dat hel ons leeí dat de goddelozen, wanneer zij de kerk
aanvallen, niet alleen mensen kwaad aandoen, maar tegen Cod zelf strijden. God
verbindt zich zozeer met zijn kerk, dat al wie haar kwaad doel aan zijn oogappel
komt. Daaruit kan men troost putten en zo zijn deze woorden als een schild tegen
de vijanden.

In 1793 publiceerde Greve een opmerkelijke studie over het boek Nahum.
Daarin probeerde hij aan te lonen dat het is geschreven in een regelmatig jam-
bisch metrum. Daarvoor moest hij dan wel de Hebreeuwse tekst op een aantal
plaatsen aanpassen. De voorzichtiger en gedetailleerde filologische studie van
Kreenen in 1808 vond meer bijval.

Het boek Nahum speelt een belangrijke rol in de theorie van Kalinski ( l74g) dat
er twee keer een verwoesting van Nineve heeft plaats gevonden. Zijn visie,
voomamelijk gebaseerd op Griekse bronnen, beihvloedde latere commentatoren
zoals Michaelis, maar hij werd achterhaald door de archeologische gegevens
nadat in de negentiende eeuw de resten van het oude Nineve waren ontdekt. De
overblijfselen van de monumentale gebouwen en de informatie die de vele
gevonden teksten opleverden maakten grote indruk en waren een grote stimulans
voor het bestuderen van het boek Nahum. Vandaar dat er golf aan nieuwe studies
verscheen; zie o.a. het werk van Strauss, Breiteneicher, Billerbeck/Jeremias en

.+1
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Feuchtwang. Ook in de populaire literatuur en in preken kreeg het boek veel

aandacht. Men kon nu wijzen op de vervulling van Nahums profetie en op de

vergankelijkheid van de menselijke machl.']l

Een nieuwe stimulans voor het onderzoek was de ontdekking van een alfabe-

tisch acrostichon in Nah. l:3-7. Dit leidde niet alleen tot tal van pogingen om het

veronderstelde volledige acroslichon te reconstrueren, het betekende ook het

einde van de algemeen aanvaarde opvaíing dat het boek een eenheid is (zie de

inleiding op de exegese van l:l-l l).
ln de laatste decennia zijn een aantal monografieën over Nahum verschenen

met verregaande en zeer uiteenlopende theorieën over de wordingsgeschiedenis
van hel boek (zie Jeremias 1970, Schulz 1973 en Seybold 1989). Geen van deze

heefl tot op heden brede navolging gevonden. De belangrijkste moderne studies

en gesprekspartners voor dit commentaar zijn, naast de boven genoemde drie, het

artikel van Gunkel over Nah. l, het zeer gedetailleerde commenlaar van JPM
Smith, de nog minutieuzere dissertatie van Gosling4 het dikke boek van de net als

Goslinga tamelijk conservatieve Maier (met uitstekende, vrijwel complete
overzichten van eerder onderzoek), de uitgebreide filologische opmerkingen van
Cathcart, en o.a. de commentaÍen van Keller, Longman, Patterson, Roberts,
Robertson, Rudolph en Van der Woude.

2lZieo.a.A.Keith.DestipteenletterlikevervullingderDijbelscheproletieën,ArnsleÍdaÍn1853'1,

234-240i J.J. vaÍ OostefleÉ, Ninereh en de Heilige SchtiIt, Rotte.daÍn 1856; C.H. Spurgeon, "Mercy,
Omnipotence and Justice (Nah. I :3)," IÍe lre asure oJ the Bible, Yol. 4, Grand Rapids 1981.



YHWH IS MACHTIG EN WREEKT HET KWADE

NÀHIMI:l-ll

I.i.l Oordeel over Nineve: (v. la)
beschrijving van het yisioen van Nahuin de Elkosiet. (lb) !

tl 2 Eenjaloerse god, een wreker is yHwH, (2aA)
een wreker is YHvH en een grimmige heer. (2aB\ n

) yHwH wreekt zich op zijn tegensÍanders (ZbA\
en bewaart (zijn boosheid) voor zijn vijanden. (2bB) .l

r 3 YHvH N is terughoudend in zijn boosheid en heet sterk (3aA)
en Hij laat (het k\yaad) zeker niet ongestaÍ. (3àB) n

ii. I YHvH ) gaat zin weg in wervelwind en storn, (3bA)
en wolken zijn het stof onder zijn voeren. (3bB)

7 Hij bestraít de zee en zij droogt op (4aA)
en alle rivieren laat Hij leeglopen. (4aB)

1 Basan en Karmel verkwijnen (4bA)
en de bloei van de Libanon verwelh. (4bB)

i1 2 Bergen beven door Hem (5aA)
en heuvels bewegen. (5aB)

1 En de aarde rijst op voor Hem (SbA)
en de wereld en een ieder die daarop woor,Í.. (sbB)

1 3 IYie kan zich staande houden voor zin toom? (6aA)
We kan tegen de gloed van zijn boosheid op? (6aB)

11 Zijn grimmigheid wordt uitgegoten als vuttr (6bA)
en de rotsen springen vanwege Hem aan srukken. (6bB)to iii.l YHVH is goed, (7aA)
ja, een schuilplaats in tijd van benauwdheid (7aB)

en Hij kent y'ie bij Hem beschutting zoeken. (1aC)
Maar meÍ een verwoestende vloed (8aA)

maakt Hij haar plaats teniet (BaB)
enjaagt Htj zijn vijandeo de duisternis in. (gaC)

2 llat denk je wel te kunnen besnnen tegen yHwH? (ga)
Hy doet (zijn tegenstanders) teniet: (gb{\

de benauwdheid zal niet nog eew opkomen. (9bB\
3 Want zoals verstrengede doorns (l}aA)

en zoals het bier dat zij brouwen, (llaB)
zo zullen zij worden yerteerd, als droge stoppels. (l}aC)

Uit jou is voortgekomen (l laA)
iemand die kwaad beraamde tegen yHwH, (llAB\

die duivelse plannen smeedde. (llaC)
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HOOFDLIJNEN EN PERSPECTI EVEN

Het eersle deel van he1 boek Nahum is een theologische inleiding op de woorden

tegen de Assyriërs gesymboliseerd door hun hoofdstad Nineve De eigenlijke

aÀkondiging van Nineve's belegering en val is te vinden in l:12-l4 Dit wordt

gevolgd Àooi de beschrijving van een visioen waarin de profeet deze dingen ziet

[ebeuien (2:l - 13). ln over het algemeen traditionele taal wordt in I :l - I I gespro-

fen over YHwg en zijn tegenstanders. Wat deze vijanden precies voor verkeerde

dingen deden wordt niet verteld, alleen dal ze tegen YHwH ingaan YHWH wordt

besihreven als een machtig heerser over de aarde. Hij heeft de machten van de

natuur in zijn hand en koml op voor de (opnieuw niet nader aangeduide) mensen

die hun toevlucht bij Hem zoeken. YHwH wordt nadrukkelijk 'goed' genoemd (v'

7), omdat Hij opkomt voor wie in het nauw zijn gebracht. Hij is een 'wreker'

omdat hij zich keert tegen de boze machten die anderen in het nauw brengen'

Deze tekst heeft een heel duidelijk bepaald historisch kader. Toch weerhield dit

latere lezers er niet van om de woorden van de profeet toe te passen op hun eigen

tijd en situatie. Dit werd bevorderd door het feit dat de profeet in algemene

térmen spreekt over vrienden en vijanden van YHwH, terwijl Nineve gemakkelijk

kon worden opgevat als symbool voor alle boze machten, net zoals dat het geval

is met Babylon in het boek Openbaring.

In het oudste ons bekende commentaar op het boek Nahum, geschreven in en

voor de gemeenschap van Qumran in de laatste eeuw voor onze jaaÍelling, wordt

Nah. I uitgelegd als een voorzegging van de beëindiging van de Romeinse bezet-

ting van Israël door toedoen van God. Het belang van deze tekst wordt onder-

streept door het feit dat in de Rol van de Lofprijzingen (lQH XI. 26-36) de

beschrijving van 'iedere Belial' geihspireerd blijkt te zijn door deze profetie.

De Targum leest Nah. I als de belofte dat YgwH ervoor zal zorgen dat ramp van

de vemietiging van de tempel (in hetjaar 70) zich nooit meer zal herhalen. Hij zal

oordelen over de verantwoordelijken en zelf het uitgesproken vonnis voltrekken

Aan het eind van de vierde eeuw legt Hieronymus in zijn commentaar op Nah. I

verband met de vewolging van de kerk door Romeinse keizers zoals Valerianus.

Hij vindt troost voor de vervolgden in de belofte dal God uiteindelijk definitief zal

afrekenen met de machten van het kwade. Evenals Hieronymus ziet Cyrillus van

Alexandrië in Nah. 1:2 en 9 verwijzingen naar het laatste oordeel. Haymo van

Halberstadt (negende eeuw) en Bibliander (zestiende eeuw) vinden in Nah. I

verwijzingen naar God die zijn kerk beschermt tegen ketters zoals Marcion.

Luther legt een verband met de manier waarop, zoals hij dat zag, in zijn tijd het

rijk van de paus beefde onder de druk van Gods woord.
Tot ongeveer een eeuw geleden hadden de uitleggers er geen moeite mee dat

God hier 'wreker' en 'grimmig heer' wordt genoemd. Het enige probleem was de

ogenschijnlijke tegenstelling met het door God zelfgegeven gebod in Lev. l9:18:
'Wreekt uzelf niet' en mel Jes. 27:4:'Er is geen boosheid in mij'. ln de rabbijnse

literatuur wordt dit doorgaans opgelost door onderscheid te maken tussen Gods

houding ten opzichte van zijn eigen volk en zijn houding ten opzichte van andere
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volken (Talmud Avoda Zara 4a; Midrasj Rabba Qoh. 8.4:l en Midrasj Rabba
Gen. 55:3). Men moet ook letten op het verschil lussen menselijke wraak en God
die het kwade wreekt. Zo lezen we in Midrasj Rabba Gen. 49:8: .Rabbi zei: Een
mens wordt overmeesterd door zijn boosheid, maar de Heilige, geprezen zij Hij,
overmeestert boosheid, zoals gezegd is. De Heer wreekt en overmeeslert toorn.
Rabbi Jonathan zei: Een mens wordt overmeesterd door zijn jaloezie, maar de
Heilige, geprezen zij Hij, overmeestert zijn jaloezie, zoals gezegd ts, De Heer is
God over jaloezie en wraak.' Dezelfde gedachte vinden we terug in eumÍan, in
het Damascus Document 9:2-5: 'En wat betreft hetgeen er gezegd is: Gij zult geen
u'raak nemen noch wrok koesteren tegen uw volksgenoor, en ieder van de mensen
van het verbond die een beschuldiging tegen zijn naaste inbrengt, zonder hem
eerst te vermanen onder getuigen, of het in boosheid naar voren brengt, of het de
oudsten zegt om hem verachtelijk te maken; zo iemand neemt wraak en koestert
wrok. Want er staat nadrukkelijk: Hij neemí wraak op zijn tegenstanders en hij
koestert wrok tegen zijn vijanden.t In zijn briefaan de Romeinen l2:19 formuleert
Paulus wat beknopter dezelfde gedachte. Hij citeert niet rechtstreeks uit Nahum,
maar hij gebruikt wel dezelfde sleutelwoorden: 'Wreekt uzelf niet, maar laat
plaats voor de toom (van God)'. Menselijke wraak leidt al te snel tot een eindelo-
ze spiraal van geweld, terwijl daarenlegen Gods wraak leidt tot een eind van het
kwade en zo hoop biedt aan wie lijdt onder het geweld. De belijdenis dat yHwH
een wreker is, is onderdeel van het geloof in Hem als rechter en beschermer
(Chisholm, 179-81; Becking 1995a and 1995b; Peels 1995, 205-8). Zo gezien is
de boodschap van Nalum een belangrijk Íspect van de goede boodschap aan de
macheloze die wordt onderdrukt door ogenschijnlijk onoverwinnelijke boze
machten: er zal een eind komen aan het kwade.

INLEIDING TOT DE EXEGESE
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19721,243-263); H. Gunkel. "Nahum 1," ZAW 13 (1893) 223-244; O. Happel,
Der Psalm Nahum (Nahum l) kritisch untersuchl, Wi.irzburg 1900; Th. Hieke,
"Der Anfang des Buches Nahum I: Die Frage des Textverlaufs in der jetzigen

Gestalt. Ein anlithetisches Prinzip...," 8N68 (1993) l3-20 1=1993u;' Th. Hieke,
"Der Anfang des Buches Nahum II: Wie begann die Prophetie Nahums
urspriinglich? Ein Rekonstruktionsversuch...," B// 69 (t993) l5-20 (=1993b); P.

Humbert, "Essai d'analyse de Nahoum I,2-2,3," ZAW 44 (1926) 266-280; K.
Jeppesen, "The Yerb yd'ad in Nahum l,l0 and Micah 6,9?," Bib 65 (1984) 571-
574; J.D. Levenson, "Textual and Semantic Notes on Nah. I,7-8," W 25 (197 5)
792-795; G. Nestle, "Where is the Birthplace of the Prophel Nahum to be

Sought?," PEp (1879) l3ó- 138; J. Nogalski, "The Redactional Shaping ofNahum
I for the Book of the Twelve," Among lhe Prophets (ed. P.R. Davies et al.;
JSOTSup 144), Sheffield 1993, 193-202 (=Nogalski 1993c); H.G.L. Peels, The
Vengeance ofGod. The Meaning ofthe Root NQM and the Function of the NQM-
Texts in lhe Conlexl oí Divine Revelation in the Old Testament (OTS 3l), Leiden
1995 (een vertaling van zijn proefschrift De wraak van God, Zoetermeer 1992);
A. van Selms, "The Alphabetic Hymn in Nahum I," Yan Zyl 1969, 33-45; K.
Seybold, "Vormasoretische Randnotizen in Nahum 1," ZAW l0l (1986) 7l-85; E.
Sievers,, Metrische Studien l. Studien zur Hebröischen Metrik 2. Textproben,
Leipzig 1901,486-489; W.M. Soll, "Babylonian and Biblical Acrostics," Eià 69
(1988) 305-323; A. Spreafico, "Nahum I 10 and Isaiah I 12-13: Double-Dury
Modifier," W 48 (1998) 104- l l0; R. Tournay, "Recherches sur la chronology des
psaumes," Àr 65 (1958) 321-357; D.T. Tsumura, "Janus Parallelism in Nah l:8,"
JBL 102 (1983) l09rv.; S.J. de Vries, "The Acrostic of Nahum in the Jerusalem
LituÍ9y," W 16 (1966) 476-481i J.P. van der Wesrhuizen, "A proposed New
Rendering of Nahum I :5b," Van Zyl 1969, 27-32; D.T. Williams, ..The Acrosric
of Nahum: Call of the Prophet," OTE 4 (1991) 248-256; M. Wolff, ,.Nahum

1,5b," BZ t6 (1924) 92.

In het verleden is veel aandacht besteed aan de lokalisering van de uit andere
teksten niet bekende plaats Elkos. Hieronder zal gepoogd worden om aan te tonen
dat het de moeite meer loont om uit te gaan van de mogelijkheid dat de schrijver
deze naam verzonnen heeft als woordspel met het volgende N.Dp )N (v. 2aA) en
dat hij daarmee het thema van zijn boodschap aangeeft.
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Sinds het einde van de negentiende eeuw is de uitleg van Nah. I bepaald dooÍ
de discussie belreffende de sporen een alíabetisch acroslichon. Dit begon met de
ontdekking door de Duitse predikant Gottfried Frohnmeyel dat de profeet in vv.
3-7 zich bij het formuleren van zijn gedachten blijkbaar had laten leiden door de
volgorde van een deel van het alfabet, namelijk van de lener I tot de letter u.
Deze waameming werd deíien jaar later verwerkt door Gustav Bickell in een
studie over hel metÍum in de Hebreeuwse bijbel. Hij stelt dat er een volledig
acroslichon te vinden is in vv. 2- 10: de letters N tot en met D aan het begin van de
versregels, de volgende letters aan het begin van v.2 ()) en vervolgens na de
letters van de eerste helft van het alfabet: O en I na de f in i.IDtOt (v. 3b) enzo-
voort (Bickell 1880, 559v.). Gunkel verwierp deze reconstructie. Volgens hem
klopte het metrum niet en verder wees hij erop dat er geen parallellen voor een
dergelijke kunstvorm te vinden zijn in de Hebreeuwse literatuur. Hij deed zelfeen
nieuwe poging om een volledig acrostichon le reconstrueren in l:2-2:3. Daartoe
moest hij wel de Masoretische tekst op lal van plaatsen aanpassen. Gunkel
beschouwde dit echter niet als een zwak punt van zijn theorie. Het zou eerder
opgeval moeten worden als een nieuw bewijs voor de gebrekkige overlevering
van de tekst. Hij concludeerde ook dat hel eerste deel van het boek Nahum zozeer
afwijkt van de rest van de profetie, dat het beschouwd moet worden als een
'nachprophetischer' en 'eschatologischer Psalm'. Bickell reageerde in lg94 met
een nieuwe studie, waarbij hij uitging van Gunkels bevindingen. Zijn overtuiging
dat hij nu de definitieve oplossing voor het raadsel had gevonden werd echter
door weinigen gedeeld.r De studie van Gunkel had meer invloed in de daarop
volgende decenni4 vooral wat betreft de opvatting dat de hymne aan het begin
van hel boek een latere toevoeging aan het profelische visioen zou zijn.o

De hoop dat een volledig alfabetisch acrostichon zou kunnen worden gerecon_
strueerd begon langzamerhand te verdwijnen. Nieuwe pogingen door Happel
1900; Berlin l90l; Van Hoonacker, 418-432; Davis l9l l; en Richter 1914, 120-
129, droegen slechts bij aan de overtuiging dat Nah. I niet meer dan een gedeelte_
lijk acrostichon bevat. Al in 1898 stelde Wellhausen dat men niet verder moest
zoeken dan het rijtje van N tot ) in w. 2-8 (Wellhausen, I59; vgl. ook M. Löhr,
ZAW 25 11905), 174v.; Kleinert 1910, 525v.; Cannon 1925, 104v.). Sommigen
bleven verder zoeken: tot aan de D (Cray 1898; Fohrer l9ó5, 493; Van Wyk l9r l,
231; Bliese 1995, 53; Spronk 1995b, 183v.)', tor aan de D in v. l0 (Marti; Haupr

2 Zi" u*, enkele biograÍische gegevens Seybold 1989. 74, n.l. Zijn ontdekking werd bekend
Bemaakt door F. D.litzsch, Biblitcher Conmentor iber die psalnen,ll'ipzig 1867,, ioóv.
3 

. ln zijn Schaplung und Chaos in lhzeit und Endzeit, GótLinreÍt 1g95, ging Cunkel nog kon in op
dezetwestie (pp.102v., n.l). Hij verwierp ook het laaste yoorstel van Bi;kel, al acceptearde hij w;l
enkele vooistellen tot emendatie.o 

M. Kri"g, Todesbilder in Alten Testanent, Zitrích 198g, slgv., doe( een poging om Gunkels
reconstructie van een volledig acrostichon grotendeels in eÍ€ te herstellen; zi"'ooi Holl-d, 26 

"nAlonso Schökel, l08lv., die sporen van y-U-regcls menen aan te treffen in w. l2vv.5 
Renaud, 28ó, suggrcÍeeí dat een redactor g€probeeÍd heeft de pÍoloog, die oonpronkelijk eindigde

in v. 8 met een l-regel, te verlengen door een ,- en een D-regel loe te ,oegen in ,. 9. Op jeze maiier



48 NAHUM I: I.I I

l9O7a, 278v.: 1907b, 8v.; JPM Smith, 296; Horst, 156; BHK-': Lipiíski 1971,

794; Alonso Schökel, 1078v.; Seybold 1989, 75), een !-regel in v. I I (E. Dhor-

me, La Bible, ancient testamenl, II, Paris 1959,794), in v 12 (Duhm l9ll,
l00vv.), of in v. 13 (Edelkoort, l8v.), ofeen P-regel in v. l4 (Sievers l90l;
Brockington, 257v.). De opvatting van Wellhausen vond echter de meeste

navolging. De meeste geleerden lieten zich overtuigen door de argumenten zoals

Humbeí die opsomde: ( I ) de dichter stopte bewust met het acrostichon na precies

de eerste helft van het alfabet; (2) hiervoor bestaan parallellen in latere Joodse

teksten; (3) het gedeelte vanaf v. t heeft een andere vorm dan de voorafgaande

hymne; (4) de laatste verslijn begint niel alleen met een ), maar eindigt ook met

deze letter (Humbert 1926,267; zie ook Graham 1921v.,43). Junker, 15. voegde

hieraan toe dat de leíer ) ook gezien kan worden als aanduiding van het sleutel-

woord itb, 'verwoesten'. Het acrostichon kan worden geïnterpreteerd als een

manier van aftellen tot aan de komende verwoesting van Nineve. Schart 1998,

243, ziet er een andere zin in: 'Der Psalm brichl àuBerst effektvoll in der Mitte des

Alphabets ab, er bleibt unvollendet. Darin kommt drastisch zum Ausdruck, daB

auch Jahwes Gottheit so lange unvollendet ist, solange in der Welt seine Feinde

triumphieren.'
Al vanaf het begin werden de theorieën over een alfabetisch acrostichon hevig

bekritiseerd, vooral vanwege de vele in dit kader voorgestelde wijzigingen van de

Masoretische tekst (Davidson, 20; Cassuto l9l l, 170v.; GA Smith, 83v.; Haldar
1947,24; Allis 1955, 78; Maier,52-62; Lehrman, 194; Chisholm, 165; Robertson,
57v.; Floyd 1994; Becking '1995a,282vv.; en 1995b, 4w.).6 Naast deze tegenover
elkaar staande opvatlingen vinden we de theorie dat een bestaand alfabetisch
gedicht is gebruikt en daarbij enigszins werd aangepast door de profeet of door
een latere redacteur. Dit laatste werd reeds geopperd door Arnold (1901), maar
zijn theoÍie dat een reactor het gedicht uit het hoofd citeerde en daarbij het één en

ander vergat of verwarde, vond weinig steun. Het basisidee echter vinden we
terug bij een aantal latere onderzoekers (Cannon 1925, 109v.; Jeremias l9'/0,
l6vv.; Seybold 1989, 8lv.; Nogalski 1993). Anderen denken dat de profeet zelf
de hymne bewerkte (Von Orelli, 132) of dat hij hier zichzelf citeert (Woods, l6;
NH Ridderbos,38; Gaster, MLC,662:, Van Selms 1969; Achtemeier, ó; Roberts,
48). De profeet zou door zijn bewerking aan het begin van de hymne extra hebben
willen benadrukken dat YHwH een wreker is (Peels 1995,201).

Van der Woude kwam met een opmerkelijke verklaring van de onregelmatighe-
den wat betreft de volgorde van het alfabet in vv. 4 en 6. Hij veronderstelt dat de
profeet het oorspronkelijke alfabetische acrostichon wijzigde in een in geheel

nieuw acrostichon: de eersle letters van elke regel (met in v. 7 r'ïf in plaats van

]r'l!'l) vormen samen met het op hel eerste gezichl onregelmatige '19) in v.6 de

zou hij willen hebben komen tot de ) als eerste letter van Nineve.
6 

Een geheel afuijkende opvatting is die van RiessleÍ, 170: 'Der Clossator. der in dem zufàlligen
Aufeinanderfolgen der Buchstaben b, g, d, w an der Spitze der V. 3 4 5 8 die Spuren einer alphabeti-
schen Ordnung sah, suchte durch Einschube die Ordnung zu ergà,nzen.'



NAH(IM I:I.I I

centrale boodschap van het boek: 'l'Pn 'lDh i'lxfl rlN, 'lk ben hoogverheven en

voor mijn ogen zijn degenen die zich aan u vergrijpen' (Van der Woude 1977.

123, en POT, 8l). Dit voorslel wordt doorgaans genegeerd ofverworpen (Seybold

1989,74; Dietrich 1994, 738). De manier waarop het werd verwerkt en uitgebreid

door Christensen 1988, 55, maakte het zeker niet geloofwaardiger (zie de opmer-

kingen door Longman, 775). Zoals ik in het in 1998 verschenen artikel heb

proberen aan te tonen heeft Van der Woude echter wel de aanzet gegeven voor

een vruchtbare nieuwe benadering van dit oude probleem. Zijn reconstructie van

het acrostichon is als geheel niet oveÍtuigend. Ten eerste, omdat er geen andere

voorbeelden zijn van het door elkaar gebruiken van woorden en letters als

elementen van het acrostichon; ten tweede, omdat de op deze wijze gevormde zin

niet echt kan worden gezien als een duidelijke, laal slaan centrale boodschap van

de profeet. Kijken we echter naar het begin van het acroslichon' dan is het wel

zeer opmerkelijk dat dit begint mel het persoonlijk voomaamwoord':N (via de

beginletters van vv. 2-3a). Dit is namelijk een bekend fenomeen in acrostichons

aangetroffen in Mesopotamische leksten (zie Soll 1988 en Brug 1990).7 Ook de

'Babylonische theodicee'(zie TUAT,lllll,143-157) en een gebed van Assurbani-

pal tot de god Marduk (TUAT, lll5.'765-768) beginnen met het persoonlijk

voomaamwoord van de eerste persoon (anata) in de vorm van een acrostichon. In

deze teksten wordt dat gevolgd door de naam van de auteur. De schrijver van het

boek Nahum, die bekend moet zijn geweest met de Assyrische schrijfkunst (zie

§ I .5 boven), lUkt zich door deze Mesopotamische literaire vorm te hebben laten

inspireren. Hij verwerkte evenwel niet zijn eigen naam in de tekst, maar de naam

van Hem wiens woord hij doorgeeft: YHwH, die aan de profeet de visioenen geeft

(vgl. Hos. l2:10v.). De godsnaam staal niet alleen aan het begin van de volgende

twee versregels, maar ook aan het einde van de versregels van vv. l-3a: de laatste

letters van vv. l, 2a, 2b en 3a vormen samen het woord i''ll;''l!.8 Voor deze vorm

van een acrostichon, ook wel telestichon genoemd, vindt men parallellen in de

Mesopotamische literaire kunst (Soll t988, 309v.).
De ontdekking van een zinsacrostichon in w. l-3 werpl nieuw licht op de vraag

naar de authenticiteit van het opschrift van het boek en naar de omvang van het

alfabetische acroslichon. De N-regel in v. 2a kan niet langer worden beschouwd

als onderdeel van een alfabetische reeks. Het ligt meer voor de hand dat deze

begint in v. 3a. Deze begint met de naam YHWH. De eerste letter daarvan markeeí

het slot van'lN van het acrostichon. Na de godsnaam volgen twee woorden

beginnend met de letteÍ N. Iets dergelijks zien we nu ook in de volgende versregel:

hier wordt de godsnaam gevolgd door twee woorden beginnend met de tweede

7 
Volgens Watson. CíP. 192, heeft men tot dusver niet overtuiSend kunnen aantonen dat er in het

OT naam- ofzinacrostichons voorkomen. Dat neemt niet weg dat we altijd nog met de mogelUkheid

rekeneí moeten houden. Zie ook de opmerkingen bij l: 12 en 3:18. Bliese 1995. 53-54, ziet in de

beginsleners van de stichen in vv.2b-34 een verwijzing naar Nineve en wel vià de herhaling van de

letter I (in öPl, luïI, en n?ll) en de letters van ill;l'. Dit is echter niet alleen vrij cryptisch. het is

bovendien de vraag ofde schrijver de godsnaam gebruikt zou hebben voor dit taalspel.
I 

Deze observatie dank ik aan prof.dr. C.J. Labuschagne, Groningen.
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letter van het Hebreeuwse alfabet, de f.e Zo ziin beide acrostichons verbonden via
de godsnaam. Het eerste acrostichon noemt deze naam als bron van de profetie,
het tweede acrostichon beschrijft de macht en het karakter van die god. Het loopt
tot de letter l, in v. 7, aannemend dat in een vroeg stadium van de overlevering
van de Hebreeuwse tekst het originele begin van v.4b en v.6a verloren zijn
gegaan.'o De belijdenis'YHwH is goed' in v. 7a vormt een goede overgang naar
de volgende eenheid. Deze indeling van de tekst wordt ondersteund door de
overgang van de regelmatige bicola in vv. 3-6 naar tricola in v. 7. Net als in v. 3a
overlappen de opeenvolgende eenheden elkaar en in beide gevallen wordt
hierdoor de godsnaam exlra benadrukt.

De duidelijke scheiding tussen v. 6 en v. 7 is lange tijd genegeerd vanwege de
theorie over een alfabetisch acrostichon dat ten minste door zou lopen tot aan v. g.
De scheiding tussen v. 6 en v. 7 werd onderkend door commenlatoren uit de
periode vóór de publicatie van de studies van Bickell en Gunkel (zie Ewald,
Umbreit, Strauss, Breiteneicher, Kleineí) en later weer door geleerden die van
geen acrostichon wilden weten (GA Smith, Robinson, Deane, Chisholm, Roberts,
Floyd 1994, 427v.). De veÍzen 7-ll vormen een goed samenhangend en te
begrijpen geheel. De zeer speculatieve theorie van Seybold over een verkeerde
invoeging van voor-Masoretische notities in de kantlijn over al vroeg waargeno-
men beschadigingen is gebaseerd op de op zich discutabele opvatring d, de
regels in w. 9w. zouden zijn verward.

De hier voorgestelde indeling in strofen biedt ook een verklaring voor de
opmerkelijke wisseling wat betreft de aangesproken persoon van mannelijk (vv.
94 [mv], l4; 2'.2) naar vrouwelijk (vv. I laA, l2b, 13; 2:tb) (zie hierover ook
Happef 1900, 12; Graham 1927v.,45 De Vries 1966, 480; Becking 1978, I I t-4;
en Sweeney 1992,370-3). De dichter is niet consistent in het gebruii van vrouwe_
lijk en mannelijk in zijn beschrijving van Nineve en Juda. In w. l2v. verwijsr de
vrouwelijke vorm duidelijk naar Juda en in v. 14 de mannelijke vorm naar
Nineve. maar in 2:2 en waarschijnlijk ook in l:l I wordt Ninevi aangesproken
met de tweede p.rroon urou*.iijk. Het blijkt dat de dichter wat betreft het
gebruik van persoonlijke voomaamwoorden slechls consistent was op het vlak
van de strofe. De vraag wie wordt bedoeld of aangesproken moet in elke strofe
opnieuw worden gesteld.

Voor alle duidelijkheid volgt hieronder nog de Hebreeuwse tekst van het eerste
deel van het boek Nahum waarbij de letters die de verschillende acrostichons
vormen vergroot zijn weergegeven. Bij de indeling in versregels hoeft niet te
worden afgeweken van de Masoretische tekst. Aan het begin van v.4b en v. 6a is
de tekst enigszins gewijzigd (zie hierover de opmerkingen bij de betreffende
verzen).

9 DÍ lrerd ook gesignaleerd door Christens€n 19g7, 412, maar in zijn latere studies kee.de hij terug
naar de oude opvatting van een acrostichon treginnend in v.2.
10 

Hiermee kom ik terug op de opmeÍkingen die ik eerderover maakte over deze verzen in het artiker
in 1995(b). l8lv.
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EXEGESE

Canto I (l:l-ll)
Hel eerste canto kan worden omschreven als een inleiding op het oordeel over
Nineve en op het profetische visioen zoals aangekondigd in het opschrift. In

traditionefe taal (zie P.B. Yoder, W 2l |l97l) 474v.; Longman, 789) wordt

Yuwtt voorgesteld als een machtig wreker, die goed is voor wie op Hem vertÍou-
wen, maar die definitief afrekent met zijn kwaadaardige opponenten..

Dit eerste deel van het boek Nahum beslaat uit drie cantikels (w. l-3,4-6 en 7-

I I ), elk met drie strofen. Het wordt gemarkeerd aan het begin door het opschrift
en aan het einde door de selumah. De opvatting dat we tussen v. I I en v. l2 te

maken hebben met een belangrijke scheiding in de tekst wordt door weinig
modeme uitleggers gedeeld (Strauss; Breiteneicher; Ruben 1898, 173: Deane;

Watts; Baker; Coggins; Armerding; Achtemeier; Chisholm; Bliese 1995,52v.),
maar hij wordt ondersteund door een inclusie: het eerste en laatste cantikel zijn
verbonden door de herhaling van i'lli'l!rr, l'l'N (vv. 2bB,8bB), Nrir (2bB,9bA) en

door exrem parallellisme: irlrlrl (3bA) // lt ul (8aA). Dit gebruik van de

ll 
Gaster is ,an mening dat de godsnaam de versregels in vv. 2, 3. 7 en I I te lang maakt. Hij vat de

vermeldingen van de godsnaam op als een inteÍpolatie in een bestaande hymne (MIC, 727). Dit berust
echter op een al ie slrikte opvatting over de rcgels van de Hebreeuwse poëzie. Bliese 1995. 55, verwijst
naar de herhaling van de godsnaam als aÍgument voor de z.i. chiastische sttuctuur van v!. l-l l. HU

noemt daaóij ook de herhaling van het negatief panikel xl in w. 3a en 9b.
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inclusie is kenmprkend voor de stijl van de dichler. Men vindt het ook in het
lweede canto (l:12 // 2:14) en in het derde canto (de ironische inleiding met een
kreet van rouw correspondeert met de uiting van vreugde aan het slol). Dit
stijlmiddel wordt ook gebruikl op het niveau van cantikels en subcanto's, bijvoor-
beeld door de relatie van f'tl (7aA) aan het begin van cantikel iii.l met het
tegenovergestelde i'llrl in I laB, aan het slot van dat cantikel, en door de herhaling
van ''JDy in 3:l3aA en l8bA. De dichter blijkt ook consistent te zijn in de manier
waarop hij de (sub)canto's opbouwt. Hij gebruikt steeds drie strofen. De enige
uilzonderingen hierop zijn de canto's 2:4-8 en 3:8- I I met twee maal twee strofen.

De beginverzen van het boek worden doorgaans aangeduid als een hymne, te
vergelijken met bijvoorbeeld Ps. 97 (M. Löhr, Z4Ut 25 [1905], t74). Dit is één
van de psalmen waarin YHwn wordt geprezen als koning, wiens verschijning de
wereld doet beven en die redt van boosaardige machten. Andere psalmen in deze
categorie zijn Ps. 47; 93; 96 97;98 en 99. Vooral de laarstgenoemde is hier
inleressanl, omdat hij aangeeft dat wraak (v.8; vgl. Nah. l:2) beschouwd kan
worden als een 'koninklijk' aspect van yHwH (peels 1995, 271vv.). Wat betreft
de vorm van Nah. I moet wel bedacht worden dat enkele van de gebruikelijke
onderdelen van de hymne ontbreken. Zo missen we de oproep toi lofprijzing
(Rudolph, 154; Floyd 1994,435). Ook wordt yHwH niet direct aangesproi.n. Oi
reden voor deze afwijkingen moet men zoeken in de context van dÀ piofetie. Het
Iijdt geen twijfel dat de dichter geihspireerd werd bij het schrijven van de inlei-
ding-op de profetie door de hymnen die yHwH bezingen als ko;ing, met name in
vv. 2-6. De tweede helft van de inleiding wordt echter vooral gedàmineerd door
de vraag in v. 9. Dit vers is heel belangrijk voor de geleerden die vv. 2- 10 opvat_
ten als een 'profetische ondervraging' (Floyd 1994, 4j6) of her gehele boek als
een'profelische weerleggingsrede' (Sweeney 1992,314v.). Men iindr soortgelij-

!9 ylu§"n echter ook in de psalmen (bijvoorbeeld 52:3). De beginregel uun uu. i_
I I ('YtrwH is goed, een schuilplaats in tijd van benauwdheid,)is ook psalmentaal
(vgl. Coggins, 9v., l9v. en de opmerkingen bij deze verzen in het commentaar
hieronder). We kunnen vv.7-ll opvatten als een eerste uitwerking van de
beschrijving van YH*H in w. 2-6 waarin het verschir tussen de vrienden en de
vijanden van YHwH wordt benadrukt.

Cantikel I.i (l:1-3a)
Dit cantikel bestaat uit drie strofen (vv. 1,2 en 3a). Hieronder zal geprobeerd
worden aan te tonen dal het opschrift onderdeel uitmaakt van de pràfetische
boodschap en van het gedicht zelf. Dit wordt onderstreept door het externe
parallellisme tussen hel werkwoord Onl. waaÍaan de naam Nahum (v. l) is
ontleend, en het werkwoord Ey'J in v. 2 (zie het gebruik als parallel paar in Jes.
l:24 en 6l:2). Het opschrift is ook verbonden met het volgende vers door de
relatie tussen de naam Elkos (!ul:)N) en de aanduiding u-1Hwu als ,jaloerse

god'( 'ltp )x1. nit is meer dan een spel met klanken (Àllis 1955,76; Longman,
766). In Hooglied 8:6 wordt nup nauw verbonden met i.,lNJp: ,jaloersheid 

is srreng
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als het dodenrijk'. Hieruir kan worden afgeleid dat in Nah' l:lv !['P)N en N'l:i7

)N ook bewust gebruikt kunnen zijn als parallel paar.

Het cantikel wordt gekenmerkt door het exteme parallellisme van'grimmig' (v'

2aB) en 'boosheid' (JaA), oP) (2) en lx ']lN (3aA; vgl. Jer' l5:15) en door de

assonantie via de medeklinkers : en i7 in 2a,2bA en 3aB. De centrale woorden

zijn i'ïfi'l' Dy'). Het eerste woord,'wreker" wordt uitgewerkt in 2b wat betreft hel

objeci van de wraak. De godsnaam wordt opgepakt in het acrostichon in 3vv'

Virder valt op dat de uitdrukking nli'l' oP: drie keer wordt gebruikt, terwijl het

eerste cantikel in totaal zeven aanduidingen van God beval (Becking 1995a' 2E9)'

Strofe Li.l (l:l)
l:l Oordeel over Nineve.

beschrijving van het visioen van Nahum de Elkosiel.

Het opschrift is niet, zoals vaak wordt beweerd, een latere (proza) loevoeging Het

is een onderdeel van het gedicht met een eigen plaats binnen de poëtische struc-

tuur. Net als de volgende regels kan het beschouwd worden als een bicolon met

twee corÍesponderende helften. NlrD heeft zijn parallel in l]fi '190 (vgl ook de

uitdrukking NDD nln in Jes. l3:l;Hab. l:l en Klaagl.2:14) en ook de namen

Nineve en Nahum corresponderen. De naam Nineve komt verder alleen nog voor

in 2:9 en 3:7 . Het is zeker geen toeval dat in l:7 een indirecte verwijzing naar de

naam Nahum te vinden is, en wel in de vermelding van 'troosters' (DrDn)).

Het opschrifl nl)'l xlrD doet denken aan de profetieën tegen de volken in het

boek Jesaja (13:l; l5:l; l9:l;21:1, I l, l3; 22:l;23:l;30:6; vgl. ook 2 Kon 9:25

and Ez. li:1b). Op zich is Nl»D een neutrale term, afgeleid van de uitdrukking )tp
Nir:, 'de stem verheffen' (HAL, 604). Het kreeg een negatieve bijklank omdat het

vaak werd gebruikt door profeten in hun aankondiging van Gods oordeel. Dat

bracht Jeremia tot de associatie met het woord Ni!,D in de betekenis van 'last' (Jer.

23:33-38). Men beweert wel dat NIDD altijd deze betekenis heeft' maar juist de

genoemde passage in het boek Jeremia sluit dit uit, omdat daarin beide betekenis'

sen naast eikaar voorkomen (H.-P. MÍiller, TWAT,V,24). NirD verwijst ook niet

altijd uitsluitend naar negatieve oordelen (vgl. Zach.9:l: l2:ll Mal. l:l; Spr'

:O:t;:l:t; Klaagl.2:14; 2 Kron.24:27\. Het werd, zoals eerder vermeld, vaak

gebruikt samen met het werkwoord itIlt, verwijzend naar een profetisch visioen'

De profeet woÍdt geroepen om onder woorden te brengen wal zijn god hem in een

visioen heeft laten zien.

ln het OT is de naam Nineve verbonden met machtige, trotse heersers zoals

Nimrod (Gen. l0:8-12) en Sanherib (2 Kon. l9:36; Jes. 3?:37). De tUdgenoot

Zefanja beschrijft het als triomfantelijk en zorgeloos, opscheppend over zijn

onvergelijkelijke grootheid (Zef.2:15). Nineve is het symbool van de machl van

Assyrië, vooral nadat Sanherib het tot de hoofdstad van zijn grote rijk had

gemaakt aan het einde van de achtste eeuw voor onze jaartelling. Hij vulde de

itad met indrukwekkende nieuwe bouwwerken, zoals een nieuw paleis aan de

zuidwesr zijde van de citadel. Hij noemde het 'het paleis zonder gelijke' Een

enorm watersysteem voerde water van de bergen naar het rivieÍje de Choser, dat
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door de stad stroomt. De stad ligt ten oosten van de rivier de Tigris, enkele
kilometers stroomafwaarts van de heuvels die het begin vormen van de Koerdi-
sche bergen en niet ver noordelijk van waar de Tigris en de rivier CÍote Zav
samenvloeien. Vroeger stÍoomde de Tigris dichter langs de zuidwest muur dan nu
langs de resterende ruihes. Later is op deze prima lokatie een nieuwe stad ge_
naamd Mosul gebouwd. Nog steeds profiteert men daar van de goede mogelijkhe-
den voor de landbouw en de gunstige ligging vanwege de hiei kruisende noord_
zuid en oost-west routes. De modeme stad Mosul is uitgebreid tot op de west
oever van de rivier.

De herinnering aan de oude stad Nineve wordt indirect levend gehouden door
de naam van een dorp op één van de heuvels: Nebi yunus, ,profeet Jona,, naar
een Islamitisch heiligdom dat men in verband brengl met het graf van Jona. De
ruïneheuvel die het oude Assyrische paleis bleek le bevatten was bekend onder de
Turkse naam KDyiinjik. Het duurde tot 1840 voordat archeologen beseften dat
men hier te maken had met de resten van Nineve. Vanaf die tijà vonden er vele
opgravingscampagnes plaats, te beginnen met die van Emiile Botta lzie de
overzichten door Wiseman 1979, ScotLMacginnis 1990, Stronach/Lumsden
1992). De opgravingen toonden aan dat Nineve terecht .de grote stad, wordt
genoemd door Jona (l:2; 3:2; vgl. ook Gen. l0:12). Zijn dubbele-muur mat l2 km
en de oppervlakte van de stad bedroeg ongeveer 750 hectaren. Naast deze
imposante muren en grootse bouwwerken mei hun mooie reriëfs en beerdhouw-
werken vonden de archeologen een groot aantal kleitabletten, onder meer uit de
beroemde bibliotheek van Assurbanipal. Deze teksten droegen misschien nog wel
het meeste bij aan het beeld dat nu ontstond van het vooríalige wereldrijkl Het
zal blijken dat deze teksten ook kunnen helpen om het boef Nahum beter te
begrijpen.

lllh lDD is een ongebruikelijk opschrift in de profetische boeken van het OT,
maar we vinden wel vaker het bericht dat een profeet zijn visioen opschrijft. Datgebeurt vooral watrneer de hoorders afwijzónd reagËren op zijn woórden.,r
Volgens Jes. 8: I kan dit beperkt blijven tot een enkel trJfwoord, maar uit Jes. 30:g
blijkt dat dezelfde profeet ook de opdrachr kon krijgen om de volledige tekst van
Gods oordeel (let op het gebruik van NDD in v.6!) jÀriftelijk vast te leggen, opdat
men zich het later zou kunnen herinneren (vgl. ook Jes. 29:t I over de woorden
van.de profeet 'als een gesloten boek,). Een andere reden om het visioen op te
schrijven is om het te bewaren tot aan de tijd dal hetgeen is voorzegt geschiedt
(vgl. Hab. 2:2v.).

. Er is ook een goede parallel van dit opschrift te vinden buiten het OT, namelijk
in de Bileam tekst ontdekt in Deir .Alia (zie hierover nu M. Dijkstra, -rAZ l14
Í19951 43-64). Deze tekst geschreven op een muur rond g00 voor onze jaartelling
in een. Kanaiinitisch dialect, nauw verwant aan het Aramees, begint mel het
opschrift ysry spr [bJl'm [brb,Jr 

,i hzh ,thn 
À,, .Waarschuwing 

van het geschrift

12 
Ygl.-K.Koch,Diepropi?reàl,Slungafll995,,-40v.;F.L.Hossfeld,E.Reuter,.IWAT,y,935w.,

s.v rso; J. Jercmias. '.Das propriurn der al-nesramentticlen proptrerieJií Iz'iíó'tisöol q$_qgl, 
^.n.488vv.
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van Bileam, de zoon van Beor. Hij is een man van het visioen van de goden''

Deze parallel toont aan dat het niet noodzakelijk is om te veronderstellen, zoals

veel onderzoekers doen, dat Nah. l:l een dubbel opschrift heeft. De Bileam tekst

toont dat een opschriff een verwijzing naar de inhoud lvsry; vgl. nl:'l Ni'D) kan

combineren met een verwijzing naar de manier waarop deze wordt weergegeven

(spr; vgl. lDo), gevolgd door de naam van de schrijver.

Over de oorspronkelijke vorm van hel geschrift kunnen we slechts speculeren'

Omdat het boek Nahum opgevat kan worden als een samenhangende eenheid met

een duidelijke structuur, is het niet aannemelijk dat "lDo een door leerlingen van

de profeet bijeengebrachte verzameling van zijn uitspraken aanduidt. Van der

Woude suggereert dat we te maken hebben met een brief geschreven in balling-

schap. Daartegen pleit echter dat er geen duidelijke verwijzingen zijn naar een

afzender, geadresseerde en hun relatie' Anderen spreken van een pamflet, dat in

het geheim venpreid zou zijn ten tijde van de Assyrische overheersing, in Assyrië

of in Juda gedurende de regering van de Assur-getrouwe koning Manasse (Edel-

koort, 280). Hoe dit ook zij, men krijgt de indruk dat we hier te maken hebben

mel een weloverwogen literair kunstwerk. Het werd niet haastig geschreven De

dichter moet iemand geweest zijn die bekend was met de psalmen gezongen in de

tempel en die zich door die liederen liet inspireren bij het beschrijven van het

visioen van de ondergang van Nineve. Hij schreef het op, naar zijn grote voor-

beeld Jesaja (vgl. Jes. 30:8), in de overtuiging dat de tijd zou leren dat hij geen

valse profeet was (vgl. Deut. l8:22).
Het boek geeft geen informatie over de manier waarop de profeet zijn visioen

kÍeeg. Het is evenwel duidelijk dat dit visioen niet, zoals gebruikelijk (vgl' A'

Jepsèn, TYAT, Il, 825vv.), de openbaring van woorden van God betreft' maar

veeleer een aantal beelden. In het tweede en derde hoofdstuk worden deze op een

schitterende, levendige manier beschreven (vgl. F. Horst, EvTh 20 [19601203v )'

Men kan dit vergelijken met Ps. 46. Ook die begint met een hymne over Gods

kracht en over God als schuilplaats; dan volgt de oproep om te zien (nïn' v 9)

hoe Hij een eind aan de oorlog maakt. ln het boek Nahum wordt een soortgelijke

hymne niet slechts gevolgd door een verwijzing naÍrr een visioen, maar ook door

ein uitgebreide beschrijving van dat visioen. Het zou hier heel goed kunnen gaan

om een visioen dat de dichter kreeg in de tempel.

De naam Nahum is afgeleid van het werkwoord Inl, 'troosten', net zoals de

namen Menachem (2 Kon. l5:14), Tanchumet (Jer. 40:8), Nehemia en Nechemja

(Neh. 7:7). De naam Nahum komt ook voor in een briefuit de zevende eeuw voor

onze jaartelling gevonden in Arad, op een zegel uit Lachis en wordt ook gevonden

in omtiggendÀ Ènden (vgl. Cathcart 1973,37v;Cathcart 1979, l; M Dahood, in

The Wià of the Lord Shall Go Fortfi, Philadelphia 1983, 59) Men kan de naam

vertalen mei'trooster' (I/,42, 647). Hel zou een verkorte vorm kunnen zijn van

een theofore naam, zoals 'Dnl of)NDn)' maar men kan zich ook voorstellen dat

ouders hun kind deze naam gaven omdat ze zijn geboorte zagen als troost vooÍ

een eerder geleden verlies (vgl. 2 Sam. 12,24).
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De naam Nahum is op twee manieren verbonden met de boodschap van het
boek. Het werkwoord ont keert terug op een centrale plaats in het boek (3:7; vgl.
JPM Smith, 284v.; Haldar 1947 , 148\. Zoals afgeleid kan worden uit Jes. I :24 en
61 :2 kan Dlt) een parallel paar vormen met het werkwoord Ep) in v. 2; vgl. ook op
het gebruik in Jes. l2:1, naast tlN, '(Gods) roorn'.

Het blijkt onmogelijk te zijn om met zekerheid een plaals met de naam Elkos te
lokaliseren. De Targum vermijdt dit probleem door deze naam op te vaÍen als de
naam van zijn familie: 'uit het huis van Koshi'. Volgens Cordon heeft dit mis_
schien te maken met een poging om een evenluele associatie met de Joods-
christelijke sekte van de Elkasieten uit te sluiten (Cordon 19g9, l3 I , n.5; vgl. ook
Gordon 1994, 142), maar het ligt meer voor de hand dat we te maken hebben met
een verlegenheidsoplossing van een vertaler die ook geen plaats met deze naam
kende. Abarbanel lost dit probleem op door verband te leggen tussen 'lrl))N;.t en
het weÍkwoord tup), 'opvolgen' (naar ur.li?)D, ,de late regen,, vgl. Rosenberg,
438): Nahum volgde Jona op als profeet voor Nineve. Toch moet men ervan
uitgaan dat het woord hier gebruikt is als aanduiding van Nahums woonplaats, te
vergelijken met de presentatie van andere profeten: Achi4 de Siloniet (l Kon.
I I :29); Elia, de Tisbier ( I Kon. l7:l ); Jeremia, de Anatotier (Jer. 29:21)1 Micha,
de lr4orastiet (Mi. I : I ). Vele bijbeluirleggers hebben een poging rot identificarie
gedaan. Hieronymus,526, en met hem vele moderne geléeràen hebben vertrou_
wen in een lokale gids uit de vierde eeuw die de ruihes van een klein plaatsje in
noord Galilea, dicht bij de huidige grens met Libanon, aanwees als Elkos. Het
oordeel van Hieronymus in deze zaken blijkt echter niet altijd even geloofwaardig
te zijn (vgl. J. Wilkinson, RB 81 Í19741245-257). Lange tiji vond de identificatie
met een plaars in zuid palestina meer navolging (vgl. Neitle lg79; JpM Smith).
Dit gaat terug.tot op Pseudo-Epiphanius (De viia piopherarum, 17; pG 43,40ó)
die. Elkos_ lokaliseeí in her gebied van de stam Simeon, dichtbi.i Bet Gabrin. Weer
anderen denken aan de bekende plaats Kafamaiim (Kfar Nahum), omdat men die
naam-kan vertalen met ,dorp van Nahum' (Hitzig, 244; Davidson, l2). In de
twaalfde eeuw bezocht Benjamin van Tudela in Ain Jafet, een plaatsje ten zuiden
van Bet Shean, een graf van Nahum (zie hierover JpM Smith, )g6). Volgens een
traditie uit de zestiende eeuw bevond zich het graf van Nahum in Al_Kush, een
dorp ongeveer 40 km ten noorden van vosur 1.1.s. Assemanius. Bibriotheca
orientalis. Clementino-Vaticana I, Roma 1719, 525; Billerbeck_Jeremias 1g95,
92v.). Cheyne, C8. 164. losr het probleem op door in plaats van,tUp)X te lezen:
'))lrN. 'uir Eskol'1vgl. Num. t3:23v.). T. Schneider, Bll44 (l9Sg) 73, steh voor
om de tekst te wijzigen in f,17)fi, ,hoofd van de boogschutters,. Nahum zou een
officier uit het leger van Juda zijn geweest.

Happel merkte op dat het woord'rDi2bN twee erementen bevat die het begin en
einde van de eenheid w. 2-10 markeren, namelijk )x aan het begin van v. 2 en tliT
aan het eind van v. 10. Hij veronderstelt dat een redacteu als o-pschrift boven de
tekst heeft gezet: 'visioen van Nahum, van )N tot t»1)'. Hiermee zou hebben aan
willen geven welk deel van het alfabetische acrostichon bewaard was gebleven. ln
latere uitgaven van de tekst zou men dit niet meer hebben begrepen en de tekst
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hebben gewijzigd naar zijn huidige vorm (Happel 1900' l0v.). Doorgaans wordt

de theorL vàn Éappet slichts aangehaald om hem direct weer te verwerpenrr Er

zou echter besl wel eens een kem van waarheid kunnen zitten in de suggestie dat

de eerste lezers bil de naam Elkos niet dachten aan een bepaalde plaats' maar aan

een bepaalde mededeling. Volgens Happel kan Elkos veíaald worden als'God

verzamelt stro', waarbij 'slro' de te vemietigen vijanden aanduidt. Een ander

voorstel in dit verband doet Allis 1955, 76. Hij geeft aan dat'uP)N de lezer doet

denken aan de woorden )x, 'god'. en;t!fi:, 'streng'. Dit wordt overigens onder-

steund door het feit dat in een middeleeuws manuscript deze naam wordt geschre-

ven met een maqqdvehinding: 'vlP-)x en in een ander als 'vT i7-)x (vgl

Kennicottt Budde l90l , 1280). Allis presenteert dit niet als een serieuze etymolo-

gie, maar er is niels op tegen om deze mogelijkheid open te houden (vgl' J A'

i4ontgo."ry, JBL 54 Í1935) 6lv.). In ieder geval is dit aannemelijker dan door

Prockich, 3'01, voorgestelde relatie met de god Kosh. Een associatie met nuil,
'slreng', is niet misplaatst. Het heeft een mooie parallel in Jes 2l:l v waar een

oordcàl (xi»n) wordt omschreven als een 'streng visioen' (nUP I'lTn) van een

komende verwoesting ('ï'llr; vgl. Nah. 3:7). Als men'tup)x op deze manier leest,

kan men ook een verband leggen met N1)i7 )N in de volgende regel' wanl;'11I)i7 en

R)iz komen ook elders voor als parallel paar (zie het eerder genoemde Hoogl 8:6)'

Volgens Jes. l9:4 zal Egypte overgeleverd worden in de handen van een'strenge

heer; (nu:P D!)'IN), waaÍschijnlijk een verwijzing naar de koning van Assyrië

(vgl. H. Wildberger. BK X/2. 1978.708). In Nah. l:l kondigt de God van Juda

uu, dut Hii streng zal optreden tegen Assyrië (vgl. ook de parallel tussen Jes'

l9:5-8 en Nah. I :4).

Dit alles overziend is het niet verrassend dat het opschrift van het boek Nahum

weinig overeenkomsten vertoont met de normale opschriften boven profetische

geschiiften (vgl. H.-M. wahl, ET|L 70 [1994],9l-104) Er zijn geen doorslagge-

iende redenen voor de veronderstelling dat het opschrift later zou ziin toege-

voegd. He1 geeft niet alleen heel precies de inhoud van helgeen eroP volgt weer'

het i-s ook een onderdeel van de eigenlijke boodschap. De kern van de profetie zit

al verscholen in de naam van de profeet en in de naam van zijn woonplaats't Het

is niet uitgesloten dat beide namen zijn verzonnen voor deze gelegenheid't De

dichter onthulde dus niet zijn eigen naam. Hij kan worden vergeleken met een

ll 
Seybolds theorie over voor-Masorctische notilie§ in de kantlijn van de teks( heeft wel veel gemeen

met dezc suggestie. maar Seybold ventijst niet naar Happel' Volgens Se)bold 1989' 80v' zouden de

rerwijzingen naar de toestand \ an het incomplele acÍostichon tc vinden zijn in \ \ ' 10-12

ll 
Deze Íamen worden niet genoemd door M.CaÍsiel. Eiblical Nanes '1 lileroö'Studr oÍMidtashic

Derifot ions ond puns . Ramai Gan I g9 I . hoe$el ze zeker een plaars veÍd icnen n aast bij voorbee ld de

$oordspeling met de naam van de profeet Zacharia in 2 Kron' 2'l:20vv' (met het \rerkrvoord r:rl pp'

45v-). de rvoordspelingen bij namen van steden (pp.67-71).de \roordspelingcn §aarmce vcrzen nlet

elkaar worden veóonien (pp. 94-9?). en de aflcidingen !ar sleutcl§q)rdeí (pp' 218-243) Vgl' ook de

verschillende associaties met de naam Noach (pp. 203v ).

l5 vgl. K"ll".. 108. n. 3: zijn venaling celui que est riche en consolations' qui ressenrblc à la pluie

tardivi 1utfi»: vgl. bovengenoemde suggestie van Abarbanel) is niet oveírliSend'
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andere pÍofeet, eveneens slammend uit de school van Jesaja en wiens woorden
ook worden gekenmerkt door het werkwoord On: (Jes. 40:l ; zie ook s I .6 van de
inleiding over de vele relaties tussen Nahum en Deutero-Jesaja).

Srrofe 1.i.2 (l:2)
Het belangrijkste woord in deze strofe is Oj7t. Het wordt samen met de godsnaam
drie keer gebruikt. Het wordt extra beklemtoond door de alliteratie mef Nllp
(Alonso Schökel).

l:2a Eenjaloerse god, een wreker is yHwt!,

een wreker is Ynwu en een grimmige heer.
Dit bicolon heeft een fraaie dubbele chiastiscÀe structuur: het eerste woord van
Nl:P )X correspondeert met het laatste woord van nti' OiTl en vice versa (Op) en
N'112 komen voor als parallel paar in Jes. 59:17; vgl. ook Spr. 6:34); de eerste
colon wordt gespiegeld in de tweede, omdat de beginwoorden nln, OiTl herhaald
worden aan het einde, terwijl N.t)i7 )N correspondeert met nDn )tf.r6 Zie voor de
combinatie van N])p en ilDn Ez. 5:13; 16:39, 42;23:25:36:6; Zach. g:2; Spr.
27:4; en ook Deut. 6:15. In Spr. 6:34 vinden we beide woorden samen met Oj7). In
een aantal manuscripten van de Septuaginta is de tweede vermelding van i.t.tit, DiTl(ér6rxóv Kóprog) weg gelaten. Brijkbaar werd de chíastische structuur niet meer

T:T1.1- ?1r:,tO: 
kan worden opgemerkr ren aanzien van moderne uirteggers diedeze versregels willen .verbeteren, 

door enkele woorden te schrappen [§eybold1989,.75v-; vgl. Cathcarr, 39). De chiasrische srructuur toopr aààr tot in v.3a:
terwijl v. 2b nli'ï' Di7: opneemt, is v. 3a verbonden mer het voorafgaande N.Di? )N
(zie de opmerkingen hieronder).

xt)p )N (zo ook in Joz.24:t9) ofNtp )N (Ex. 20:S; 34:14; Deut. 4:24;5:9;
6:15) is een belangrijke aanduiding van yHwH in het OT.', Zii wordt alleen
samen met de godsnaam gebruikt.. Zijn kenmerkende jaloersheià moet gezien
worden in het kader van het verbond met Israël lFensham te6l, t+v.;: yHwu kanhet niet uitstaan als zijn volk niet naar Hem luistert en una.r. gàa"n vereert. Nah.
I : I is de enige plaats waar de jaloersheid van deze N)i7 )n ï;;, genoemd als
oorzaak voor.zijr boosheid op de vijanden van IsraëI, maar dit past wel bij deontwikkeling in het gebruik van het werkwoord NliT.rs Het is inràrlssant oat deze
verandering in het obiecr van de jaloersheid van yHwn nog explicieter wordt inde latere Ps. 79:5v. in combinat]e met het gebruik van Dj7). Men zou dan Jes.
59: I7v. kunnen beschouwen als het einde vandeze ontwikkeling:

(YHWH) deed het gewaad van de wraak aan

li ^yt| y,Ot Vt atson, Traditional Techniques in Ctassical Hebrew t,erse (JSOTSup t70).ShefÍield 1994. 370 en 375.

' Zi" hi"-.r", J.C. de Moor, The Rise of Iahwisn (BEThL 9l), Leuven 1997,, jl5vv.. en R.Rendtorff. "El als israelitische Gottesbezeichn 
""g,- 

Ui tOO 1legl;4r;. ;.r. ;;,
iï,,.U_t,,.9 19"-O," suts un Drcujalou, (Lecrio Divina 36). paris t963, It2.tI8, I48i E. Reurer.TWAT. V|.6t\.
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en hulde zich in de mantel van jaloezie'

Naar hun daden zal Hij vergelden:

grimmigheid aan zijn tegenstanders' wraak aan zijn vijanden'

Het driev"oudige ;rrn' oP) kàn men vergelijken met het drievoudige 'heilig is Hij'

YHwH' in Jes. 6:3 en met (het ook op àndere wijze verwante) Ps 99: 3' 5 en 9rn

Hier wordt de loon voor het hele boek gezet: eerst wordt de macht van deze

wreker omschreven en vervolgens de manier waarop hij zijn wraakt uitoefent'

Daarom is het des te belangrijker dat het werkwoord tlPl niet wordt misverstaan'

Het woord wÍaak roept doorgaans negatieve associaties op Men denkt aan de

genadeloze reactie op onrecht iemand aangedaan, vaak uitmondend in een

ïicieuze cirkel van geweld. Men moet echter onderscheid maken tussen menselij-

ke wraakacties en óods optreden als wreker'2. Het bekende gebod van Paulus

(Rom. l2:19; zie ook de opmerkingen onder 'Hoofdlijnen en perspectieven')

àeeft zijn oorspong in het óT. In Nah. l:2 wordt dezelfde gedachte aangeduid

doordat 07: sieedi samen met de godsnaam is verbonden' Het herhaaldelijk

gebruik als participium laar ook zien dat het hier om wat anders gaat dan zoiets

fl, d" ,poniun" menselijke uitbarstingen van woede., maat. veeleer om 'een

continuëie kwaliteit of eigenschap (bijna: een functie)' van Yswn (Peels 1995'

204). Het gaat hier dus niet in de eersle plaats om het geweld'.maar om wraak die

een einde íaakt aan het kwade. Voor mensen is dit onmogelijk' maar het moge-

lijk bij God. Net zoals jaloezie gezien kan worden als een aspect het lieÍhebben'

zo is wraak verbonden met recht

Evenals de uitdrukking NI)y' )x wordt het parallelle;'l'li'l! gebruikt in samenhang

met het idee van het verbond tussen YHwH en zijn volk, zoals in Lev 26"25 waar

YHwH zegt: 'lk zal over u een zwaard brengen' dal wraak neemt over het ver-

bond' (zielook Jes. l:24 en Jer' 5:9: vgl. G. Sauler, 
'"Fí'{ 

,", ll, 108) v. 2b introdu-

ceeí h;t belangrijke nieuwe aspect dat YHwu wraak uitoefent op de vijanden van

19 
Zie ook B. Stade, 'Die Dreizól im Ali€n TestaÍnent"' ZAw 26 (l9Oó) 124-128' Rashi and Abar-

b-Jl;;";;"À-i.et de dÍie ballingschappen van lsraël (vgl' Rosenberg,439)' Sommige oudere

;À;öi;;;;;;i"; i"es"i 
"", 

u"'tuia '"i het leerstuk van de drieëenheid: vgl' Strauss' 9v en in

r""ïïË".""Jri" L.Àl sn1a"... Het perhool von de gerollen in de bibel' Baam 1984' 39v' Bii

iutinrt i t flS, Z:0ur.. is dii veÍs een argument voor zijn theorie dat Nineve twee keer werd venvoest

;;ïil;. ,; ;;" *"te wraakactie bij het Assvrischi beleg r an 'leruzalem (2 Kon ' l9)' Een interes-

Iunt" ouralt"t u,nd"n ,*e ook in oud'Nederlandie gebruiken vermeld inhet ll-oordenhoek der lr:eder'

l:;;:;"";;i.';';.;^"r tii:i" *p. 
"p 

r'" 
'irueeie 

uitroepen 'an 
bloedwraak rijdens de besralenis

"* i.irf".f,iàif.r. *tartij wraak hà tatar.ter van een uitroep behouden heeft' Het doode lijk (rverd)

to *à" *rt"ra. 
"n 

a- m-oest een ofmeer van de naeste magen welke de b€gravenis bywoondcn. met

,-gJiö* l*"J.a" a;";ael op het grafslaen en roepen' §Íaek'rÀTaek' rvraek ten oorkonde dat de

,ö'ni"t u"rzo.na. 
"n 

de doodslagir veedig was' À Brdr' 2' 535 [17641' was de overledene geen

;;,il;il;;";; ;;ruen. maar ierslageriof vermoord dan verscheen. zrjn oudíe zoon of *ie

anà"o a'" iuuo" ,*-uurdmaag was. als bloidwÍeker' met een bloot zwaard rn de hand' en hrj sloeg er

driemaal meè op den 8Íond. bU 't op€n graf' roepende: "wraak! §raak! wraak!" Oude Tiid lE14' 61''

l0 vot G F Mendenhall. ïhe Tenth Generation' Baltimore 1973' 69-104i W' Dietrich" Rache'

tJös;";r';i;; àjii"i,urn.',ii"r,.' n"ma." E!r,, 16 (1e76) 450-472; N' Lohfink CeraÍ rrd

Cr"'itti"",eiru i^ el,en Testament \ed. N. LohÍink)' Freiburg 1983' 30-35: en Peels 1995 '
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zijn volk en niet langer meer op zijn eigen volk (zie ook Deut. 32:35vv.; Jes. 6l :2
en 63:3vv.).

Het woord )yf is hier gebruikt in figuurlijke zin om yHwH aan te duiden: Hij is
een 'bezitter van boosheid' (Ges-K sl28u; HAL, 137: vgl. Spr.29:22 en 22:24
[lN )]trl). De aangehaalde reksten uit her boek Spreuken-laten zien dat deze uiÈ

9lyfkiry op zich niets zegt over zelíbeheersing, zoals dar gesuggereerd wordt in
Midrasj Rabbah Gen.49:8 (aangehaald op blz.45; vgl. oot< eimiÉi). Her betekent
gewoon dat YHWH boos kan worden.

Het parallelle paar )N // )r: roept de associatie op met de bekende Kanaàniti_
sche goden El en Baàl (Coggins; Becking 1995a, 287). Net als de woorden N.l:p
en 0P) moeten deze aanduidingen van yHwH uitgelegd worden in het kader van
het verbond met zijn nadruk op de verering van de ene God. Een van de elemen-
ten van het verbond was de uitsluiting van andere goden. Het gebruik van de
woorden )N en )rl kan daarom heel goed bedoeld zij-n als een boàdschap dat het
alleen aan YHwH toekomt om ,god,en ,heer, 

te worden genoemd (Becking 1993,
t5).

De verwijzing naar goddelijke grimmigheid (nDn; vgl. K.-D. Schunck, ?.llzl I,
II' i035v.) moet eveneens uitgelegd worden binnen het kader van het verbond
(vgl. o.a. Lev. 26:28, waar het gebruikt wordt naast EiTt in v. 25). Zoals hierboven
werd opgemerkt over opl, is het ook hier berangrijk dat men het verbindt met de
volgende versregel die aangeeft dat de grimmigheid van yHwH niet willekeurig is,

lTj dit^9:r" wordt opgeroepen door zijn tegensranders lBecking t993, l5vv.;
1995a. 288).

l:2b Yan'u wreekt zich op zin tegenstanders

- en bewaart (zijn boosheid) voor zijn vijanden.
De voorafgaande regels konden worden opgàvat-als een traditionele aansporing
aan Israël om zich te houden aan het verbond. Nu wordt echter duidelijk dat d!
wraak van YHwu in de eerste plaats zijn vijanden betreft. Hoewel de lsraëlieten
soms ook vijanden van yHwrr worden genoemd (zie Jes. l:24), kan er geentwijfel over bestaan dat we hier, zoals het opschrift àok uung"eft, ,oeten denkenaan vijanden als de Assyriërs. In dit vers wordt naast opr-hei wertwoord ru:gebruikt: vgl. Le^v. r9:r8, eindigend met de zerfde woorden ars die van het acros-Ucnon tn vv. t_J: l.,ll;.ïr !)N. ln Lev. l9:lg wordt lU: gebruikt zonder voorzetsel.
Dat Iijkt de normale situatie. De toevoeging van het vo-orzetsel ) ln Nuf,. t,Zfg i.waarschijnlijk beiïvloed door het voorafgaande oi7). Het geeft dat in deze versre-
gel verder wordt uitgewerkt hetgeen bedoeld was met Oi7l."De etymologie van fu:
ls 

niel me1 zekerheid.re geven (vgl. Carhcart, 42vv.). Het tort i, f,.i Of roor r.ttwee betekenissen: ,bewaren' 
en .boos zijn' 1vgl. H,at,fSOj. À.ia" betekenissenworden afgeleid van de éne stam.tyJ. Dus Je betekenis',Uoà, ,1n. ,ou ,1noorsprong hebben in ,zijn 

boosheid vasthouden,. Dit houdt in dat ín Nah. l:2 hetaccenl zou liggen op het voortduren van yrrwrr's boosheid. ai, urgr*.n, t"g.ndeze etymologie wordt ingebracht dat het gebruik ,r, io, i. i.i boek Nahum
naast ly: in 2:2 het onwaarschijnlijk maakt dat lt : een latere vorm van .]yl 

zou
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zijn. Om deze reden veronderslelt W. von Soden, UF 17 (1986) 4l2w ' dat we le

m-aken hebben met homoniemen' dat wil zeggen met twee verschillende stammen'

de ene verwant aan "ly), de andere een tot dusver nog nergens anders aangetroffen

stam "lul, 'richten' (naar Arabisch watar, 'doel, richting') De oplossing voor dit

probleem zou wel eens kunnen liggen in hel feit.dat Nah' l:2v gedeeltelijk

gebaseerd is op de traditionele belijdenis zoals we die ook vinden in Ex 34:6v'

öit *ordt helËmaal duidelijk in v.3 (zie de opmerkingen aldaar) en het is ook

mogelijk om de uitdrukking l'f'N) lu'll op te vatten als een'dialectische woord-

rp"ting' op de uitdrukking ) ron ry:, 'die goedeíierenheid bewaart aan ' in

Ë*. fiz.'i De dichter gebruikt hier dezelfde uildrukking (met het voorzetsel t)'
maarhijveranderde..lS)inhetverwante.lu]'omdatditeengebruikelijkerparallel
is van het werkwoord Ely') waarmee het hier wordt verbonden'

De LXX vertaalt met èEcip,tov, van b(a't4xo' 'verwijderen' De Griekse vertaler

heeft hier wellicht )ut: gelezen, in plaats van ']ul) (Rudolph; GEIS, 82) Het is

ook mogelijk dat het woord abuisievelijk werd opgevat als een vorm van n'l>; vgl'

2:l en dezelfde uitdrukking in LXX I Kon.20:15'

Strofe 1.i.3 (l:3a)
Deie nieuwe strofe heeft als markeringspunt aan het begin het opmerkelijke

gebruik van de godsnaam in casus pendens (JM §I56b) .Deze 
maakl de eersle

Lgel 
"*tru 

langlDe strofe zelf is relatief koí, want zij bestaat uit slechts eén

bilolon. Datzeifde geldt voor de eerste strofe Yan het cantikel ( I : I ) ln dit opzichl

kunnen we dus spreken van een evenwichtige opbouw'

l:3a YnwH is terughoudend in zijn boosheid en heel sterk

en Hij laal (het kwaad) zeker niet ongestraÍt

Net zoals in v.2b wordt uitgewerkt wat woÍdt bedoeld met EPl, zo gaat deze

versregel in op het andere element uit n'li'l' oi7:, en wel de godsnaam' De ong-

eUruit<eli.jt<e woordvolgorde aan het begin van hel vers (zie GD §49' rem' 3) kan

worden ioegeschreven-aan het feit dat de dichter deze regels wilde verbinden met

het vooraffaande. ln v. 2b deed hij dit door de herhaling van ;'11:''l' oi:l' nu

herhaalt hij alleen de godsnaam en dat doet hij opnieuw aan het begin van de

"àfg"ra. 
Je.r.eg.l. In 

-zijn 
beschrijving van YHwH maakl de dichter gebruik van

."nïua. lsraëliïsche geloofsbelijàenii, zoals die te vinden is in Ex' 34:6v Juist

het feit dat met deze Uilijaenis de verbondsrelatie wordl omschreven moel voor

trem Uetangrllt< ziln g"*""tt 1rgl. H. Spieckermann, Z4W 102 [1990] l-18) ln Ex

la wordt Íei g.L.uikt nuu.t een verwijzing naar YtlwH als Nli2 )N (v 14) De

dichter van het boek Nahum geeft de traditionele woorden een nieuwe lading De

uun oorrprong positieve boodschap wordt hier als het ware op wraakzuchtige

Jjr" opïi.ó'aegepast (Fishbane. Biblical Interpretatton' 347:'vengefully

,eapptieà'). Op dezà manier onderstreept hij de aankondiging van het goddelijke

2l vnl. L4. Fishbane, Tradirion and Theologt' (ed. D. Knight). Philadelphia 1977' 280v'i idem'

Bóltàl hterprenron in AncPnl lsrael.O\Íord 1985.317 n' 79'
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oordeel over de vijanden. Bij v. 2b werd opgemerkt dal .Ion lj) vervangen wordt
door ']ut. Ook het traditionele DrDN .ltN, ,lang van toorn' (dat wil zeggen: in staat
om voor langere tijd zijn toorn in toom te houden; vgl. Jes. 4g:9; Jer. l5:15; Spr.
l9:l l; 25:15) krijgt nu een nieuwe, aangepaste betekenis. .tDn f.] is vervangen
door h) hll, terwijl de verwijzing naar de bereidheid van yuwn om re vergeven
(Ex. 34:7: Ps. 103:8) nu ontbreekt. Dit spel met traditionele taal geeft een extra
lading aan-de teksl. De aangeduide relatie met oudere teksten verklaart de op het
eerste gezicht wat vreemde formulering en maakt de in de gIlS voorgesielde
emendatie ('ï0n in plaats van nt) overbodig. Ook de opvatting dat deze verzen
een latere toevoeging zouden zijn, bedoeld om de verlraging van de uitvoering
van Gods wraak te verklaren (Nogalski 1993c, 199v.; À.C. uun Leeuwen, Fi
Cammie, 1993,41v.), verliest hiermee zijn basis.

. Zoals hierboven al werd opgemerkt, is n)-)l.D (eere )?l; vgl. ook Mur.) een
bewuste variant van de tradilionele belijdenis zoals we die vinàen in Ex.34:6v.
Het komt in de plaats van het verwachte.ïon fl. De nu gebruikte woorden zijn
verwant aan de uitdrukking hf n)1, .met grote kracht,. Deze komt vooral voor in
teksten waarin Israèl wordt herinnerd aan de bevrijding door yHwH uit Egypre(Ex. 32: ll; Deut. 4:37; 9:29 2 Kon. l7:36). De forÀule ]D n:: is op-àËze
plaats omgevormd volgens de constructie van.ton fl. Dif verklaart de ongebrui_
kelijke vorm, die alleen hier voorkomt (vgl. verder nog i.,tDh-hr in Spr. l9: l9). In
de latere Ps. 145:8 komen we een vermenging van de in Ex. -14:6 en Nah. l:3gebruikte uitdrukkingen tegen:]Dn-hlr oio[1rx. we kunnen concruderen datin Nah. l:3 n)-h'D bedoeld is als tegenhanger van D'DN .ltN. Het bereidt de
overgang voor naar v. 3aB: evenmin als de vroegere tegenstander Egypte zal nuAssur zijn gerechte straf niet kunnen ontlopen. É.tungïiit.. aun Oe traditionele
overtuiging (aangegeven door de constructie met een puïonorrriir.t. infinitivus)
dat YHwrr de boosdoeners niet ongestraft laat, is het feir dat hier de verwachte
verwijzing (zoals in Ex. 34:7 en Num. 14:lg) naar a. u.rg.uing van zonden
ontbreekt: Nineve zal geen vergeving ontvangenlrr Het werï*oorO njTl is ookgebruikt in een kort gebed gegrift in de muur van een graf dat men niet langgeleden aantrof in Chirbet Ber Lei, in de heuvels van lr;", .r;;g (voor ons), ogenadige. cod, vergeef (ons), o yHwH' TTUAT, ur5, soor. ó..? teksr dareerrwaarschijnlijk uit de zevende of de zesde eeuw uoo, onr" iuuJiing en is ver-moedelijk hier geschreven door iemand die in gevaar verkeJÀ wellicht had hijof zij,hier zijn/haar toevlucht gezocht zich uersóppenO *"r- O. ,U"rO. Het gevaarwerd dan gezien als een straf van. yHwH. ln'àtr l.U.à ;;;;ï;, vergevinggevraagd met de bekende woorden uit Ex. 34.

22 M.D Gold.un,b"schouwr de (cgensrelling tussen O,DR .ltx 
en ;.ti7)r N) np) ah.cn probtcc,tr Hij.cí.d' The Lord.is long suffering. ofgreat power. and will surely noIwipe ot)t (Austrulnn BibhralRer''ew4[1954v.]52)r\st.ook Hatdar. t8.'die;rp: venaatr me, ;;;;ii;ï;:;;;;un roorbl aandemogelijkheid dat de rekst hreÍ bewust paradoxaal is.
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Het is boeiend om le zien hoe de profeet Jeremia deze woorden van Nahum

weer oppakt. In Jer. 30:l I lezen we hoe tegen Israël wordt.gezegd dat YHWH een

.inà. à maken (irb nDlr; vgl. Nah. I :8v ) aan al de volken waaronder Hij het

volk heeft verstrooid. DaaÍ wordt aan toegevoegd dat Hi.j echter ook met zijn volk

oi purr"rO. wijze zal afrekenen: 'l/lN N) nP),'het zal zeker.niet ongestraft

Uïijn"n'. Zo maakt de profeet duidelijk dat de 
-vervulling 

van de profetie van

Ninu, ,"t betrekking àt Nin.u".n uun de profetie van Jeremia mel betrekking

ioi ÀuUyton Israël er n-iet van mogen weerhouden kritisch naar zichzelf te blijven

kijken.

Cantikel l.ii (l:3b-6)
ó" Ari. tttoi"n r"n dit cantikel (w. 3b-4,5 en 6) zijn met elkaar verbonden door

àe verwijzingen naar de natuur. Het getal van de zeven regelmatige bicola komt

or"r""n ."ti. zeven dingen die over YHwH zyn gezegd in het voorafgaande

cantikel. ln het alfabetische acrostichon wordt beschreven hoe YIrwH zich op

schrikwekkende wijze openbaaí op aarde Dit tweede cantikel vormt de overgang

van het eerste ou"iYttwlt als wreker en het derde cantikel waarin wordt beschre-

ven hoe deze wraak ten uitvoer wordt gebracht' Deze brugfunctie van het tweede

cantikel is op ingenieuze wijze ook formeel aangeduid doordat het alfabetische

acrostichon al Ueglnt in de slotregel van het eeÍste cantikel (v' 3a) en doorloopt tot

in de eerste r"g"i-uun het derde cantikel (v. 7a) ln dit tweede cantikel vinden we

een nominale Iin 13b;,..n paÍticipium (4a) en vervolgens een aantal door elkaar

gebruikre perfectum en imperfectum vormen Zij zijn niet bedoeld als beschrij-

ïing uun Ë.t verleden of vàn komende acties Zij omschrijven veeleer de gebeur-

tenissen die de theofanie begeleiden.

Srrofe l.ii.I (l:3b-4)
Evenals de vorige strofe vinden we hier de Godsnaam nadrukkelijk aan hel begin

,un à. ,"rtr.g."t, waardoor deze extra lang wordt De komst van YHwH vindt

pià, in ..n Itorm, terwijl de wateren voor Hem vluchten Deze combinatie

ierinne.t aan het verhaal van de uittocht: de zee valt droog door de wind gezon-

den door YHwH (Ex. l4:21). Jes. l7:l2v beschrijft hoe de volken als wateren

vluchten voor de dreiging (.lyl' vgl. Nah. I :4a) van YHwH, als kaf voor de storm

(nDlD, vgl. Nah. l:3b en ook Job 27:20) De binnen deze strofe gebruikte parallel-

i. p"r"nlrn ttdl'en\h // ))nN treft men ook aan inJes' l9:5vv'

l:3b YHWH gaal zrn weg in wervelwind en storm'

en wolken zijn het sloÍ onder zíjn voelen'

De combinatie van de woorden iryll en i'lDlo vindl men ook in de beschrijving

vandetheoíanieinJes'29:6.ookdaargaatditgepaardmeteenaardbeving(U!r.
vgl.Nah. l:5) en verterend vuur (ïl'tx t»x, vgl Nah l:10); zieookJes 66:15 en

PI. 83,t+uu. De LXX geeft nDlof weer met bv ouvc)'eíq Ditzelfde woord
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wordt in v. 8 gebruikt bij de vertaling van ir)), ,vernietiging,. Waarschijnlijk vatte
de Griekse vertaler iiDlOt op als een vorm van 1.10, 

,einde' (Rudolph).u

- 
lthl ;7ly J:, kan worden gelezen tegen de achtergrond van de manier waarop

in Ps. l8:8- l4 de komst van yHwH wordt beschreven: Hij doet de aarde beven en
een.verterend vuur komt uil zijn mond. Hij daalt afvan de hemel met ,donkere
wolken ()Dt!r) onder zijn voeten, (vgl. ook Ex. l9:9 en ps.77:l7vv.).r! In ps.
97:2 begint de beschrijving van de theofanie met: ,wolken 

en donkerheid ()O.tlt
J:r) omgeven Hem.' Dit is verbonden met de bekende godsaanduiding .wolkenrij-
der'.in. Ps..68:5, 34; t04:3: vgl. ook Deur. 13:26 enles. l9:l (Carhcarr, Long-
man). We komen deze term ook tegen als epitheton van de god Baàl in Ugarii_
sche teksren (o.a. in KTIJ 1.3.|:40; zie ARTiJ,7, n. 37). Dir iï slechts één ,an devele mogelijke associaties in Nah. l:3-6 met deze Éanaanitische god en zijn
Iotgevallen.rt In 

_de 
aan Baàl gewijde Ugaritische mythe lezen we over zijn

succesvolle strijd tegen de zeegod, aangeduid als ,i1ne hoogheid yam, en'rechter Nahar (=rivier)' (KTu l.2.lV). Baàls stem doei de aaje beven ((IUI 4 VIL30vv_). Volgens de mythe.wordt Baàl verslagen door Mot, de god van dedood. Deze houdr Baàl er lenerlijk een tij je onder'(in het doàenrijk). Dit ver_
klaart de jaarlijkse neergang in de natuur,-omdat Baài zijn *oit.n ,n regen merzich meeneemt (KTU 1.5-y:7vv..1. Door middel uan a..e u.*lzingen naar deKanaanitische mythorogie geeft de dichrer van het boek Nahum aàn aat yHwrr aeplaars van andere goden zoals Baà.| inneemt. Daar *"ra ui op'g.pr.frdeerd in v.2a door yuwH aan re duiden ats )N (El) .n )v: 1Suat). ià B.i.io, hij ook deaankondiging in v. r4 voor, namerrjk dat yHwH are afgodsbeelden zar vernieti-
gen.

l:4a Hij bestraft de zee en zrj droogt op
en alle rivieren laat Hij leeglopen.

Zoals hierboven al werd opgemerlt, ,à.i r.n deze regels lezen tegen de achter-grond van de strijd tussen Baàl en de god van de r..l rort, *.'a'i. beschrevcnvinden in Ugaritische teksten (zie ook Jei. rZ,13enHaU.l,àj.Ooilaar*orat,z1
het in een iets andere zin, het werkwoora g i g.urriti iK7íi2.i:2a; tV:zo).,"Het geeft. aan hoe boos Hij is (vgl. het gebrïlk ," fn i, 1"s' oà, f 5; zie hieroverA.A. Mclntosh, VT l9 U96gl 474u.,479). tyl duidt ook op zi.ln Oreigende endonderende stem, zoals men kan afleiden uit de parallel met .hei geluid van uwdonder' in ps. 104:7. Daar staat her in de.on**, urn..n'hyirrË *aarin God

ll 
Hurri.on 1988. 67. n. 13 verbindl ren
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bezongen wordt als schepper van hemel en aarde. In Nah. l:4 ligt de nadruk niet
op de schepping. De overwinning op de zee is hier niet een voorbeeld uit het
verleden maar in de eerste plaats een onderdeel van zijn huidige heerschappij over
de schepping.'?T De combinatie van de werkwoorden lyl en:ln komt ook voor in
de beschrijving van hel wonder bij de Schelfzee: 'Hij dreigde de Schelfzee en zij
verdroogde' (Ps. 106:9; vgl. ook Jes. 5l :10 en Ps. 66:6). Het is erg waarschijnlijk
dat de dichter dit verband met de uittochr bewust heeft willen leggen.,3 Het is hier
nog duidelijker dan in v. 3a (zie de opmerkingen hierover bij ll)-h'rt). De manier
waarop het is geformuleerd lijkt te zijn beïnvloed door de profetie tegen Egypte in
Jes. l9:5vv. (let op het gebruik van lln, Uf', or en D'']i't:. samen met de beschrij-
ving van het verwelken van de natuur, net zoals in Nah. l:4b).

l:4b Basan en Karmel verkwijnen
en de bloei van de Libanon verwelkt.

De ontdekking van elementen van een alfabetisch acrostichon aan het begin van
het boek Nahum bracht met zich mee dat uitleggers gingen twijfelen aan de
correcte overlevering van het eersle woord van deze versregel. ln plaats van ))Dx
zou je hier immers een woord beginnend met de letter 't verwachten. Er zijn
echter geen aanwijzingen in Hebreeuwse manuscripten of in de oude veÍalingen
voor een andere dan de overgeleverde Masoretische tekst. Ook het in veel
commentaren vermelde feit dat in de LXX, Pesh., Tg. en Vulg. verschillende
werkwoorden aan begin en eind van deze versregel worden gebruikt, terwijl daar
in de MT hetzelfde woord ))Dx staat, is hier niet dooBlaggevend. Het is immers
niet uit te sluiten dat een verlaler verschillende maar equivalente woorden
gebruikt heeft bij de weergave van één het hetzelfde woord (vgl. Schuurmans
Srekhoven 1887,63; P. JoUon, Bib 5 Í1924) 355, n. t; Haldar, 22v.; Harrison
1988, 58: Nogalski 1993a,40; en betreffende de pesh. Gelsron 1987, 140).r, Dar
wordt ondersleund dooÍ het feit dat het eerste woord volgens de LXX, bLryouv,
ook in Joel I :10, l2 gebruikt is bij de vertaling van een vorm van )»x lRudolphy.
rWe moeten er daarom van uit gaan dat in een vroeg sladium van de overlevering
van de tekst (zie ook de opmerkingen bij 2:l la [n. 48] hieronder) het oorspron-
kelijke woord beginnend met de letter 'ï abusievelijk vervangen is door het
huidige ))Dx. Dit zou goed kunnen zijn veroorzaakt door de gelijkenis in het oude
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' - 
Zie hierover J.-Day , Aod's Conlict ylith the Dragon and rhe Sea.Cambridge 19E5. 60v.: vgl. ook

S. Mittrnann. t"f 28 (19781l87vv. oveÍ de parallel mer ps 29.It H.t *"d ook opgemerkt in Talmud Hagiga l2a en o.a. door eimchi en Luther. Tenullianus.
Adversus Marcionem,lV.20.3, gebruikte Nah. I :4a als één van zijn argumenten tegen de stelling van
Marcion dat de god van het OT niet dezelfde is als de vader van Jezus Christus: Chiistus' machiover
winden zee (Luc. 8:22-39) vinden we immers ook al vermeld inhelOT;vgl.ook Hab.3:l0en ps.
29:3.
l9 

Zelfs sommige commentatoren die niet uitgaan van een alfabetisch acroslichon komen hier met

iTTt"]l:l ]gt:-T!"]ie vanwege het gebruik van verschiltende wooÍden in de oude veíalingen: zie F.
Buhl. ZAIy 5 (1885) l8l:hijdenktaaneenafleidingvanbN.darinJes.33:genJoel l:l0gebruikt
*ordt naast )}axl vgl ook Goslinga. ló4
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Hebreeuwse schrift lussen de letters N en'ï (Cathcaí; Renaud 1987, 201). Ook

het gegeven dat de herhaling van het woord ))DN heel goed past binnen de

duidelijke chiastische slructuur van deze versregel zou kunnen hebben bijgedra-

gen aan deze aanpassing (vgl. Watson, CHP,2'15, en TTCHV,380). Hel meest

voor de hand liggend is om te lezen l))1 van het werkwoord )?t, 'zwak, klein

worden' (vgt. BHS en HAL,2l4; de eerste die een afleiding van ))'t voorstelde

was Gray 1898, 215; overgenomen door o.a. Duhm l9l l, l0l; JPM Smith; Sellin;
Tournay 1958, 330).'o Deze lezing wordt ondersteund door de parallel met Jes.

l9:6. Hierboven werd al opgemerkt dat de formulering in Nah- l:4 lijkt te zijn
beinvloed door deze passage uit de profetie van Jesaja. Het lijkt erop alsof de

dichter van het boek Nahum de frase lllm l))'t uit Jes. l9:6 hier heeft uitge-

werkt.
Hel gebied van Basan wordt hier niet alleen genoemd als symbool van vrucht-

baar land (vgl. Mi. 7:14), maar ook en waarschijnlijk in de eerste plaats omdat het

staat voor de trols die doorgaans gepaard gaat aan welvaart. Deze verwijzing naar

Basan doet denken aan de profetie in Jes. 2:12v. over de Dag van YHwu:
tegen al wat hoogmoedig is en trots

en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde,

tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon
en alle eiken van Basan.

Deze 'echte' woorden van Jesaja (vgl. H. Wildberger, BK X/1, 1980r, 105)

hebben mogelijk directe invloed gehad op de formulering van dit vers in het boek
Nahum. Let ook op het gelijke gebruik van J]lf) // llDl en o'']i't // n]vfl.rr Men
veronderstelt wel dat Nah. l:4 bedoeld is als beeldspraak ter omschrijving van de

politieke zwakte van Noord-lsraël onder de Assyriërs (zie Nogalski 1993b,

108v.). Het ligt echter meer voor de hand dat we dit vers letterlijk kunnen nemen
als verwijzing naar de bomen in Basan en op de Libanon. Dat geldt dan ook voor
de Karmel; vgl. Am. l:2: het gebrul van YttwH doet de top van de Karmel
verdorren (lrf'; vgl. Nah. l:4a). Er is ook een woordspel met de naam Karmel,

dat veíaald kan worden als 'boomgaard' (vgl. Mi. 7:14, naast een verwijzing naar

Basanl), en nl9, 'bloei', afgeleid van een werkwoord dat het druivenpersen kan

aanduiden (Gen. 40:l I ). De relatie tussen deze woorden wordt benadrukt door de

chiastische structuur van deze versregel: het werkwoord aan hel begin heefi zijn
parallel aan het einde, terwijl ook de namen Libanon en Basan een parallel paar
vormen (zie naast Jes.2:13 hierover ook E2..27:5v. en Zach. 1l:lv.). Het is

interessant om Ie zien hoe in Jes. 33:9, dat gedateerd kan worden in de periode na

de Babylonische ballingschap (vgl. Wildberger, BK X/3, 1982, 1297v.). dit vers

l0 
Andere voorstellen: )iJ (vgl. Jer. 3l:12, l5) door Gunkel 1893. 227 (vgl. ook Rudolph). !N)l

(vgl. Jes. l9: l0) door Amold 1901, 260; T.K. Cheyne, The Etpositor 5th ser.. vol. 8 ( 1898). 304v. (in

C8, 164 volgt hij daarentegen het voorstel van Gray) en R. Bum. EI38 ( 1926v.) 178.
3lvgl.K.J.Cathcarr,"Kingshipandtie'DayofYHwH'inlsaiah2:6-22."Hernathenal25\1978\

48-59: m.n.52.
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lijkt te zijn opgenomen en uitgebreid, net zoals Nah. l:4b terug lijkt te gaan op
Jes.2:12v.11

Strofe l.ii.2 (l:5)
De twee bicola zijn met elkaar verbonden middels exlern parallellisme: r)DD //
1':9D en llD // Nt ) (vgl. Job 30:22). Terwijl her in de voorafgaande srrofe ging
over vegetatie, ligt de nadruk nu op de aarde.

l:Sa Bergen beven voor Hem
en heuvels bewegen.

Aardbeving is een gebruikelijk element in de beschrijving van de theofanie in het
oude nabije Oosten. Men vindt het op vele plaatsen in het OT (zie o.a. Ex. l9: I g;
Jes. 29:6; Ps. l8:8 en Job 26:l0vv.) en bijvoorbeeld ook in de mythologische
teksten van Ugaril (KTU l.4.VII:30w.) en Mesopotamië.rr

Men zou een lidwoord verwachlen voor O!"li'I, net als bij het parallelle ntyftn.
Zo vindt men het ook in Mur., LXX (ri öp1) en waarschijnlijk ook de Tg. (zie
Gordon 1994, 68, en RdQ 8l'19741 425). Dar is echter nog geen reden om de
minder voor de hand liggende lezing van de MT te wijzigen. Wellicht is deze
beïnvloed door het alfabetisch acrostichon, want bij andere alfabetische acros-
tichons valt op dat het gebruik van het lidwoord wordt vermeden. De enige
uitzondering hierop in het OT is Klaagl. 4:5 (Cunkel 1893,227v.). Men kan deze
vorm ook verklaren door ervan uit te gaan dat het lidwoord voorafgaand aan
n'lyft een dubbele functie heeft en achteraf ook nog op O'Ii.,t betrokken moet
worden (Ges-K § l26k).

Het onderwerp bij het werkwoord l2it.l is doorgaans j,tN (vgl. Jes. l3:13; Jer.
8:16; Ps. f8:8; 77:19). Alleen hier en in Jer.4:24 en ps. 46:4 wordt het gebruikt
met Èlt''l;''|. In al deze drie teksten is er echter ook weer een relatie mel flN. Dat
bevestigt de interpretatie van v. 5 als één strofe en hel helpt bij de uitleg van de
moeilijk te verklaren uitdrukking ï"lN NDnt in v. 5b.

flD (hitpolel) wordt wel vertaald met "wegsmelten" (zie Am.9:13, eveneens
gezegd van heuvels; Ps. 107:2ó, over de !19!). In Nah. l:5 zou het dan iets
aanduiden als een vulkaanuitbarsting (Rudolph) of het weggeslagen worden door
zware regens (Coslinga). Vanwege de parallel met t rl moelen we echter eerder
denken aan heuvels die aan het bewegen worden gebracht. Dit wordt ondersteund
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il 
Vgl. R. Stuhl. 

"D"shalb 
trocknel die Erde aus und verschmachtet alle. die aufihr wohnen .., Der

Versuch einer theologiegeschichtlichen Einordnung von Hos 4.3." l/íesra nentlicher Gloube und
Biblischer Theologie lFs H. D Preu0, ed. J. Hausmann e.a. ). Slurtgan 1992, ló6_ I 73. m.n. tó9v. over
Jes 33:9 terugg.ijp€nd op Nah. I :4v. Zijn verondersrelling dar Nah. l:4v. aÍhankelijk is van Am. g:ga
en Jer. 4i l7v. is echter niet oveÉuigend.
ll 

vgl. Gaster. MlC, 663w.. en S.E. Loewensramm. ..The Trembling ofNarure during the Tteopha-
D.' Conparatiee Studies in Biblicol and Ancient O ental Literoture (AOAT 204). Neulirchen-Viuyn
1980, 173-189. KeÍkvader Ambrosius. D? Fde. l4.l 15. zag een parallel tussen deze rekst uit Nahum
met Mat. l7:20 over het geloofdat bergen verzet.
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door het gebruik van tlD (qal) in Ps. 46:7 mel betrekking tot de aarde: 'Hij

verheft zijn stem, de aarde versmelt' (ïlN r]Dn rhiT ln:). Het parallelle werk-

woord is daar u'lD,'wankelen'. De dichter koos misschien voor het wat minder

duidelijke werkwoord tlD op grond van de alliteratie binnen deze colon via de

letter I (vgl. Allis 1955, 73).

1:5b En de aarde rijst op voor Hem
en de wereld en een ieder die daarop woonl.

Het is niet direct duidelijk welke betekenis het werkwoord Nirl in deze context

heeft (vgl. HAL,685, 1273v.; CTAT,785vv.). Veel geleerden stellen voor om een

ander woord re lezen: Run] (zie BH,S) of nNunl (Christensen 1987 , 22) van het
werkwoord itNlr. 'tot een woestenij worden' (vgl. Jes. 6: I I en I 7: l2v.). Anderen
veronderstellen dat we hier te maken hebben met een ellips (R. Ratner, ZI 38

tlgSSl 84) en we dus moeten uitgaan van een niet genoemd object (dat door/op
de aarde wordt opgeheven), zoals een rookkolom (Rashi; vgl. Ri. 20:38 en 40),
vuur (Qimchi; vgl. Deut. 29'.22v. en 2 Sam. 5:21), stem (o.a. Strauss; G.R.
Driver, -/"/hS 34 U9331 384; Rudolph; vgl Jes. 3:7; Ps. 93:3), hoofd (Breite-
neicher) ofvoeten (Van der Westhuizen 1969; vgl. Gen. 29:l ).

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, is het onderwerp van deze versregel,

F.]N, vaak verbonden mel het werkwoord t tll, 'beven', uit v. 5a. Dat maakt het

aannemelijk dat yirl hier eenzelfde betekenis heeft. Het parallelle paar l)Db //
Ï)DD onderstreept nog eens de overeenkomst tussen v. 5aA en v. 5bA. Een ander

argument kan ontleend worden aan de vergelijking met de Mesopotamische
hymne over Adad:

Door de boosheid van de heer zal de hemel schudden.
door de boosheid van Adad zal de aarde beven.

de grote bergen zullen verbrokkelen.ro

De overeenkomsten met Nah. l:5v. springen direct in het oog: goddelijke toorn,
bevende bergen en aarde, aan stukken springende rotsen. Het is goed denkbaar
dat de dichter van het boek Nahum zich hier heeft laten inspireren door de taal

van de Mesopotamische hymnen. Het belangrijkste verschil is dat in Nah. I de
verwijzingen naar hemel, zon en maan, zoals die genoemd worden in de hymne
over Adad, ontbreken. Hier is alles geconcentreerd op de aarde. In de Akkadische
tekst wordl hel werkwoord gebruikt ter aanduiding van het trillen van de aarde

(AHw, 161). Het Hebreeuwse xilr: wordt doorgaans verbonden met het Akkad.
naíi(m), 'opheffen' (HAL, ó83), maar in Nah. I:5 wijzen de context en de

duidelijke parallel met de hymne over Adad op een unieke relatie met Akkad.
ndiu(m), 'schudden'. Dit kunnen we dan toevoegen aan de inmiddels al aardig
lange lijst van overeenkomsten met het Akkadisch en de Mesopotamische
literaire vormen in het boek Nahum.

34 vgl. Loewenstamm, AOAT 204, 183; H. Zimmem, Baóv lonische Hynnen und Gebete. Leipzig
1905, l2; S. Langdon. Eabylonian Penitenrial Psalns. Paris 1927, 13.
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hn vormt mel f'lN een bekend parallel wooÍdpaaÍ (l Sam. 2:8; Jes. l8:3;26:9,
l8;34:l; Jer. l0:12; 5l:15; Ps. l9:5; 24: l; 77:l9i Klaagl. 4:12 enz.). Er is niet
voldoende reden om de tekst te wuzigen in -}: 'l)f,N't,'en zij klaagden'(vgl. Am.
9:5), zoals voorgesteld in de Blí.§. r5 De lezing van de LXX, fi oóptaoo, 'de hete
aarde', suggereeÍ bn in de Hebreeuwse tekst (vgl. GELS,221\, maar het is
waarschijnlijker dat de veíaler de lener f iumzag voor een ). In de LXX en
enkele latere Hebreeuwse manuscripten ontbreekt hel eerste voegwoord (l) in v.
5bB (zie H. Gese, ZAIV 69 [957] 6l). Weliswaar leveí dit een berere tekst op.
Ioch verdient de MT de voorkeur vanwege het consistente gebruik van't waarmee
steeds de beide cola van alle acht bicola van hel alfabetische acrostichon mel
elkaar worden verbonden.

Het tweede deel van v. 5bB met de toevoeging van het element van de levende
wezens kan men vergelijken met o.a. Ps. 22:15 ('lk word uitgegoten als water') en
Joz.7:5. Deze combinatie van hel wegkwijnen van de wereld (,tN // hIr) samen
met haar bewoners treffen we ook aan in Jes. 24:4.

Strofe Lii.3 (1:6)
ln deze twee bicola wordt het onderwerp van YHwH's toom weer opgepakt. Het
krijgt extra nadruk doordat het (in de geëmendeerde tekst) in de woorden lDNl en
lnDn direct aan het begin van de versregels wordt geihlroduceerd. Zijn boosheid
was al genoemd in het eerste canlikel (v. 2). Daama volgde de beschrijving van
zijn overweldigende macht. Nu is er geen twijfel meer over mogelijk dat iemand
zijn boosheid zou kunnen weerstaan. De confrontatie met YHwu wordt aangeduid
met de parallelle woorden in de eerste en de laatste colon van deze strofe: ')D) //
'l)DD.

l:6a l|ie kan zich slaande houden voor zijn toorn?
Ilie kan tegen de gloed van zijn boosheid op?

Op grond van de tol dusver aangehouden vorm van het alfabetisch acrostichon
zou je hier een versregel beginnend met de |etter t verwachten. Om die reden
wordl de tekst door de meeste commentatoren hier ook aangepast. Het lijkt het
beste om het woord !lt) te verplaatsen van het begin naar het einde van de eersle

colon. Vervolgens moel dan ook een pronominaal sufÍix worden toegevoegd. Zo
ontslaat de regel 't!)D) 'i'tDy! !D lDyt (vgl. de AH$. Deze geëmendeerde tekst
past heel goed binnen de structuur van de tekst op het niveau van de strofen.]Dyï
aan hel begin van de regel correspondeeí met]nDll in v. 6b.'l!lD) aan het einde
van de colon komt overeen met de plaats van'l:DD (v. 6b en v. 5aA) en ]'iDD (v.

5bA). Nu mag dit een vrij simpele tekstkritische ingreep zijn, hij kan pas overtui-
gen als het mogelijk is om een plausibele verklaring te geven van de veranderin-
gen die leidden tot de tekst zoals overgeleverd in de MT. Volgens Rudolph is dit

i5 vgl. ook w.F. Albright. CBP 7 (1945) 23. M. wolÍï, 8Z 16 (1924) 92, stelt voor om te lezen
th'l. van het werkwoord )EJ. 'wegzinken'; zie ook The bpositor 1th ser., Vol.l ( 1924) 54.
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niet mogelijk, maar Tournay 1958,331, komt met de veronderstelling dat een

schrijver de teksi hier heeft willen harmoniseren met oYereenkomstige bewoor-

dingen in gedichten als Ps. 38:4 en 102:l l(!) en daarom de oorspronkelijke casrs

pendens heeft onderdrukt. Naast de door Tournay genoemde teksten kan men hier

àok nog verwijzen naar de nog betere parallel in Spr.27:4: 'ïDr'' 'à i'INIP !)D).

We moeten ervan uitgaan dat een schrijver, die niet meer op de hoogte was van de

hier gebruikte vorm van het acrostichon, zich vrij voelde om de lekst te'verbete-
ren' door de in zijn ogen onnodig vreemde woordvolgorde aan te passen waard-

oor een duidelijke chiastische slructuur ontstond: de eerste twee woorden corres-
ponderen met de laatste twee woorden: lDrI 'lD) // IDN ïl'lnl; daartussen bevindt

zich dan het parallelle paar'llDN' à' // or?r 'D (vgl. Job 8:I5). Het is interessant

dat iets dergelijks ook in de tekstgeschiedenis van v. 4b lijkt te hebben plaatsge-

vonden: de verandering van de oorspronkelijke tekst ())DN in plaats van t))r)
leverde een beter chiasme op. Dit zou erop kunnen wijzen dat beide tekstwijzi-
gingen zijn toe te schrijven aan dezelfde persoon.

ovl // ?lN (J]'ln) is een bekend woordpaar (vgl. Cathcart, 54). Andere voorbeel-

den hiervan komen we met name in de Psalmen tegen (o.a. Ps.2:5, l?:69:.25
7849', zie ook Zei 3:8). De vraag wie stand kan houden voor ('JD) lDy) YHWH

behooÍ eveneens tot de verzameling van veel gebruikte woorden en frasen van de

oude Hebreeuwse dichters (vgl. H. Ringgren, TWAT, yl,200). Opnieuw laat de

tekst in Nahum zich het best vergelijken met de Psalmen, met name Ps. 76:8. Daar
lezen we in de context van Ysws die zijn vijanden bedreigt ('trr, v. 7; vgl. Nah.

l:4a): 'Waarlijk, U bent geducht; wie kan standhouden voor U?' Deze versregel
heeft dezelfde structuur als (de geëmendeerde tekst van) Nah. l:6aA: een korte
beschrijving van Yuwtt's toorn wordt gevolgd door de retorische vraag aan-
gevend dat niemand tegen Hem op kan.ru De dubbele vraag met !D komt voor op
veel plaatsen in het OT en wordt vaak gebruikt in de beschrijving van het verschil
tussen God en mens (zie Ex.4:ll;2Kon. 19:22: Jes. 14:2'7;33:14; Jer.49:19;
Am. 3:8; Ps. l5:l; Job 9:12;'21:31;36:23 enz.). De positieve legenhanger van
Nah. l:óa is Ps. 24:3: 'Wie zal de berg van YuwH beklimmen en wie zal opstaan
(o'ty') in zijn heilige plaats?' Zie ook het gebruik van het werkwoord "tDy in Jer.

50:44 en Mal. 3:2.

l:6b Zijn grimmigheid wordt uitgegoten als vuur
en de rotsen springen yanwege Hem aan stukken.

De toorn van YHwH wordt hier beschreven als een vulkaanuitbarsting. We vinden
dezelfde vergelijking in Deut. 32:22 waar sprake is van YHwH's boosheid
brandend tot in de diepten van het dodenrijk en de grondvesten van de bergen
verzengend (vgl. ook Jer.7'.20 en voor het gebruik van 'lft: ook Jer.42:18 2
Kron. 34:21; KAI 214:33; en over de theofanie als een vulkaanuitbarsting Ex.
l9: I 8 en Jer. 5 I :25v.). Bij de vertaling van de LXX lijkl IrNt te zijn verward met

3ó Zi" uoo, het g"bruik van'tD, iD in latere teksten, m.n. ps. 13013 en Mal. 3:2, H.-p. Matthys.
Dichter und Beter. Theologen aus sptitohtestanehtlicher Zeit (OBO I 32). Freiburg 1994,214v.
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!rNl: ö 0upög crilÍoi rlKsr d.ytro;g,'zijn toom brengl machten len val, (GEZ§
30, 231).

De vermelding van rotsen verbindt dit vers met het begin van de voorafgaande
strofe (v. 5a); vgl. de woordparen .liy //.,t;.,t in Jes. 30:29 en Job 14:lg; 24:g en
lly // nrll in Num. 23:9. Opnieuw is er een parallel aan te wijzen mel de be-
schrijving in de eerder genoemde Mesopotamische hymne van Adads loom die de
bergen versplintert (vgl. Van der Woude, 85).17

'lln) is de perf. nif. van Fn), 'vemierigd worden,; vgl. Jer. 4:26..,a| zijn steden
werden vernietigd (]ln)) voor yHwH, voor de gloed van zijn boosheid' (met
dezelfde woorden als in Nah. l:6aB: lDN J.t.tn ïDD). Hoewel men hier als object
een gebouw zou verwachten, zoals in Jer. 4:26 en Ez. l6:39, is het niet nodig om
de MT te wijzigen. Een aantal geleerden steh voor om te lezen .tnB) (zie de gfls
en HAL, 410), van ny', 'verbrand worden', maar de enige tekstgetuige die dir
ondersteunt is een middeleeuws Hebreeuws manuscÍipt (vgl. CTAT,7g7). De
Pesh. suggereert als Hebreeuwse tekst'tOD:, ,zij smolten', maar deze lezing laat
zich verklaren als assimilatie aan Mi. l:4 (Gelston 19g7, 150).

Het werkwoord ln) is hier op ongewone wijze gebruikt, waarschijnlijk om
stilistische redenen. De dichter heeft zich bij de woordkeuze opnieuw laten leiden
door de wens tot alliteratie: n)n) - iynt. Men lette ook op de herhaling van de
letter Y in tYn) D!l$'11.

C' ant i ke I I. i i i (l :1 -'l l)
Zowel wat betreft de vorm als wat betreft in de inhoud verschilt dit derde cantikel
van het tweede. In plaats van bicola komen er nu tricola (vgl. Lescow 1995,
67vv.). De BlíS geefi ook de tekst in v. 7vv. weer in bicol4 màar deze poging _
ingegeven door de wens om nog meer regels toe te voegen aan het alfabetische
acrostichon - gaat in tegen de inhoud van de tekst, ,oàls die duidelijk ook is
opgevat door de Masoreten. Helaas heeft de variatie in de lengte van de strofen en
de versregels (zie de zeer korte colon in v. 7aA) niet alleen-de oude vertalers in
verwarring gebracht (vgl. de LXX), maar ook moderne uitleggers die stellen dar
de overgeleverde tekst onhoudbaar is (vgl. Levenson tSlÉ, BZ: .in evident
disarray').

Ook inhoudelijk kan men van een overgang spreken. Het voorafgaande cantikel
beschreef de komst van YHwH en de uitwerking daarvan op dJ natuur. In dit
cantikel ligt de nadruk op de confrontatie tussen yHwH en zijn legenstanders.
Hier wordt uitgewerkt wat al werd aangeduid in v. 2b, in het eerste cantikel van
dit canto. Dit centrale thema wordt ook aangeduid via de inclusie waarmee begin
en einde van deze eenheid zijn verbonden: llu (v. 7aA) // ni'l (v. ltaBy. In dir
kader past ook hel contrasterende paar n]n' - )y'h, want het mel dit laatsle
woord verbonden werkwoord b' wordt doorgaans aangegeven hoe waardeloos
de afgoden zijn vergeleken met yHwH (vgl. Jer. I6:19). Ook de activiteiten van

17 
Ten onrechte srelt M. lvenkel, ZWT| g (1g66) 276, voor om hier te lezen o,.tÈit, .de vijanden,.
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deze tegenpolen corresponderen met elkaar: y'ïr (v. 7aC) // Fy' (v. I laC; zie het

gebruik van deze werkwoorden als parallel paar in Jes. 19:121' 40:14 en Job 26:3).

Andere verbanden binnen deze verzen wijzen op een chiastische (ofl ui') struc-

tuur met de retorische vraag van v. 9a als centrum (vgl. Johnston 1992' I 5 l). Let

vooral op de herhaling van nlry n)) in v' 8aB en v. 9bA en de beschrijving van

een volledige vemieriging aangeduid in v. 8aA met -tl!t en in v. lOaC met ))N
(vgl. de combinatie van deze woorden in Deut.9:3 waar eveneens wordt beschre-

ven hoe YHWH zijn vijanden verslaat). Deze structuur wordt nog eens onder-

streept, evenals in het eerste cantikel, door het gebruik van de Codsnaam aan het

begin, in het midden en aan het einde van het cantikel.

Strofe I.iii.1(l:7-8)
ln twee tricola wordt in deze strofe de tegenstelling beschreven tussen hen die

vertrouwen op YHwu en hen die zich tegen Hem verzetten. Terwijl de eersten

door Hem geholpen worden in moeilijke tijden, zullen de laatsten juist door Hem

in moeilijkheden worden gebracht. Men lette op het gebruik van i'l'lv,'llrh en

il"lflt naast elkaar in Jes. 8:22 en Zef. l:15. De één vindt een schuilplaats bij

Hem, de ander houdt geen plek meer over.

l:7 YHVH is goed,
ja, een schuilplaats in tijd van benauwdheid

en Hij kent wie bij Hem beschutting zoeken.

De frase;11;1' l]u sluit het alfabetisch acrostichon af. Tegelijkertijd wijst het ook

vooruit en wel door het genoemde verband met v.ll: de tegenstelling tussen

YuwH's goedheid en het kwaad tegen Hem beraamd.
Veel commentatoren veronderstellen dat de eerste colon oorspronkelijk niet

twee maar drie woorden lang was, evenals de meeste voorafgaande cola. Emenda-

tie van de tekst roept hier echter meer problemen op dan het oplost. Dat ziet men

bijvoorbeeld aan de steeds veranderende opvattingen van Cathcart. ln eerste

instantie volgde hij een voorstel van Dahood om de ) van l'lyD) op te vatten als

aanduiding van de comparativus: 'YHWH is beter dan een burcht' (Cathcart, 55).

Twee jaar laler lezen we dat hij instemt met Christensen die de ) ziet als bevesti-

gend partikel: 'YHWH is goed, waarlijk een burcht' (Cathcaí 1915,6). Ziln
laatste(?) mening is dat we moeten vertalen'YHWH is zo goed als een burcht', al

geeft hij daarbij aan dat hij ook wel wal voelt voor het voorstel van Van der

Woude om de tekst te wijzigen in I!rD) (hii van tly): 'voor wie een toevlucht

zoekt bij Hem' (Cathcart 1979, 4). Andere emendaties worden vaak gebaseerd op

de lezing van de LXX: Ipnotöq KUploC, Íoiq bnopéuouotu, 'de Heer is vriende-

lijk voor wie op Hem wachten'. Dezelfde uitdrukking wordt gebruikt in Klaagl.

3:25 in de vertaling van 1'[i7l irrn' ]u. Om tot een regelmatig metrum te komen

wordt in BH,({ voorgesteld om llrD te verplaatsen naar de volgende colon. Deze

suggestie van Bickel 1880, 560, en Cunkel 1893,229, werd zelfs door ietnand als

Goslinga, die doorgaans zeer terughoudend is ten aanzien van tekstcorrecties,

overlenomen. Men gaat ervan uit dat bij de overlevering van de Hebreeuwse teksl
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een woord moel zijn weggevallen: 't'Iy') of ]'lfD) (Rudolph) of r!DD) (Aís),
terwijl in de Hebreeuwse lekst die gebruikt werd door de Griekse veíaler al hel
woord llrDt zou ontbreken (Roberts). Levenson veronderstelt dat een schrijver
abusievelijk ltltD) las voor het oorspronkelijke Ïri:D) en is van mening dal men
hier geen woord aan de MT moet toevoegen (Levenson 1975,793:, zie eerder
reeds Duhm l9l I, l0l).

De verwijzing naar de LXX bij emendaties van de MT is niet zonder problemen
(vgl. Schuurmans Stekhoven 1887, 63; Haldar, 25; Cathcart 1979, 4; CTAT,TgB).
Blijkbaar was de Griekse vertaler zich evenals menige modeme uitlegger niet
bewust van de plotselinge overgang in de Hebreeuwse tekst naar kortere versre-
gels.rs Om de tekst wat duidelijker le maken lijkr hij de beter te begrijpen woor-
den uit Klaagl. 3:25 te hebben gebruikt.

Er is geen enkel probleem wanneer we eenvoudig de indeling van de tekst
volgens de MasoÍeten aanhouden (vgl. Achtemeier en Robeíson). Dergelijke
korte cola vinden we ook in de volgende strofe (v. 8aA), in de laatste slrofe van
dit cantikel (v. I laA en v. llaC) en o.a. ook in 2:2,9v. en 3:2v. Het gebruik van
een korte colon aan het begin van een nieuwe eenheid kunnen we verder vergelij-
ken met de opening van de Psalmen I I I en I l2: n' .r)),-.t. 

De belijdenis dat yHwH
goed is, is een bekend gegeven in de Psalmen (vgl. Ps.25:8;34:9; 100:5; 106:l;
107:l; I l8:1, 29; 135:3; 136:l; 145:9 en verder Jer. 33:l I en Ezra 3:l l).re Het
wooÍd flt wordt ook gebruikt aan het begin van de U-regels in andere alfabeti-
sche acrostichons (ziePs. l19:'16-72 en Klaagl. 3:25).

De ) van rlyD) heeft emfatische betekenis (H,{1, 485v.; vgl. Christensen 1975,
22; Becking 1995b, l8).;lt! Et'f t]rD heefr een duidelijke parallel in ps. 37:39:
n-ll nr: Ol'lrD (vgl. ook Jes. 25:4). Op beide plaatsen wordl her gebruikt naasl
de uitdrukking ll non (zie ook Joël 4: l6). In Ps. 34:9 is 'E i'lon verbonden met de
woorden aan het begin van Nah. I :7: i'ï'lil' ftu (let op het gebruik van n.ty in v. 7;
zie ook Ps. 25:.8, 17,20; I l8:1, 5, 8). De frase dat yHwH zijn mensen kent (!,-t')
hooí ook thuis in de psalmodie. Men vindt hem ook gebruikt in combinatie met l
nDn en llyD in Ps. 3 I :2, 4, 8 (vgl. ook Ps. I :6; 37 18 en 144:2v.).e De duideliike
parallellen met de Psalmen geven aan dat het niet nodig is om uit te gaan yan een
speciale betekenis van r'r', 'to care for, be friendly to,' zoals gesuggereerd door
Calhcart 1979, 4v. en 1992, 998. De verwijzing naar Ugaritisch 'il dyd hn in KTU

l8 
Zie Hanison 1988, 707v. voor andere voorbeelden van de Griekse veÍtaler,ignoring $e basic

sentence structure and thought division ofthe yorlage'. en wel in l:4, ll, 12;2:1,3,8, l0;3:6.l9 
Het llkt wat ver gezocht om llb en !r.ïr te b€schouwen als veóondstermiíologie, zoals gesugge-

reerd dooÍ Fensham 1969. 18, en Vancemercn 1990,471, n. 30.
a0 

O.H. Steck, Der là schlul der Propheríe in Alten Testamenr (B'fhS l7), Neukirchen-Vluyn 199 |,
162, n. 375, ziet in Nah. l:6, 7b 'auÍïallende Formulierungs- und Sachensprechungen zu Ps. l: l, 5, 5
und Ps. 2: 5, 12.' Volgens hem is dit één van de aanwijzingen voor een door de profetische boeken
b€ihvlo€de r€dactie van de Psalmen. De vele panllellen tussen Nah. l:7 en andeÍe Psalmcn spÍeken dit
echter iegen: hier en op and€rc plaatsen blijkt de dichter van het boek Nahum duidelijk te zijn gelhspi-
reerd door de Psalmen.
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1.1l4:6(!) voegt weinig toe aan de reeds bekende betekenis van het werkwoord;
het kan eenvoudig vertaald worden met 'de god die hij kende' (,4À7"U, 135).

In hun ijver om een t-regel te vinden veronderstellen veel uitleggers dat een

schrijver een oorspronkelijk aan het begin van de regel geplaatste Godsnaam over
het hoofd zou hebben gezien (vgl. de 8í,$, maar men kan geen verklaring geven

voor een dergelijke eÍnstige fout bij het kopiëren van de tekst. Hier kan men nog

aan toevoegen dat de Godsnaam op deze plaats slecht zou passen binnen de

fraaie, weloverwogen stÍuctuur, waarin op andere plaatsen de Godsnaam juist zo

belangrijke rol speelt (zie de opmerkingen hierover bij cantikel Liii).

l:8 Maer mel een verwoestende vloed
maakt Hij haar plaals teniet

en jaagl HU zijn vijanden de duisternis in.

Sinds de ontdekking van sporen van een alfabetisch acroslichon breken de

geleerden zich het hoofd over een indeling van de tekst waardoor deze past

binnen dit acrostichon. Men verbindt doorgaans de eerste twee woorden met het
voorafgaande vers. Vervolgens wordt er dan een werkwoord toegevoegd, waar-
door het beter past bij de veronderstelde parallelle colon aan het slot van v. 7,
bijvoorbeeld aanduidend dat YHwH zijn volk redt van de genoemde vloed: OU?D'

of olyl (Gunkel 1893, 230; BHK),o_1DUi, (Bickell 1894, 7). Andere voorsrellen
tot wijziging van de tekst: Dl']Y1, 'H'j liet hen doorgaan' (Duhm l9l l, l0l: in
plaats van lf, in de MTl' BHIë en 8í§ stellen voor om het toe te voegen na dit
woord); El'nD','Hij verborg hen'(Sellin); en II|tl,'Hrj helpt' (Rudolph). Als
een soort compromis stelt Longman voor dat v. SaA een dubbele functie heeft:
men zou het zowel samen met de voorafgaande als met de volgende regel moeten
lezen.

Al deze, soms wel zeer vergezochte suggesties worden overbodig als men
ervoor kiest om de Masoretische indeling van de tekst te volgen. Deze wordt ook
ondersteund door de oude veÍalingen (zie CTAT,789vv.; Floyd 1994,425v.\.
Een korte colon aan het begin van het tricolon troffen we ook aan als begin van de
voorafgaande tricolon. ZondeÍ problemen kan men deze woorden verbinden met
ni» n» in de tweede colon. De verwoestende vloed moet men dan opvatten als
beeld voor de manier waarop de boosheid van YHwH over zijn vijanden komt,
zoals dat ook wordt uitgedrukt in Spr. 27:4: 'toom is overstelpend (tUlD) en wie
zal standhouden tegen jaloersheid' (vgl. Nah. I :2 en 6!).

Deze woorden doen denken aan de manier waarop de profeet Jesaja de komst
van de koning van Assyrië naar Juda beschrijft: als het water van de rivier dat zal
'overstromen en doorgaan' ("lfyl tulr, Jes. 8:8; vgl. ook Jer. 47:2 over de
Filistijnen).4' Bij diezelfde profeet vinden we de rollen omgekeerd: Assyrië zal
worden verschrikt door YHwH wanneer Hij komt'brandend van toorn', met zUn

4l 
Deze parallel verklaaí het gebruik van t:, binnen deze context en neemt zo de bezwaren weg

geuit door Levenson I975, 793v., dai het 'quite bland in context, zou zijn. Het is niet nodig om een
bijzondere vorm met de betekenis 'razend' te veronderstellen.
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tong 'een verterend vuur' (nbN uN)) en zijn adem 'als een verwoestende
stroom'(lu'll, )n:>, Jes.30:27v.). De profetie van Nah. l:8w. sluit nauw aan bij
deze tekst. Wellicht was de dichter hier geihspireerd door deze indrukwekkende
woorden van Jesaja (zie Wildberger, BK X/1, 19802, 322, en BK Xl3, 19t2.
l2l0-1215, voor de opvafting dat zowel Jes. 8:8a als 30:27v. tot de authentieke
woorden van de profeet behoren en dus bij de dichter van het boek Nahum
bekend kunnen zijn geweest).

Wellicht had hij ook nog een andere bron van inspiralie. Vanaf dit punt in het
boek Nahum vinden we veel minder overeenkomsten met de psalmen. Inhoude-
lijk is er een wisseling van onderwerp: stond eerst de lof op de macht van yHwH
centraal, nu gaat het vooral om de aankondiging van de vemietiging van Nineve.
Dit gaat samen met een opmerkelijke wijziging wat betreft de parallellen. Nu treft
men veel meer directe en indirecte verwijzingen naar Mesopotamische teksten
aan, met name naar Assyrische hofannalen en vazallenverdragen (vgl. Machinist
1983, 735v.; Johnston 1992, 330-398).4, Assyrische koningen schepten er vaak
over op hoe zij de steden van hun vijanden verwoestten.als een watervloed'
@bnbdnii: Machinist, 726v.; CAD, A,76v.). Zo vertelr Sargon II dar hij, als ware
hij een godar, de stad Hamat volledig heeft neergehaald 'als een watervloed,
(TUAT,l/4,385). Sanherib bericht dat hij na de verovering van Babylon kanalen
liet graven midden door de stad en haar zo tot op haar fundamenten liet wegspoe-
len (Luckenbill, 152). Nog interessanter in dit verband is het verslag van de
veldtocht van Assurbanipal tegen Egyple. Daarin lezen we dat zijn leger doormar-
cheerde tot aan Thebe en vervolgens deze stad'volledig veroverde en sloeg als
met een walervloed' (ANET,297). Ditzelfrle lot wacht nu Nineve, dat in Nah. l:g
is aangeduid met nD'ti7D. We vinden dezelfde beeldspraak in 2:7. Het moet
aantonen dat Nineve niet beter is dan Thebe 1= No van Amon). Wat hier wordt
aangekondigd kan men lezen als de vervulling van één van de gebruikelijke
vloeken aan het slot van de vazallenverdragen van Esarhaddon: .Moge 

een vloed,
een onweerslaanbare overstroming, opkomen uil de aarde en jou
vemietigen'(,41r'8I. 539; TUAT,ll2, 172; zie ook Hillers t964,70). Men kan hier
ook denken aan de manier waarop Sanherib spreekl over het slagveld met stromen
bloed 'als een enorrn hoog getij' (nili gapii; vgl. B. Landsberger, /r'r'S 8 (1949)
257 , n. 45).

In de LXX is vertaald met Íoóq bnelepopÉ1oug, 'zij die opstaan,. Het He-
breeuwse woord is daar dus afgeleid van DIp en geihterpreteerd als een verwijzing
naar personen. Veel uitleggers nemen dit over als de betere tekst en stellen voor
om te lezen (met F. Buhl, ZAW 511885) l8l): 'l'??! of rDi?D, met roevoeging

42 
Johnston,33l, veronderstelt dat het b€eld van de storm in Nah. l:3 ook te maken heeft met

Assrische motieven, omdat Assyrische koningen hun komst soms vergelijken m€t een sio.m. Binncn
de huidige context van Nah. l:3ó íjn de parallellen met d€ KanaàÍitische mythologie echter duidelij-
ker.
41 

Caster, MLC,664, wijst er in dit veóand op dat de Mesopotamische god Adad werd vereerd als
'de heer van de lawine' en dat YHWH nu zijn plaats inneemt. Dit neemt echter niet weg dat de
parallellie hier in de plaas de koningen berreft.
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van een voorzetsel zoals in Deut. 33:l I en van een suÍÏx derde persoon manne-

lijk in plaats van het vrouwelijke, dat geen antecedent heeft in de directe context.

Volgens Driver 1938, 269 (zie ook -rl"rs 36 [ 1935] 300v.), is het niet nodig om de

consonanten te wijzigen. Door eenvoudigweg de mappiq in de slolletter i''l weg te

laten kan het woord worden gevocaliseerd als npii?p, 'tegenstand' (geaccepteerd

door Haldar, De Vries 1966, 479, en Rudolph). Van der Woude interpreteert de

laatste lettergÍeep (zondeÍ mappiq) als een uitgang van de locativus en ziet o'lPD

als een verwijzing naaÍ het graf. Dit levert een goede parallel op met de duisternis
genoemd in de volgende colon (AOAT 212, l98l , 493).

Bij nadere beschouwing van de structuur van de tekst blijkt dat de MT meer

respect verdient. Vers 8 is op dezelfde manier opgebouwd als v. 7: een tricolon
beginnend met een kort colon. Ook zijn er parallellen tussen het tweede en het
derde colon: in plaats van het aanbieden van een schuilplaats (v. 7aB) vernietigt
YHWH haar plaats (v. 8aB) en in plaals van de nauwe relatie aangeduid met het
werkwoord !r't! (v. 7aC) komt het opjagen de duistemis in, ver van Yuwtt (vgl.
Ps. 88:19: let op relatie met de beeldspraak verbonden met de ideeën rond de Dag
des Heren in Jes. l3:9v.; Am. 5:18,20; Joel 3:4; Zef. l:14v.).on De voorgestelde
emendaties zot deze heldere strucluur verstoren. Hetzelfde kan gezegd worden
van het voorstel van Tsumura 1983, ll0 (overgenomen door Longman), die
aanneemt dat dit ene woord hier twee betekenissen heeft: 'zijn plaats' en '(in) de
opstandeling(en)'. Het vrouwelijke suffix refereert aan Nineve (vgl. CTAT,791),
net zoals de tweede persoon vrouwelijk aan het einde van het cantikel (v. I I aA).
Hel argument dat het opschrift met de vermelding van Nineve niet tot het poëti-
sche deel van de tekst behoort (Tsumura 1983, 109) is hierboven al weerlegd.
Men hoeft niet uit te gaan van een fout of latere herinteÍpretatie (Renaud 1987,
212). Her ligt meer voor de hand dat de Griekse vertaler zich vergist heeft, omdal
hij zich niet bewust was van de parallel met v. 7aB en het daarom verbond met de
vijanden in het volgende colon. Hij maakte een soortgelijke fout bij de vertaling
van IlrD in v. 7 toen hij dat opvatte als een groep personen.

De ongebruikelijke vorm van l'I't pi. is mogelijk het gevolg van invloed door
Jes. l7:13v. Al eerder werd gewezen op de parallellen met deze passage: YHWH
bedreigt (lr); vgl. Nah. l:4) de volken, die worden opgejaagd ('lit pu.) als kaf
(vgl. Nah. I :10) in de storm (vgl. Nah. I :4). Hieraan wordt toegevoegd: 'ten tijde
van de avond is er verschrikking'. Deze laatste woorden vinden we nu ook in
Nah. I :8, in'llttlt en in de accusativus van plaats of richting (JM §126h). Dit werd
niet begrepen door de Griekse vertaler, die er het onderwerp van de zin van

44 
E.Mahler, Untersuchung eirrer in Buche Nahum aufdem lJntergong Ninives bezogeneh Finstet-

nÈ (Silzungsberichte dcs Akadcmic dcr Wisscnschafrcn. AbL II), Wien 1886, ziet een vcöEnd mct dc
b€\,!€ring van Herodotus, Historiën,1.103, dàt de val van Nineve sarhenviel met een zonsverduistering
(vgl. ook Gaster, MZC, 664). Ook Xenophon, ,{raóorir, 111.4.8.12, bericht dat men hem daar veneld;
dat de ondergang van de steden, waarvan hij de ruihes bekeek, was veroorzaakt door een zonsverduis.
tering en door onweenbuien (vgl. Kleinen 1910, 524). Het is echter niet aannemelijk dat Nah. l:g
expliciet verwijst naar de val van Nineve.
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maakte. De emendatie lril, 'hrj duwde' (Cunkel 1893, 230; HAL,230;, BHS) is

niet noodzakelijk en ongefundeerd.

Stofe l.iii.2 (l:9)
De overgang naar de nieuwe strofe wordt aangegeven met het partikel i'lD, door de
wisseling van subject: van YHwH naar een niet nader genoemde aangesproken
persoon en door de verandering wat betreft de vorm: van tricola naar een mono-
colon. De regelmatige en uitgebreide beschrijving van YswH as de machtige
wreker wordt onderbroken door een koÍe vraag en een gedecideerd antwoord: het
is beter om nog niets eens te denken aan de opstand tegen YHWH. Het eerste vers
(v.9a) is verbonden met de volgende strofe door de herhaling van llDh in v.
I laB, het tweede vers (v. 9b) is verbonden mel de voorafgaande strofe door de
herhaling van itiDir irb (vgl. v. 8aB) en nt9 (vgl. v. 7aB). Blijkbaar neemt deze

strofe in meer dan één opzicht een centrale plaats in binnen het cantikel.a5

l:9a lYat denkje wel le kunnen beginnen tegen YHvH?
)x :tuh (ook vervoegd met het voorzetsel )tr, zie v. I l; en met ), zie Ps. 4l :8)

heeft hier een negatieve betekenis. Het wordt doorgaans gecombineerd met;'tr''t,
zoals dat ook het geval is in v. I I (vgl. ook, met Ysws/God als subject, Hos. 7:1 5

en Ps. 2l:ll), maar op andere plaatsen komt het ook voor zonder n]rl (vgl. 2

Sam. 14:13). Het is dus niet nodig om hier;'Irl toe te voegen, zoals voorgesteld

door Gunkel 1893,232. Het is ook onwaarschijnlijk dat in dit vers f0llt een

andere betekenis zou hebben dan in v. ll (vgl. Maier: 'overwegen'; Rudolph:
'twijfelen'). Vers ll, het laatste vers van het cantikel, kan het beste gezien
worden als uitwerking van de gedachte die in het kort wordt aangeduid in v. 9a,
het centrum van het cantikel. De indeling van de tekst, met v. 9 en v. I I behorend
tot dezelfde eenheid, geeft ook antwoord op de vraag wie hier wordt aangespro-
ken. Veel uitleggers denken dat Juda is bedoeld (o.a. Goslinga, Maier en Robert-
son)oó, anderen denken aan de Assyriërs of Nineve (o.a. JPM Smith, J Ridderbos,
NH Ridderbos en Becking 1978, I I lw.) of aan zowel Juda als Assyrië (Sweeney

1992, 373). Binnen de huidige context kan er nauwelijks enige twijfel over
bestaan dat de vraag gericht is aan de tegenstanders van YHWH. Net zoals het
antwoord op de vraag aansluit bij een frase uit het voorafgaande vers (niry n));
let ook op de relatie tussen DlPn en o]PD), is de tweede persoon meervoud in v. 9a

verbonden met het meervoud ]!ftN in v- 8aC. De relatie tussen v. 8 en v. 9 wordt
nog eens bevestigd door de manier waarop zij beide zijn verbonden met v. I l.
Daar wordt Nineve aangesproken in de tweede persoon vrouwelijk (v. I laA; vgl.

45 
We kunnen hier dus zeker niet instemmen met het oordeel van De Vries 1966. 480. die t.a.v. vv.

9v. spreekt van 'veöose and somewhat turgid prose'.
46 

C. westerman ,, Prop hetkch Heilswone im Alen Testament (FRLANT 145), Göttingen 1987, 93,

beschouMrNah l:9 als een 'Heilswort': 'Er veràeiBt das Eingeifen Gottes fiir sein Volk, von dem der
Psalm in der Epiphanie spricht, nir die nah€ Zukunft. Dann ist V.9 eine aí die Zweifelnden gerichtete

aufmuntemde Frage.'

11
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de verwijzing naar Nineve in;1Dli7D in v. 8aB) en wordt zij beschuldigd van het

herbergen van iemand die kwaad beraamt tegen YHwH (vgl. v. 9a).

De vorm van een koÍe vraag in de tweede persoon direct gevolgd door het

antwoord in de derde persoon komen we ook tegen in Ps. 52:3. Humbeí veron-

derslelt een nog nauwere relatie tot de Psalmen bij zijn poging om het boek

Nóum te lezen als een liturgie bij de viering van de val van Nineve. Hij stelt voor

om te lezen: Iin!-[rJt, aqeleid van nflr, 'prijzen'. ln v. 9 zoudcn we dan le maken

hebben met een uitnodiging om de lof te zingen van de daden van YHwH. zoals in

Ps. 147:12 (vgl. ook Ps. 145:4; Humbert 1926, 270v.; overgenomen door Sellin).

Deze emendatie is echter niet noodzakelijk, wordt ook niet ondersteund door de

tekstgetuigen en wordl daarom tegenwoordig terecht genegeerd.o'

l:9b Hij doet (zijn tegenstanders) teniel:
de benauwdheid zal niet nog eens opkomen.

ln dit vers worden de woorden i'tiry itb, die eerder al in v. 8aB werden gebruikt,

verder uitgewerkt. Door de toevoeging van hel persoonlijk voornaamwoord N'li''l

wordt benadrukt dat YHWH degene is die hier handelend optreedt. Ten onrechte
stelt Graham 1927v.,46, voor om het te schrappen omdat het niets zou toevoegen
aan de tekst. De tweede colon geeft aan dat YHwH zijn werk effectief doet.
Terwijl v.9bA verbonden is met v. 8aB, herhaalt deze tweede colon een woord
uit het eerste vers van de voorafgaande strofe: i'tly (v. 7aB). Het werkwoord EljT

heeft in deze context de betekenis 'opstaan tegen' en heeft een goede parallel in
Ex. l5:7: 'U vemietigde wie tegen U opstonden ('J!DP), liet uw toorngloed los; hij
veíeerde hen als stoppelen'(Irl?) lDbN!, vgl. Nah. l:10). nly wordt vaak ge-

bruikt in parallellie met o''l!N, 'vijanden'(vgl. Ex.2322: Ps. 54:9; 139:7). Het
kan waarschijnlijk ook een minder abstracte betekenis hebben, zoals Ugaritisch
srr, 'tegensland, vijand' in KTU l.2.lY:9; l.3.lll:37 (vgl. HAL,986v.: Cathcart,
59v.). De emendatie voorgesteld in de 8llS: l'ly,'zijn vijanden', is niet noodza-
kelijk. Het verdient evenmin aanbeveling om hier (met Gunkel 1893, 23 I : oip)
de LXX te volgen: obr bxörrfoer 6i6 bri tö crtnö br0liyer,'Hij zal niel lwee
maal te zelfder tijd wraak nemen door te kwellen'. De Griekse vertaler lijkt hier
namelijk de woÍels E'li7 en 0j7: te hebben verward, terwijl hij een enigszins
parafraserende veÍaling geeft van E'DND (zie hierover A.R. Hulst, Old Testament
Translation Problems, Leiden l9ó0, 245v.; Hanison 1988, 66, 68: en CTAT,
791v.). Sym. en Theod. blijven in hun vertaling dichter bij de MT.

De meeste commentatoren veronderstellen dat dit vers verwijsl naar de benau-
wenissen veroorzaakt door de Assyrische belegering van Jeruzalem onder
Sanherib in het jaar 701 voor onze jaartelling (Van Wyk l97l ,225vv.; Rudolph)
of naar de val van Samaria en het einde van het Noordelijke koninkrijk (Graham
1927v., 46\. Het probleem bij deze uitleg is echter dat de Assyrische onderdruk-
king doorging, ook na de aftocht bij Jeruzalem. Het is daarom beter om uit te gaan

47 
ln HAL,346, s.u.lo,ll, werd er nog melding van gemaakt. maar niet meer in de later verschenen

aÍlevering, s.v. rrlu (pp. 1290v.).
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van een meer algemene uitspraak, zoals hierboven al aangeduid: de vijanden die
door YHws worden verslagen kijgen niet de mogelijkheid om zich daarvan te
herstellen (vgl. Ps. l8:39). Het werkwoord o'tp kan worden verbonden met de
duisternis genoemd in v. 8bB en kan op deze manier ook worden geassocieerd
mel Ps. 88:l I : van hen die in het rijk der duistemis terecht gekomen zijn wordt
niel verwacht dat zij nog zullen henijzen.

In de parafrase van vv. 8v. in de Tg. wordt deze plaats van duistemis Gehinnom
genoemd. De Targumist las en vertaalde de tekst als een verwijzing naar de
verwoesting van de tempel in het jaar 70: 'Maar in woeste boosheid èn hevige
toom zal Hij een eind maken aan de volken die opstonden en het heiligdom totaal
verwoestten. En Hij zal zijn tegenstanders overgeven aan Gehinnom. O volken die
Israël plunderden, wat stellen jullie voor tegenover de Heer? Hij zal een einde aan
jullie maken, er zal voor jullie niet twee keer verlichting na kwelling zijn zoals
voor het huis van lsraël'(vgl. Gordon 1994,41-45). Origenes, die gebruik maakre
van de LXX, las hier iets geheel anden. Hij zag Nah. l:9 als een bewijstekst voor
de stelling dat God een zondaar niet lwee keer straft voor dezelfde zonde. Op deze
manier ondersteunde deze tekst zijn visie op de apokatastasis panteoon, de
lheorie dat uileindelijk alle zondaars, zelfs de duivel, hun oorspronkelijke zuiver-
heid weer terug zullen krijgen. Hieronymus, die aanvankelijk Origenes' opvatting-
en in deze deelde, nam later afstand van dit leerstuk en kon in dit verband bij de
uitleg van deze tekst verwijzen naar de betere Hebreeuwse tekst en naar de manier
waarop deze werd uitgelegd door Joodse exegelen.'3

Stoíe l.iii.3 ( l:10- l l)
Evenals de eerste strofe van dit cantikel bestaat de laatste strofe uit twee bicola;
en net als vv. 7v. beschrijven vv. l0v. lwee tegengesÍelde zaken: de volledige
vernietiging van de vijanden die als het ware zullen worden verteerd als droge
sloppels en daamaast hun machlige en kwaad beramende koning. Dil laatste staat
binnen het cantikel tegenover de goedheid van YHWH (v. 7), het eerste herhaalt
met een nieuwe vergelijking de boodschap van v. 8. De strofe wordt gekarakteri-
seerd door alliteratie: met ), o en f in v. 10, met L in v. loac en met !, y, 5 en
vooral Y3! // ïY' in v. I l.

l:10 llant zoals verslrengelde doorns
en zoals hel bier dat zU brouwen,

zo zullen zij worden verteerd, als droge stoppels.
Dit vers, met name de tweede colon, heeft de dubieuze eer om als één van de
moeilijkste uit het OT te worden beschouwd (vgl. Haldar, 31, en Cathcart,60).
Gerenommeerde geleerden als Wellhausen en Van der Woude zijn van mening

{8 
Zie hie.ore. ook Spronk 1995a,63-70. tÈ opmerkingen van Origenes viÍdt men in L. Dautreleau,

O gène Hofiélies sur la Genèse, Paris 1976, 287vv. Zie ovet deze kwestie verder Y.-M. Duval.
Augtstinionun 24 (1984) 471-494 en het artikel van P.E. Christianakis over de rol van Nah. l:9 in de
ontwikkeling vao zijn ideeën over het laatste oordeel: "'H év Nqoip 1,9 óp1i1 ro0 6eórxcogóvou
T óv órö too Oeoo xp§é\tlov." Dehion biblil@t neletd I ( l97l) 148-153.
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dat men maar beter kan afzien van pogingen om de huidige tekst gedetailleerd uit
te leggen. De oude vertalingen (zie het overzicht in CTAT,793v.) bieden geen

acceptabele betere tekst, maar laten in feite slechts zien hoe al heel vroeg gepro-

beerd werd om nog iets van de Hebreeuwse tekst te maken. Ook de vele varianten
in latere Hebreeuwse manuscripten (verzameld door Kennicott en De Rossi)
geven aan dat we hier te maken hebben met een oud probleem. De meeste

moderne uitleggers gíurn ervan uit dat er in de MT fouten zijn geslopen. Dit heeft

geresulteerd in een enorme lijst van voorstellen tot emendatie (zie JPM Smith,
301v.; Goslinga, 190v.; Maier, l93vv.; Schulz 1973, 12vv.; Rudolph, 152v.;

CTAT,79}).ae De verwaning werd nog vergroot door de wens om in dit vers de 0-

regel van het alfabetische acrostichon te vinden, zoals men dit bijvoorbeeld vindt
aangeduid in de tweede en derde editie van de Bff( (vgl. ook Driver 1938,269,
en JTdS 39 u9381 405). In de BíS heeft men dit voorstel laten vallen. De
bewerker van de tekst, Elliger, doet nu de suggestie om vv. l0v. te plaatsen voor
2:2. Verder wil hij'r'y ïn lezen in plaats van'ïy ') en O'Nllo ONf0)1 vervangen

dooÍ]N)D Èt'Nf), 'vol met leeuwen'. Hij veronderstelt dal het laatste woord van

v. l0 naar voren geschoven moet worden (vgl. ook Elliger, I l-14, in navolging
van een suggestie van Sellin).

Tegen deze operatie kan worden ingebracht dat vv. l0v. helemaal niet zo
misplaatst luken te zijn. Naar vorm en inhoud blijken zij verwant te zijn aan vv.
7v. Ook Jeppesen 1984,572, merkt op dat v. 8 en v. l0 bij elkaar horen. De derde
persoon meervoud komt overeen met de vermelding van de vijanden in v. 8aC en
net als in v. 8 wordt hun vemietiging met behulp van beeldspraak beschreven. De
komst van YHwH als een verwoestende vloed (v.8aA) heeft parallellen in de
Assyrische hofannalen en datzelfde geldt voor de vergelijking van de verslagen
vUanden met 'dooms en distels' (trrna ba i u a§agi; AHw, 100, CAD,8,65).
Hieraan wordt in v. l0 toegevoegd dat ze zullen worden veíeerd, blijkbaar door
vuur (zoals ook aangegeven in de parafrase van de Tg.). De dichter lijkt hier te
zijn geihspireerd door de woorden tegen Assyrië in Jes. l0:17. Jesaja spreekt van
het vernietigend oordeel door'een vlam die op één dag de distels en doorns van
Assur verbrandt en verteert'. Men kan hier ook denken aan teksten als Ex. l5:7 en
Jes. 5:24 over de vijanden van God die verteerd worden als stoppels. We vinden
dezelfde uitdrukking ook in latere teksten als Joël 2:5 en Ob. 18.

De dichter van het boek Nahum formuleerde dit alles echter wel weer op zijn
eigen wijze, met zijn al vaker genoemde voorkeur voor alliteratie. Het zal geen
toeval zijn dat wat dit betreft l:10 vergelijkbaar is met 2:l l, want in beide teksten
is sprake van de volledige vernietiging van de vijand. Het centrale woord in de

o'H"t,""r,"",gu-devoorstelindezekomtvanSeybold1989.80v.Hijverondersteltdatditvers

eigenlijk een opme*ing is die in de maÍge wö geschreven over het alfabetische acrostichon: ,volledig

tot aan de letter D, volledig tot aan "zij werden verteerd als droge stoppels".' Seybold ziet dus sporen
van 'zwei konkurrierende Feststellungen zum Erhaltungszustand des psalms (bis V.6 oder V.9), en
vermoedt dat vervolgens ook nog een latere bewerker een nieuw D.rcgel toe te voegen. Deze hypothese
lUkt enigszins op de eerder genoemde suggestie van Happel 1900, l0v. om I : lb te lezen als ,visioen
van Nahum van )tl tot !,lp'.
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strofe is het werkwoord bN. Terecht merkt Spreafico 1998, 106, op dat het hier
zowel met de volgende als met de eraan voorafgaande woorden moet worden
verbonden. Het wordt ook gebruikt aan het einde van het tweede en van het derde
canlo.2:l4a spreekt over het verbranden van de wagens van Nineve en over zijn
soldaten die als jonge leeuwen door het zwaard worden verslonden. In 3:l5a
komen we dezelfde verbinding van vuur en zwaard opnieuw tegen, nu nog
explicieter en in een nieuwe vergelijking: 'DaaÍ zal het vuurjullie verslinden, het
zwaard zal jullie neerhouwen, het zal jullie verslinden als sprinkhanen.' Zo loopt
er dus via het werkwoord ))N een rode draad door het boek. Deze begint nog wat
vaag in I :10, waar ))N nog niet is verbonden met een duidelijk actief subject. In
overeenstemming met 2:14 en 3:15 gebruikt de dichter het werkwooÍd metafo-
risch (vgl. ook 3:12) in de verbinding met drie verschillende vergelijkingen. De
eerste en de laatste (de dooms en de distels) zijn duidelijk en hebben, zoals
hierboven werd aangegeven, parallellen in de rest van hel OT (zie ook 2 Sam.
23:6; Jes.9:17;27:4:33:llv.; 47:14;' Mi. 7:4 en Mal. 3:19).

Het gebruik van -ly is in deze contexl wat ongebruikelijk, maar zeker niet
onmogellk (vgl. S.E. Loewenstamm, AOAT 204, 1980,88; HAL,73).'o

De tweede vergelijking (v. l0aB) lijkt minder goed te passen in dit verband
naast de andere twee. Het is daarom verleidelijk om (met Rudolph) Dtfï0 0')g?,
'als omringende doorns', te lezen ('10 is dan een orthografische variant van'1D),
of (met HAL, 697): ot)IfD D'!llD), 'als slingerende akkerwinde' (in Spronk
1995b, 170, nam ik dit voorstel nog over). Dit wordl ondersteund door de

vertaling in de LXX: roi óq opil,o[ neprnÀeropëv1 Ppo0íoEÍor.,'en als
verwarde akkerwinde zal het worden verslonden'. De Griekse yertaler lijkt echter
weinig begrepen te hebben van de voorafgaande regel. De vertaling ötr" Ëcog

Oepe)'iot alrt<ov lepoco0fo€Ícr, 'want het zal worden bloot gelegd tot op het
fundament' kan beschouwd worden als een parafrde van (D'l]Dr) o''.t'o 'iy '). De
tweede regel in de LXX is duidelijk gebaseerd op D')fD, overeenkomstig de MT
(vgl. de vertaling in de LXX van ler.26'.14 [MT 46:14], waar oprÀcxÉ waar-
schijnlijk ook verwijst naar'll0). De conclusie moel zijn dat er geen doorslagge-
vende redenen zijn om te veronderstellen dat de LXX een andere, laat staan een
betere tekst vertegenwoordigt dat de MT.r' De eerste colon is beter vertaald door
Symm. en zijn vertaling van v. lOaB blijft eveneens dichter bij de MT, net als dat
het geval is in de Vulg. Het lijkt in deze situatie het best om aan te nemen dal de
MT weliswaar moeilijk is, maar niet fout hoeft te zijn.

50 
De emendaties voorgesteld door J. Reid e\ HUCA 4 (1g52,t.) góv.: 'I:tv r), 'want Hij vermenig-

vuldigde', en door Jeppesen 1984, 573: ) '1rr ') . 'want Hij stuurde'. zijn niet noodzakelijk.
5l 

Deze visie is ook verdedigd door !.A. Bewer, Festschrifi A\red Berthotet (ed. r,tl- BaumgaÍtner et
al.), Tiibingen 1950, 68v. Zijn stelling echter dat o'NlfD ox:D)l zeker corrupt is. is aanvechtbaar. Hij
stelt voor om deze woorden te sckappen, om ) lllJ te lezen in plaats van '1, i) en om NtD samen te

nemen met het volgende veÍs. Dit levert wel een eenvoudigeÍ tekst op, maar is waarschijnlijk toch niet
de beste oplossing en zeker niet'fast sicher'.
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Het enige duidelijke woord in v. lOaB is NfD, dat een drank aanduidt. Sommige
geleerden denken hier aan een verwijzing naar dronkenschap of dronkaards
(Maier, Cathcart en Spreafico 1998, 106), maar de parallel met D!)fD in v. lOaA
maakt een verwijzing naar een persoon minder waarschijnlijk. In Jes. l:22 woÍdt
NfO gebruikt als aanduiding van wijn. Het is ook mogelijk om te vertalen met
'bier', overeenkomstig Akkad. s óu. Vanwege de parallellen met de vergelijking
van v. lOaA in Mesopotamische teksten is het niel vergezocht om ook in v. lOaB
te denken aan een relatie met het Akkadisch. Daarbij komt dat de bewoners van
Mesopotamië in het oude nabije Oosten bekend stonden als bierdrinkers.t2
O'NllD, paí. pass. qal van f0, kan worden vergeleken met Akkad. sabi,'bier
brouwen'. Het zegt iets over het pronominaal suffix van het voorafgaande
naamwoord (vgl. JM §122r). De uitdrukking kan worden vergeleken met Akkad.
§ikdr sabi'i,'het bier van de brouwerij', een aanduiding van het gewone bier
(CAD,5,7). Het ongewone gebruik van xfD en de onmiskenbaar gewrongen
grammalicale constructie zijn mogelijk het gevolg van een geforceerde poging tot
alliteratie.

Het moge vreemd lijken dat bier wordt 'gegeten' 1):x), maar het niet genoemde

subject van dit vers is de toorn van YHwn die wordt 'uitgegoten als vuur'(v. 6).
Een vermenging van verschillende vergelijkingen is niet ongewoon voor de
dichter van dit werk. We treffen hetzelfde aan in verband met bN in de verwante
verzen 2: l4 en 3: I 5.

Sommige commentatoren zien verband tussen de manier waarop hier over
Nineve wordt gesproken en het bericht van de val van Nineve door de oude
Griekse geschiedschrijver Diodorus van Sicilië. Hij schrijft: 'De koning van de
Assyriërs (...) was zo opgetogen over zijn successen uit het verleden dat hij
verviel in zelfgenoegzaamheid en onder zijn soldaten grote hoeveelheden wijn
verdeelde (...) Het hele leger was aan het brassen' (Bibliotheca Hisloria,
11.26.q.t1 IeB dergelijks werd ook vermeld door Ktesias (vgl. Kleinert 1910,
524v.; Maier, 192; Gaster, MLC,665). De hierboven gegeven uitleg van v. lOaB
pleit tegen deze associatie. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat binnen de
context van dit cantikel met meer algemene opmerkingen een dergelijke expliciete
verwijzing naar een detail van de komende belegering van Nineve zou misstaan.

l:11 Uit jou is voortgekomen
iemand die kwaad beraamde legen Yuwn,

die duivelse plannen smeedde.

52 vgl. M. Stot, 'M.lz," RLA y ,1989, 322.329i idem. .,De Babyloniërs dronke I bier,,' phoenix 3j
(1991), 24-39. Het veronderstelde verband met bier is aannemelijker dan een verwijzing naar een
verder niet bekend moeÍas dat Nineve zou hebben omgeven. Deze veronderstelling van Lescow 1995,
71, is gebaseerd op zijn vertaling 'gleich ihrcm Na0 durchnà0r' (zo ook Ges-B, 533 i Von Orelli. l3l );
vgl. ook Amold l90l, 240: 'thickets ever so drenched.'5l 

Geciteerd naar Diodorus Siculus, The Library oÍ History, translated by C.H. Oldfather (Corpus
Hellenisticum 90.1, The Loeb Library), London 1933,436v.
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Dit vers wordt gekarakteriseerd door de verwijzing naar lwee tegenoyergeslelde
paÍtijen: YHwH en de 'smeder van duivelse plannen'. De meesl voor de hand
liggende etymologie van )v'): is dat het is afgeleid van het negatief partikel ):,
gevolgd door een naam verwant aan de stam )y','van waarde zijn' (S.D. Sper-
ling, DDD,124). Men vindt in het OT ook herhaaldelijk de gedachte dat andere
goden dan YHwH waardeloos zijn. In Jer. Ió:19v. staat daar als tegenhanger bij
dat YHWH'mijn schuilplaats (IlvD) is ten dage van de benauwdheid (n'rv 0ïl).'
Het gebruik van dezelfde termen in Nah. l:7 onderstÍeept nog eens de eerder
genoemde relatie tussen v. I I en v. 7 . Zoals het begin van het cantikel de goed-

heid van YHwH beschrijft, zo horen we nu over de slechtheid van zijn tegenstan-
der. Net als in het voorafgaande vers is er hier een herhaling van consonanten,
m.n. ! in v. I laBC. De overeenkomst tussen Ny'en fÏ zal ook geen toeval zijn.
Dit laatste vers van het cantikel is verder verbonden met de centrale vraag in v.
9aA, omdat het beschrijft wat daar al werd aangeduid. Het verandering van )N
lt n in )v )tDh is rv:".schijnlijk beïnvloed door de wens om ook hier te allitere-
ren.

De meest omstreden kwestie bij de interpretatie van dit vers is de vraag naar
wie het persoonlijk voomaamwoord in de tweede persoon vrouwelijk in'lDD
verwijst. Geleerden die uitgaan van een consistent gebruik door de dichter van de
persoonlijke voomaamwoorden verbinden het met I : l2 en 2: I, waar Juda op deze
manier wordt aangesproken (vgl. Graham 1927v.,45v.; De Vries 1966, 180).
Graham veronderstelt dat het verwijst naar een tegenstander van Nahum, mogelijk
Jeremia of één van diens medestanders. Andere geleerden kiezen voor een
positieve uitleg van v. I laA en vertalen Ny'met iets als'wegtrekken': de slechte-
rik heeft Juda of Jeruzalem verlaten (Rudolph; Becking 1978, I l3; Renaud 1987,
203). Dit zou kunnen slaan op de Assyrische koning Sanherib die gedwongen
werd het beleg van Jeruzalem op te geven (Rudolph) of op Assurbanipal op de
terugreis uit Egypte (Peels 1993,27). Longman komt met een geheel andere
uitleg. Hij neemt aan dal v. I laA spreekt van YHwH's vertrek uit de in v. I laBC
beschreven zondige stad Nineve. Van der Woude stelt vooÍ om .lDD af te leiden

van het werkwoord ']DD,'vemederen'. Hij vertaalt (met N)D bij v. I I getrokken):
'de onderdrukker zal volkomen verdwijnen'. De meesle commentatoren houden
vast aan de traditionele uitleg van ]àD en het normale gebruik van N3'. Dat houdt
in dat ]DD verwijst naar Nineve als de woonplaats van de tegenstander van

YHwH.
We treffen een heel andere benadering aan bij Jeremias. Volgens hem was v. I I

(samen met v. l4) oorspronkelijk gericht tot koning Manasse, die resideerde in
Jeruzalem en verantwoordelijk was voor de afgodsbeelden in de tempel (Jeremias

1970,20-25). Deze opvafting vond weinig weerklank, maar werd recentelijk weer
opgepakt door Dietrich. Hij vertaalt )r'h FN' met 'raadgever van Belial' en

identificeert hem als de hogepriester die adviseur is van koning Manasse 1=
Belial) of anders als Manasse als adviseur van de Assyrische koning (Dietrich
1994a,470 1994b, 736). De inleÍpretatie geboden door Jeremias en Dietrich is

slechts mogelijk als zij gelijk hebben dat de betreffende verzen los staan van de
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rest. Een dergelijke indeling van de tekst vinden we ook bij andere geleerden (vgl.
JPM Smith en Deden), maar zij geven daarbij wel een andere uitleg. Men wijst in
dit verband doorgaans op de verandering van stijl:van beschrijvend naar aanspre-
kend en op hel onlbreken van een logische gedachtegang in l:ll-2:3. Het is
echter de vraag of men hier zulke criteria, zeker als ze erg strikt worden genomen,
mag toepassen. Men zou wat meer respecl voor de vrijheid en de creativiteit van
de dichter mogen verwachten. Wellicht zou de modeme uillegger ook wat
geduldiger en bescheidener moeten zijn bij de pogingen om te begrijpen wat deze
dichter uit lang vervlogen tijden in gedachlen had. Bij een dergelijke, wal meer
terughoudende benadering is de indeling van de tekst van fundamentele betekenis.
Deze laat zien dat v. I I niet in de eerste plaats, zoals doorgaans wordt veronder-
steld, verbonden is met vv. l2vv. Het is integendeel de afsluiting van het eerste
deel van het boek, zoals dat ook wordt aangeduid door de setumah in de MT.
Ondanks de verschillen tussen v. ll en het voorafgaande vers blijkt het mogelijk
te zijn om deze visie van de Masoreten te verdedigen. Hun indeling van de tekst
wordt bevestigd door de hier gegeven structurele analyse. Al eerder werd gewe-
zen op de inclusie binnen het cantikel door de correspondentie tussen v. I laBC
en v. 7. Er is ook een inclusie op het niveau van hel gehele canto, omdat Nineve
(v. l) gezien moet worden als het antecedent van ']DD .in v. I laA. Met andere
woorden, de laalste strofe van het eerste canto bevat de reden voor het oordeel
aangekondigd in het opschrift: het is Yswn's antwoord op de provocaties die uit
Nineve komen.



HET OORDEEL OVER NINEVE

NAHUM l: l2-2: l4

A.i.l Zo spreekt YHvH: (ltlzaA)
'(tt) al zijn zij (v) in volle kracht (t\ en nog zo (1) talrijk, (l2aB)

toch zullen ze worden geschoren en weg vliegen' (l2aC)

2 Ik mag je dan hebben gekweld, (l2bA)
Ik zal je niet meer kwellen. (l2bB)

En nu zal ik het iuk dat hii ie heeft opgelegd breken (l3a)
en jouw ketenen zal Ik stuk slaan.' (l3b)

3 En YHVH gebiedt over iou: (l4aÀ)
'Jouw naam zal niel meer worden voorlgeplanl. (l4aB\

Uit de huizen van jouw goden (l4bA)
zal Ik de gesneden en gegoten beelden wegsnijden (l4bB)

Ik zal jouw grafdelven, wanl je benl waardeloos.' (l4bC)

ii. I Kik, op de bergen (2:laA\
de voelen van een boodschapper die vrede aankondigt! (laB)

Vier je Íeesten, Juda, (lbA)
Ios je gelofien in! (lbB\

wanl [nooit zal de boosdoener meer door jou heen lrekken;]

hij zal volledig vernietigd zijn. (lbC\
2 Een verstrooier zal tegen ie optrekken. (2a.é.)

Bewaak de vesting! (2aB)

Let op de weg, (ZbA)
maak de lendenen sterk, (2bB)

verslerkje uil alle macht! (2bC)

3 Wanl YHVH zal de glorie van Jakob herstellen, (3aA)

ja zeker, de glorie van Israel. (3aB)

Wanl verwoeslers zullen hen verwoesten (3bA)

en zij zullen hun ranken vernielen (3bB)

B.i.l Het schild van zijn helden is rood, (4aA)
(zijn) soldaten (zin) karmoziin. (4aB)

Vlammend rood ziin de bedekkingen van de wagens (4bA)

ten dage van zijn voorbereiding (4bB)

en de dissels ziin bekleed. (4bC)

2 In de straten razen de wagens. (5aA)

Zij jakkeren over de Pleinen. (SaB)

Ze zien er uit als íakkels, (5bA)
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als bliksemschichten schieten ze heen en weer. (5bB)
ii. I Hij denh aan zijn geweldigen. (6aA)

Zij struikelen onderweg. (6aB)
Zij haasten zich naar haar stadsmuur. (6bA\

maar (daar) is (al) een aanvalstoren opgesteld. (6bB)
2 De poorlen van de rivieren zijn open gezel (7a)

en het paleis Y,ankelt (7b)
En hii is neergezet, zij is ontbloot, verkracht, (8a)

en haar dienstmeisjes jammeren als mel de stem van duiven, (8b)
terwijl ze op hun borst slaan. (8c)

C.i.l En Nineve, het was een waterpoel, (9aA)
zolang als het bestond. (9aB)

Maar nu vluchten ze - (9bA)
sta stil, sta stil! - (gbB)

maar er is niemand die terug keert. (gbc)
2 Plunder zilver, (lDaA)

plunder goud! (llaB)
En er komt geen einde aan de schat, (l}bA)

een zware vracht uit al die kisten met kostbaarheden. (l1bB)
3 Verwoesting en woestheid (l laA)

en woestenij ! (l I aB)
En het hart bezutikt (tlbA)

en de knieën knikken (l lbB)
en alle lendenen trillen (llcA)

en al hun gezichten lopen rood aan. (l lcB)
ii. I llaar is nu het hol van de leeuwen (l2aA)

en het nest yan de jonge leeuwen, (l2aB\
waar de leeuw heen ging, de leeuv,in was daar, (l2bA)

de leeuwenwelp: en niemand die (hen daar) angst aanjoeg? (lZbB)
2 De leeuw yerscheurde (zijn prooi) voor zijn welpen (l3aA)

en wurgde (haar) voor zijn leeuwinnen. (l3aB)
En hij ttulde zijn grolten met verscheurd v/ees (l3bA)

en zijn holen met verscheurde dieren. (l3bB)
3 'Let op, Ik ben tegen jou!' (l4aA)

(Dit is een) uitspraak van Yawn van de legerscharen. (l4a9)
'En Ik zal (iouw) wagens verbranden, in rook (doen opgaaLr) (l4bA)

en het neaard zal jouw jonge leeuwen verslinden. (l4bB)
En Ik zal jouw verscheuren van de aarde wegsnijden (l4cA)

en de slem van jouw boodschapper zal niel meer worden gehoord.'
(l4cB)
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HOOFDLIJNEN EN PERSPECTIEVEN

Het tweede deel van het boek Nahum beschrijft precies wat was aangekondigd in

het opschrift ( I : I ). Het goddelijk oordeel (NllrD) vinden we geformuleerd aan het

begin (l:12-14) en aan het einde (2:14) van hel canto. Daar tussenin worden we

geïnformeerd over het visioen van de profeel (.|ltl.t). De dichter laat zijn lezers

delen in wat hij zag van de toekomst.

Het oordeel over Nineve is helder. Het verdient te worden gestraft' omdat de

Assyriërs Juda zoveel kwaad hebben gedaan en omdat zij hun hoofdstad vol

gestouwd hebben met de zaken die zij roofden van hun slachtoffers. Nineve moge

àan het symbool zijn van ongeëvenaarde macht, YHWH zal het voor altijd doen

ondergaan. Hij gaat daarbij indirect te werk, door toedoen van het leger van een

niet nader genoemde vijand. Zo deed Hij dat ook vaak als Hij lsraël/Juda strafte.

Het einde van Nineve is een goed bericht voor Juda. Het betekent dat de Assyri-

sche onderdrukking zal eindigen. Het houdt ook in dat YHwH deze 'roede van zijn

toorn' (Jes. l0:5) niet langer legen zijn volk zal gebruiken. Zo zijn de lotgevallen

van Nineve en Juda verweven. Op vele manieren wordt dit in de tekst aangeduid.

Om te beginnen worden zowel Juda (l:12v.) als Nineve (l:14) direct aangespro-

ken; ten tweede, heeft de oproep aan Juda om zijn feesten te vieren (2:l) een

tegenhanger in de waarschuwing aan Nineve dat het zich moet voorbereiden om

de laatste belegering (2:2) en, tenslotte, zal Nineve worden vernietigd (2: I I ) zoals

de Assyriërs lsraël verwoest (2:3 ).

Het visioen zelf bestaan uit een aantal onderscheiden momenten op verschillen-

de plaatsen. De profeet ziet de boodschapper die Juda de goede boodschap brengt

van de val van Nineve (2: I ). Zelfs het herinnering aan het ongedeelde koninkrijk
lijkt dan te herleven met de voorzegging dat'de glorie van Israël zal worden

hersteld' (2:3). Als in een flashback wordt dit gevolgd door een beschrijving van

de belegering (2:2, 4v.). In de volgende scène geeft de dichter een levendige

beschrijving van de verwaning de stad lijdens de verovering (2:6vv.), van de

vlucht der overwonnenen (2:9), van de plundering door de overwinnaars (2:10)'

die de stad en zijn bewoners troosteloos achterlaten (2:l I ).

Het bekendste vers van dit canto is ongetwijfeld 2:l (in veel veÍalingen: l:15,

volgens de nummering van de LXX en de Vulg.) over de nadering van de bood-

schapper die vrede aankondigt. Dit beeld op deze manier geformuleerd heeft hier

zijn oorsprong. Hel werd overgenomen en enigszins aangepast in Jes. 52:7, dat op

zijn beurt de apostel Paulus inspireerde in Rom.l0:15 en later ook G.F. Hàndel

toen hij de 'Messiah' componeerde. Hieronymus interpreteerde dit vers als een

trooslend woord voor hen die te lijden hebben onder de vervolging van de

Romeinse keizer: op een dag zal de Heer daar een einde aan maken en evenals

Juda zal de kerk dan worden opgeroepen om zijn feesten te vieren,'evenwel niet

met wijn en voedsel, maar met geestelijke vreugden' (p. 541; vgl. ook Nicolaas

van Lyra en Hector Pintus die in hun commentaaÍ bij deze tekst verwijzen naar de

eeuwige vreugde aan het eind der tijden). In het volgende vers ziet hij in de

aankondiging van iemand 'ademend in uw gezicht' (de tekst volgens de LXX) een
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verwijzing naar de levensadem gegeven door God (Gen. 2:7) en naar de uitstor-
ting van de Heilige Geest (Hand.2; vgl. ook Auguslinus, De civitate dei lï.3l en
Theodorus van Cyrus, 1796). In de oudere literatuur worden de Assyriërs vaak
gezien als een symbool van de duivel, vooral bij de hier gemaakte vergelijking
met feeuwen (2:12;' vgl. Hieronymus,552. Cyrillus,822vv.,836,84l). Calvijn is
heel terughoudend in het leggen van verband tussen Nah. 2:l en het NT. Ook
Luther is opmerkelijk voorzichtig bij zijn interpretatie van dit vers, hoewel hij
opmerkt dat hij deze passage graag op Christus zou belrekken. Geen andere tekst
in deze profetie zou daar meer voor in aanmerking komen. Men moet hem echter
in de eerste plaats lezen als belofte voor de tijd van Nahum. Maar wat hier over
een tijdelijke overwinning gezegd wordt verwijst wel op meer algemene wijze
naar de genade van Christus en van het evangelie, aldus Luther.

. De indrukwekkende en fraai geformuleerde visioenen in dit en het volgende
hoofdstuk moeten een grote indruk hebben gemaakt. Dat werd als vanzelispre-
kend nog versterkt door de vervulling daarvan in het jaar 612. Het is dus goed te
begrijpen dat woorden van Nahum terugkeren in latere profetieën, speciaal in
aankondigingen van de'dag des Heren' (vgl. Jer.46:2-12 en Joël 2). Op deze
manier en soms ook nog meer direct had het boek Nahum invloed op de latere
eschatologische en apocalyptische literatuur. Dit werd nog bevorderd door het feit
dat de auteur terughoudend is in het noemen uun personen en plaatsen. Hoewel
het duidelijk is dat men hier moet denken aan Nineve en deze naam ook wordt
genoemd aan het einde van het tweede canlo, wordt hel verslag van de belegering
en de verovering van de stad in zulke algemene bewoordingen gegeven dai men
het eenvoudig op andere situaties kan toepassen. Dir is dan àok leÈeurd, bijvoor_
beeld, in het commentaar gevonden in eumran bij de vergelijking met de leeu_
wenfamilie (2:l2vv.). De leeuw in v. l2 wordt geidentificàrj mei de Seleucidi_
sche koning Demetrius (waarschijnlijk bedoelt men Demetrius III, die regeerde
van 95-88 voor onze jaaíelling), die tevergeefs geprobeerd had om Jeruzalem
binnen te komen op uitnodiging van de Farizeeën. De leeuw in v. l3 zou dan
verwijzen naar zijn Hasmoneese opponent AlexandeÍ Janneiis, .de 

boze leeuw,.
De meesterlijke beschrijving van de belegering en de gevoelens van verwarring

en paniek mag men niet zien als een verheerlijking van gerechtvaardigd gewelà
door heroïsche soldaten. Het gaat de dichler om dJ profeiie dat het boze r-ijk van
Assyrië, gebaseerd op terreur, zal worden gererróriseerd en neergeslagin op
dezelfde manier waarop het omging met zijn eigen slachtoffers. Om deze reden
gebruikt de dichter allerlei elementen uit de Assyrische hofannalen met hun
brallende teksten over de overwinningen van koningèn als Sanherib en Assurbani_
pal. Nah. 2 kan men lezen als een illustratie van gezegden als .wie bloed van
mensen vergiet zal door de mens vergoten worden, (Gen. 9:6) en .allen die naar
het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomeni (Mat. 26:52); vgl. ook Jer.
30:16,(in een hoofdstuk dat op vele manieren verwant biijkt te zijn aan de proferie
van Nahum): 'Daarom zullen allen die u verslinden, veislonden worden i...y uw
plunderaars zullen geplunderd worden,.
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INLEIDINC TOT DE EXEGESE

Literatuurr: J.D. Charles, "Plundering the Lion's Den - A Poírait of Divine Fury'

Nahum 2:l l-13.' GT\J l0 (1989) 183-202; T.K. Cheyne"'Notes on Psalm XXII

25 and Nahum ll 8,' JBL | 5 ( 1896) 198; T.K Cheyne' "lnfluence of Assyrian in

Unexpected Places,"./BI l7 (1898), 103-107; M. Delcor, "Allusions à la déesse

I§tar in Nahum 2,82" Bib 58 (1977) 73-83; J. Döller, 'tNinive gleich einem

Wasserteiche. (Nah 2,9)," BZ6 (1908) 164-168; G.R' Driver, "Farewell to Queen

H"z,-b!" .,rl'àS NS 15 (1964\ 296-298; T.H. Gaster, "Two Notes on Nahum," JBI
63 (1944) 5l-52; J.J. Glnck, "pdrir - pd'rir - a Case of Biblical Paronomasia"'

Yan Zyl 1969,21-26: M. Görg, "Eine formelhafte Metapher bei Joel und Na-

hum," BN 6 (1978) l2-14; L. Gry, "Un épisode des demiers jours de Ninive

(Nahum, ll,8)," RB l9 (1910) 398-403; P. Humbert, "Nahoum I1,9," REJ 83

ilSZTlq-le:P. Humbeí, "La vision de Nahoum Z'4-ll"'AÍO5 (1928v') l4- 19;

È. Nestle. "Miszellen," ZAW 29 (lg}9\, I 53- I 55; J. Reider' "The Name Ashur in

the Initials of a Difficult Phrase," JlOS 58 (1918) 153-155; J Reider, "A New

lshtar Epithet in the Bible," JNE§ 8 (1949) 104-107; H.W.F. Saggs. "Nahum and

rhe Fall of Nineveh,'-r'rs NS 20 (1969) 220-225; P.H. Schtingel' "Noch einmal

zu "11'19 lvlT Jo 2,6 und Nah 2,11," 8N 7 (1978) 29-ll; J L Siegel, 'ï!?I]n
ir{rrl rI,I'1. NAH. 2:8,",{JSl 46 (1929v.) 139-140; J. Weill, "Nahoum II,9-12' et

Josèphe iAnt. IX, xi, §239-241)," REJ 76 (1923) 96-98; A S' van der Woude'

"Hoe de Here naar Sion wederkeeí... Traditio-historische overwegingen bij Jesaja

52:7 -8," De Knecht. Studies rondom Deulero-Jesaja (Fs J L Koole)' Kampen

1978, 188- 196.

Een groot probleem voor de uitleggers is de vooídurende wisseling van voor-

naam;oorden en de onduidelijkheid over wie er nu wordt aangesproken aan het

eind van hoofdstuk I en het begin van hoofdstuk 2. Het is moeilijk om een

duidelijke lijn te vinden in de afwisseling van de aankondigingen van heil en

onheilin hit is niet altijd duidelijk of gesproken wordt over/tegen Nineve, zijn

koning, of tegen Juda. Volgens Welthausen is de overgeleverde tekst om deze

redenin 'unertràglich'. Het gaf andere geleerden' zoals Gunkel, Bickell en

Happel, de vrijheid om de tekst om te vormen tot de tweede helft van het veron-

dersielde alfabetische acrostichon. Hoewel men al spoedig erkende dat dit niet tot

oveÍuigende resultaten leidde, behield de theorie van een beschadigd acrostichon

zijn invloed op de uitleg van dit deel van het boek Nahum. De meeste geleerden

zijn van mening dat het acrostichon doorloopt tot de letler ) in l:8 Deze opvar

ting heeft grote gevolgen voor de manier waarop men de tekst indeelt Men gaat

er 
-orer 

het algemeen van uit dat 'l 9-2'.3 apan genomen moet worden, omdat

zowel l:2-8 als 2:4-14 gezien worden als een samenhangende eenheid Bij de

uitleg van l:9-2:3 volgen velen de veronderstelling van Wellhausen dat de verzen

I 
Zie ook de bibliografie bij canto I (l : l-l I ) met vele studies over | : l-2:3'
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met de belofte van heil voor Juda (l:13 en 2:l en 3) later zijn toegevoegd. Vaak
bcschouwt men ook I :9v. en l2 als secundair (vgl. R.E. Wolfe, ZALII 53 [19351
93;Jeremias 1970, l4-19: Schulz 197j, l2-21; Seybold 1989,20v.; Hieke 1993b,
l5v.; Lescow 1995,70v.). In veel commentaren neeml men de woorden van
troost aan Juda apart, terw!l l:l I, l4 dan worden samengenomen met 2:2,4_14
(Duhm l9ll, 102v., JPM Smith, Schmidr, Edelkoort, Deden, Elliger, Alonso
Schökel). Het blijkt wel moeilijk te zijn om een verklaring te geven voor het
ontstaan van de in de huidige tekst veronderstelde wanorde. Volgens Elliger
behoort dit gedeelte van het boek tot de'am schrimmsten zerstörten Abschnittin
des Alten Testaments'. Hij verwacht niet dat de hieraan verbonden raadsels ooit
volledig zullen worden opgelost. Hij was blijkbaar niet onder de indruk van de
theorie van Sellin dat we hier Ie maken hebben met de vermenging van twee
kolommen tekst die ooit naast elkaar hadden gestaan, namelijk een oràkel gericht
tot Juda (l:12-14; 2:1,3) en één tegen Nineve (l:t0v.; Z:2, i_tly. EIIiger behan_
delt deze verzen als losse fragmenten. Dit gebeuí ook door JpM SmitÈ(vgl. ook
Coggins). Zijns inziens kan men l:12v. en 2:.1,3 dateren na de Babylonische
ballingschap, omdat deze periode van wederopbouw een goede achtergrond vormt
voor de hoop voor Juda zoals in deze verzen is uitgedrult. ln de tijd van Nahum
zou er weinig reden geweest zijn voor een dergelijlt oplimisme, omdat de val van
Nineve. slechts een wisseling van onderdrukler 

-opleverde. 
Met betrekking totl:9v., l2v. en 2:l komt Jeremias 1970, lg, tot dezelfde conclusie. Samen met

l:2b en 3a zouden deze verz.en zijn toegevoegd met de bedoeling om het boek
Nahum,een nieuwe toepassing te geven als bilofie voor de herbouw van Juda
nadat YHWH de macht van Babel had gebroken. Jeremias stelt voor om 2:j telezer als een veroordeling van de vroegere trots van lsraël 1pp. ZSv.;, maar trijgeeft toe dar dezerfde tekst rater gerezen kon worden ars Èen ierofte ,an het
herstel voor de voormalige eenheid van Juda en lsraël 1p 2t;. óere gedachte dat
eén en dezelfde reksr twee heel verschillende betekenis;;n lon hJO.n vinden we
ook bij Rudolph. Volgens hem zou 2:3 oorspronkehjk negarief zijn bedoeld als
onderdeel van de oordeelsaankondiging over Ni n ue ií 2,zf,q, ruui in a" f,uiaig"
context zou het zijn verbonden met 2:l en nu dan functioneren ars een berofte.
Wat betreft l:9-2:l verdedigr Rudolph de volgorde van de MT. Ook Van derWoude is van mening dat het beler is om de Iompositie van de overgeleverde
tekst_niel le verstoren. Hij ontwijkt hel probleem vàn de moeíliite relatie tussen2:1.3 en 2:2 doordat hij 2:2 ook uirlegr als een posirieve retii ià,i n., ,0r., uun
Juda. Seybold 1989, 3 I v. dareen I : l2v.; 2: I en j rond trer.laai SiO en beschouwr
| : I I 

.en .14 
als opmerkingen die oorspronkelijk in de kantlijn *ar"n g"sch,er.n

rond het jaar 400. Lescow 1995, 6.1-72, slemt in principe in met SeyUotas anatyse,
maar stelt een andere datering vooÍ. Hij vermoedt óat 2:l en í gelijk met de
hymne die we aan het begin vinden zijn ioegevoegd en wel aan het einde van de
vierde eeuw. Hij ziet ze als een actuaiiserin! van 

-de 
prediking geinspireerd door

de boodschap van Deutero-Jesaja. Nah. l9_14 zou dan eei :midrasj_achtige,
exegese zijn uit de periode tussen OT en NT.

In het moderne onderzoek vinden we naasi deze radicale historisch_kritische
opvaÍingen ook literaire analyses die de overgangen.n.punnin!"n in dit deel van
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het boek Nahum proberen te verklaren als bewust gebruikte middelen waarmee de

dichter tegenstellingen en twistgesprekken beschrijft. Al eerder werd opgemerkt

dat Rudolph en Van der Woude er de voorkeur aan geven om de MT te verklaren

zonder de volgorde van de verzen in l:9-2:3 te wijzigen, al stellen zij dan wel

nieuwe lezingàn voor in 2:3 en2:2.Zij zijn niet de enigen die er op wijzen dat de

voorstellen in de lijn van Wellhausen hypothetisch blijven en niet worden onder-

steund door de oude veíalingen (vgl. ook Coslinga, 104-108; Graham 1927v '37;
Maier, 63-ó7). Ter verdediging van de MT wordt aangevoerd dat de vele over-

gangen in deze verzen beschouwd kunnen worden als een aspect van de levendige

itijl van de dichter. NH Ridderbos,26, voegt hieraan toe dat het ook mogelijk is

om deze verzen te zien als een uittreksel of samenvatting van Nahums prediking'

Eaton,63, veronderstelt dat het voordragen van het gedicht oorspronkelijk

vergezeld werd door een soort van toneet ('dramatic action'). De eerste hoorders

uun d" r.ktt zouden dan geen problemen hebben gehad met de wisseling van

personen, omdat één en ander immers werd verhelderd door gebaren en

symbolen2. Deze opvatling heeft overeenkomsten met de eerder door Humbert

uitgedragen visie dat het boek van Nahum de tekst van de liturgie bevat van een

viering ter getegenheid van de val van Nineve. Deze zort zijn begonnen met een

hymne gevolgd door een vraag (l:9a) en een antwoord (vv.9b-10) Daarna

kwamen dan twee orakels, de eerste gericht tot Juda (vv. l2v.), de lweede tot de

koning van Nineve (vv. l4a, I I en l4b). Het geheel werd afgesloten met liederen

orer Je orerwinning. Humbert verklaart niet waarom l:ll in de huidige tekst

deze volgens hem verkeerde plaats inneemt. De Vries 1966,481' die het boek

Nahum ook plaats in een liturgische setting, ziet zich gedwongen om hier enige

latere toevoegingen te veronderslellen, om te beginnen in l:ll en 14 Later

zouden ook l:12v.;2:l en 3 zijn toegevoegd als liturgische refreinen Zijn uitleg

van l:9v. als een toepassing van de voorafgaande hymne en ook zijn opvatting dat

de persoonlijke voornaamwoorden in l:9-14 wel degelijk consistent gebruikt

zouden zijn werden overgenomen door Becking 1978, I I l-l l4 en anders dan

bij De Vries - door hem aangevoerd als argument om de eenheid van deze

pitrug" r. verdedigen. Volgens Becking moeten we uitgaan van een chiastische

vorm waarbij l:9 en l:14 mel elkaar zijn verbonden. Deze verzen bevatten

namelijk mannelijke vormen en kondigen het oordeel aan Daartegenover vinden

we in l:ll en l2v. lwee corresponderende heilsbeloften en de vrouwelijke

grammaticale vormen. ln 2:1-3 zou dan de gegeven belofte worden uitgewerkt in

èen hoopvol orakel voor Juda en nakomelingen van de noordelijke ballingen. Bij

deze uitleg van Becking hangt veel af van de niet onproblematische inlerpretatie

van l:ll en 2:2 als positieve verwijzingen naar heil voor Juda. Wat belreft de

uitleg van 2'.2 volgt Becking Van der Woude. Uitgaande van het werk van

Becking komt Sweeney met een meer expliciete vormkritische oplossing. Net als

Humbert ziet hij l:9 als de sleutel voor dejuiste uilleg. Hij denkt hier niet aan een

liturgie, maar interpreteert de mannelijke meeryoudsvorm als een verwijzing naar

2 
Zie hierover ook J.H. Eaton, lisiorr à l/oruirp. London 1981. l?.
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3 
E. Zcnger. Einleitung in das A e Testament. Slultran lgg|.4l2.
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zowel de koning van Assyrië als naar Juda die twijfelen aan de macht van yHwH,
zoals beschreven in de voorafgaande verzen. In de rest van het boek zou het gaan
om de weerlegging van deze twijfel; in de eerste plaats aan het adres van Juda
door de spreken over zijn bevrijding ( I : I l -2: I ), in de tweede plaats aan het adres
van Nineve en zijn koning in de aankondiging van hun val (2:2-3:19). Het
belangrijkste probleem bij deze visie is dat niel duidelijk in l:9 is verwoord dat
men vindt dat YHWH machteloos staat. Bovendien is de gegeven indeling van de
tekst omstreden. Het is in dit verband veelzeggend dat Zenger wel Sweeneys
uitleg van l:9v. accepteert en ook zijn terminologie ore.n.Àt als hij l:9-2:3
omschrijft als 'prophetische Disputationsrede gegen Juda und Assur,Ninive,,
maar een andere indeling van de tekst voorstelt.r

Wanneer we de Masoreten volgen, die met een setumah een scheiding na v. I I
aangeven, zien de dingen er heel anders uit. In feile is dit een tameliji voor de
hand liggende indeling van de leksr, zoals ook Seybold 19g9, 19, toegeeft, maar
deze. werd-genegeerd door de geleerden die gefoóust waren op een voortzetling
van het alfabetische acrostichon; niet alleen omdat velen probàerden het door te
laten lopen tot in het tweede hoofdstuk, maar ook vanwege de meer gematigde
opvaÍing van een half acrostichon, waarbij dan in I :9 

""n 

-ni"r*. 
eenheid moest

beginnen. De hierboven beschreven nieuwe inzichten ten aanzien van de acros-
tichons en l:l-3 en l:3-7 tonen aan dat de Masoretische indeling van de lekst,
zoals die ook al in de oudere commentaren werd geaccepteerd, gerehabiliteerd
moet worden.

. 
À4en twijfelt over het algemeen niet aan de authenticiteit en integriteit van 2:4-l4, met uitzondering van Schulz 1973,23-32. Seybold 1989.20v., verbindt 2:14

met 3: I -7 vanwege de herhaalde formule ntNty ;ri;r' ox: 1)x ,:t;.t in 2: l4 en l:5.
Volgens de in dit commentaar verdedigde slructuuranalyse vormt 2:14 echter een
inclusie samen mel de goddelijke oraiel in l:12. OaarUl komr Jat 2:t4 via de
metafoor van de leeuw duidelijk verbonden is met 2: l2v.

EXEGESE

Canto II (l:12-2:14)
Men komt de opvaÍing dat Nah. r:r2-2:r4 een literaire eenheid vormen niet vaak
tegen (een uitzondering is Ruben I g9g, I 73, maar hij schrapr daarbij wel I : l3 en
2: I en 3, omdat die in zijn ogen een geheel ander karakterhJben;. fo.f, *ordtdit ondersteund door de evenwichtige structuur aie uolmaat i uansluit bij deinhoud. Her canto bestaat uit drie subànto,s (l:12-2:3; Z,+_t i_liy met elk rwee
cantikels.-W-at bekeft de lengte (het aantal strofen) is er eveneens een regelmatig
patroon: 3+3 / 2+Z l3+3. Het canto beschrijft wat werd aangeduid in l:i, namellijk een oordeel ( t D) en een visioen (1tTn). Door het opschïift weten we dat het
oordeel Nineve betreft. Hieraan wordt een visioen toegevoegd van de uitvoering
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van dit oordeel door een invasieleger dal de stad belegeí en verovert' Juda kan

zijn feesten gaan vieren, terwijl de inwoners van Nineve rouwen en moeten

uir"trt"n. DeLnkondiging wordt gegeven aan het begin en aan het einde van het

canto. Deze inclusie wórdi onderstreept door de vele corresponderende elementen

binnendeonderdelenvandetekstHetcantobegintmeti'lli''l''']DNnl(l:12)'
Dezebodenformuleis,vooratwanneerhetnielwordtvoorafgegaandoor')of
I)', een normale aanduiding van het begin van een nieuwe eenheid Het wordt

opgepakt in de laatste strofe door i't'lilr oN) (2:14), dat vaak wordt gebruikt als een

ui.Iuiting van profetische woorden (vgl' H. Eising, TIYAT, Y ' l20v ')' Men lette

ook op d"e herhaling van de sleutelwoorden nl! en 'ïly N) ( I : l2; 2: I en l4)' Het

is ook zeker geen tÀeval dat de heÍhaling van i'I(r):i'I en vooral lDo (2:l en l4) de

tegenstellint benadrukt lussen de boodschapper van vrede voor Juda en de

bo"odschapp-ers van Nineve. Deze inclusie is slechts één van de vele gevallen van

"*,.* 
puilf.ttltrne in dit canto. Samen vormen ze een chiastische slructuur'4 Dit

wordt vooral duidelijk op het niveau van de cantikels Naast de overeenkomst

tussen begin en einie zijn er ook tussen het tweede cantikel (2:l-3) en het

voorlaatstJ cantikel (2:9-l I) een opmerkelijk aantal paratlellen Hun eerste strofe

noemtdenaamvaneenvandetegenoverelkaarstaandepartijen(Juda'Nineve),
àe middelste strofen zijn beide gekenmerkt door een aantal imperativi' de laatsle

strofen beschrijven mei aan elkair verwante woorden de verwoesting van degene

genoemd aan Éet begin van het cantikel (i77r Jv 3bl // irPrl [v I la]; vgl ook het

larallelle paar ot:D // o'hD in zowel v.2 als v l lb)' Het middelste subcanto

Lesuat uit-t*ee koíe cantikels, nel zoals het middelste subcanto van canto III'

Evenals de omringende cantikels zijn zij parallel aan elkaar in de manier waarop

zij tegengestelde Lken beschrijven: de aanvallers (vY 4v ) staan tegenover de

s;uik;lende en jammerende stedelingen (vv 6-8) Tenslotte kan men nog opmer-

ken dat dit cunó opni.u* enkele acrostichische elementen beval' Naast de naam

die verstopt is in t:tZ valt het op dat in 2:3 de eerste drie cola beginnen met de

letter >. Èetzelfde fenomeen treft men aan in v 6 met de letter' ln 2:l2v'

beginnen de eerste drie bicola met de letter N (zie voor andere voorbeelden van dit

soàrt acrostichon in het oT en in de ugaritische literatuur warson, cHp, 195v.).

Subcanto ILA (l:12-2:3)
ln dil eerste deel van het tweede canto worden de zaken wat concreter' De dichler

noeml Juda en we horen nu ook over het conflict met Assyrië' waarvan de naam

4 
Vgl. ook Achtemeier. 2lv. Zij noemt de vele corÍespondenties in 2:l'13 'a study in contrast'''

Johnsön l992. 154-158 ziet cen cÉiastische §[uctuur in 2:2-l l. Hij wil daarbij. zoals op leel andere

oi"usn in ,iin Ai..enatie, mischien w€l iets teveel bewijzen, bijvoorbeeld wanneer hij 2:4bC veóindt

il;ïffiil;;;t*tievelijk te beschÍij ven als 'ipear-shatu quiver in 
-er-citement' 

cn inhabi-

tans tremble with fear.' Bliese lÓ95' ó0-61. ziel een chrastische slructuur in 2:4- l4 middels de over-

"-"*".u* 
i" Oa f"rg,e van de versregels. Daaóij zou dan de nadÍuk liggen op v 9a als de centrale en

iígri.,"i*e"I. kàw 1995.64. mirkt op dat i:2.4'13 (in zijn visie een eenheid) isi( ")gerahmt

aur?í "-n-Vïi",ion"n.' (vv. 4aA and I lbC). terwijl de wasser'Tore'(\' 7aA)verbonden zouden

moeten worden met de 'Teich voll Wasser'(v' 9aA)'
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in een acrostichon wordt genoemd. De dichter spreekt niet meer over yHwH. Nu
spreekt YHwu zelfl Op deze manier krijgt de lezer meer direcle informatie over
wat er gaat gebeuren met Nineve, waarom het gestraft moet worden en waarom
dit noodzakelijk is om de vrede voor het volk van yHwH te herstellen.

Het subcanto bestaat uit twee cantikels die op dezelfde manier zijn opgebouwd
(zie de opmerkingen hierover bU cantikel II.A.ii). Het wordl gekenmerkt door de
herhaafdelijk gebruikte Godsnaam (l:,12, l4 2:3) en her voegíoord ,,) ( I : l4; 2: l,
3aA, 3bA). Een sleutelwoord is o)u. In I : l2 wordt het gebruikr om aan re geven
dat Assyrië nog onaangetast lijkt, in 2:l komt het terug in het woord .vrede,,
aangekondigd voor Juda vanwege de val van Assyriel. In 2:2 beschrijfl het
werkwoord o)U een nieuwe acliviteit voor het heritelde volk van Juda. Het
contrast wordt ook aangegeven door de herhaling van tf,lr: de koning van Assyrië
was gevreesd vanwege militaire expedities waarmee hij door de buurlanden trok(2:ll.maar nu zullen de Assyriërs..wegvliegen, als Ëaf(l:12). Let ook op deherhaling van't'ty N), ,niet meer,, in t:72, tl en 2:l: de re.rietiging (n.»j van
Assyrië is definiriel De overgangen tussen Juda en (de koning van) Nineve,
tussen heil en onheil, welke de moderne uilleggers zoveel hoofJbrekens hebbengekost, moet men niet zien als aanwijzingen daiie tekst t"r.ÀJigo zou zijn of erlater elemenren aan zouden zijn roegevoigd. De dichter gJ;ki: deze wisselin-gen om de tegensrelling tussen Assyrië en Juda te benadrtïkken. Én hij doet dit op
een consistente wijze. Met een vasle regelmaat spreekt hi.l over oftot de Assvriërs(l:l2a), Juda (t2b-tj), de koning uun Nin.ue (i+), lrOu (Z,t),:tt;;;;; (til;
Israëlieten (3). In dit verband kunnen we wijzen op weer'een ,oorbeerd van hetmiddel van de inclusie, dat de dichter al zo ïaak Ë"Urrif,", *.ri alleen aan hetbegin en aan her einde van dir subcanto gebruikt hïj dr;;;1" ;;r"", mannetijkmeervoud.

Cantike I I I.A. i (1 :12-1 4)
De Masoreten hebben deze verzen onderscheiden van de rest door de plaalsingvan een selumah aan het besin en een petuchah aan het eind. De reden hiervoor isduidelijk: hier is ynwH aaniet woord. Ook in 2:14 en 3:5v. vinden we in directerede woorden van yHwH, maar deze worden niet ingeteia mef àe iormule.,lDN ;.t)
;'1'l;'l'. 

.Deze 
inleiding krijgt exrra nadruk door de parallel mer i.ï.t;.?, i.t.ly in v. I4,waardoor een inclusie ontstaal. Deze wordt ooi aangeduid door het contrasttussen v. l2a ('in volle kracht en ralrijk,) en v. l4b (,waardeloàs;;. Uet cantit 

"tkan worden beschouwd als de uitleg vàn à. or.tug, *uniit;;",r"f." spreken vanverwoesring (ït in v. t2a, tf,l,!) en i7n) in u. Ií .n nrj in"r.''i4). O. ai.l,",gebruikt de traditionele vorm voor de profetie van heil of onheil., Nu d. bood-schappersformule komr de beschríjving. van de ,itr.ii.'ö.'i'àrA en l2bB)gevolgd door.de aankondiging van ónhe-it (v. I2aC) 
"irl.iif"" iiue_t:;. tn a.derde strofe is de beschrijving van de siiuatie *Ag"i;;;;. tn'ptuur, duu*rn

]rr-l3l 
* Koch. Was is Fomgeschichte? Methoden der Bibetexegese.Neukirchen_Vtuyn I974,.
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vinden we de traditionele afsluitende ,)-zin. Zo zijn dus binnen dit cantikel alle
gebruikelijke elementen van deze vorm van profetisch spreken aanwezig.

Stofe ILA.i.I (l:l2a\
De eerste strofe bestaat uit slechts éen tricolon (vgl. ook 3:6 en I I ). Het is vaak
moeilijk om te bepalen of de boodschappersformule gezien moet worden als een

monocolon ofdat zij samen genomen moet worden met de volgende colon. Zoals
zo vaak blijkt het verstandig om de Masoretische punctuatie te volgen. Dit sluit
ook goed aan bij de genoemde parallel met v. 144 omdat daar de eerste colon met

de aanduiding van het spreken van YHwH verbonden is mel de tweede colon door
de herhaling van het persoonlijk voomaamwoord 'jouw'.

l:l2a Zo spreekt YHwn.
'(tl) al zrjn zij (v) in volle kracht (\) en nog zo (1) talrijk,

toch zullen ze worden geschoren en weg vliegen.
De Hebreeuwse tekst is hier niet eenvoudig te begrijpen. Sommige uitleggers zijn
daarom van mening dat de teksl is bedorven (vgl. Jeremias 1970, l5) en er zijn
veel voorstellen tot emendatie gedaan (zie de overzichten gegeven door JPM
Smith; Maier; Schulz 1973, 20l' HAL, 1424 en CTAT,795) . Het verst gaat hierin
Seybold 1989, 8l v.: dit vers zou oorspronkelijk een opmerking in de kantlijn zijn
geweest over de staal van het alfabetische acrostichon. Seybold veíaalt: 'N - D

heil und ganz, () - :) die meisten, ) - ) abgeschninen (und) 1 verschwunden'.
Reeds de oude vertalers blijken moeite te hebben gehad met de Hebreeuwse teksl.
De LXX geefl de tweede colon weer met KoÍcrp1otl b6c,tov noÀ),óv, 'die heerst
over vele waleren'. Dit suggereert als originele Hebreeuwse tekst: »Di o'l'l
DlD. Een verwante tekst treffen we aan in de Pesh. (Gelston 1987, 164). Sommige
geleerde accepteren deze ofeen deel daarvan als de betere tekst (Bickell 1894, 7;
Cheyne, CB, 165; Sellin; Horst; J. Gray, VT 611956)280 en W ll 196ll l7;
Schulz 1973, 29; Cathcart 1979, 5). Het is echter eerder aan te nemen dat de

vertalers de moeilijke Hebreeuwse tekst verkeerd indeelden en het eerste ï)'l
hebben weggelaten (Reinke 1869,26i Haldar, 34; Harrison 1988, 69). Wellicht
zagen of verondeÍstelden zij een relatie mel de bekende profetie uit Zach.9:10
over de Messias 'wiens heerschappij zich uitslrekt van zee tol zee'.

Gaster 1944, 5l,en MLC.727, stelt de volgende zijns inziens 'eenvoudige en

oveÍtuigende' - wijziging voor: !']?Yi rll ï)'l o'!l o"D 0)!l)=) ?t? otl, 'Wttut

though great waters gushed, yet have they ebbed and passed o'er'(hierbij verbindt
hij hel eerste werkwoord met U!hh, in het Talmudisch Hebreeuws).n Een andere

poging om een plausibele verklaring te geven van de consonanten van de MT
ondernam Ruben in 1898. Hij stelt voor om te lezen: D"l.l o'D hrD§ / h2DN, 'l
shall cause to flow mighty waters'. Hij verbindt )ua met het Arabisch maiala,

6 
In z,jn comrnentaaÍ merkt Elliger op dat GasteÍs vooÍstel het overwegen zeker waard is; zie ook

zijn opmerking in het tektk itisch apparaat van de Bll§ Hij citeen echteÍ onjuistr o'!-'] o'D!g ox.
1laaóij het hij tweede *'oord interpreteen als zelfstandig naamwooÍd ('overstromingen').

95
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'vloeien'. Dit zou een goede inleiding zijn op de vermelding van de rol van het
waler bij de komende val van Nineve in 2:7vv. Haldar. 34v., neemt deze gewijzig-
de indeling in woorden over! maar hij vertaalt het als een aankondiging van de
overwinning van YHwH op de zee: 'l shall split great waters', waarbij hij het
werkwoord verbindt met Akkad. rrfflu. 'helft'.

Sommige geleerden veronderstellen dat de tekst oorspronkelijk verwees naar de
dagen van YHwH's toorn. Marti leest: 'l''f tD' !D)gt, 'zu Ende sind die Tage
meines Streits' (vgl. ook JPM Smith); Driver 1938, 269v.: O'lt D'Di rD)U l)§,
'Surely many days are fulfilled'. Reider 1938, 154v., vat ON en l) op als zelfstan-
dige naamwoorden en vertaalt 'a nation of perfect people and suppon of mighty
men'. Naast deze tamelijk onwaarschijnlijke interprelatie komt hij met de veel
inleressantere waarneming dat v. l2aB 'acrological in character' is: de eerste
f etters van de woorden vormen de naam Assur. Zeker gezien het feit dat Nah. I : I -
3 een zinsacrostichon blijkt te bevatten verdient deze gedachte meer aandacht dan
zij tot dusver heeft gekregen (zie ook de opmerkingen bij 3:18 over een mogelijk
acrostichon met de naam Nineve in dat vers).7 Het kan nauwelijks toeval zijn:
deze serie leÍers die deze naam voÍmen op deze plaats aan het begin van een
nieuwe eenheid. Het zinsacrostichon in l:l-3 (;'l'tn' ':N) functioneeí daar als een
soort ondertekening: het visioen werd door YHWH aan de profeet gegeven; Hij is
het die hier aan het woord komt en die ook de daad bij het woord zal voegen. Het
tweede acrostichon, dat we nu in I :12 tegenkomen, verwijst naar degene aan wie
het orakel is gericht en die de te overwinnen tegenstander is. De ontdekking van
Reider helpt ook bij de interpretatie van de Hebreeuwse tekst. Het levert een
verklaring op van de ongewone grammaticale constructie: in deze versregel is de
grammatica ondergeschikt aan het woordspel. Het geeft ook aan dat het zeer
waarschijnlijk is dat v. l2aB verwijst naar (het volk van) Assyrië en hun vermeen-
de superioriteir beschrijft, waarvan uiteindelijk niels zal overblijven (v. l2aC).

Het goddelrke orakel ingeleid door de boodschappersformule en gevolgd door
een vergelijking met l) heefl vele parallellen in hel OT. Daarbij is yHwH her
subject: 'zoals ... nl lk ...' (vgl. Jes. 3l:4; 65:El Jer. Z4:5, g.,32.42: 42:lg; Ez.
l5:6). In Am. 3:12 is het subject het volk van Israë|, dat gered wordt door yHwH.
In Nah. I :12 hebben we te maken met een soortgelijke conslructie (vgl. G D s 130,
rem. l). In plaats van het normale ilt N) of) wordt als consessivum het voeg_
woord oN gebruikt. Dat gebeurt vanwege het contrast tussen v. I 2aB en v. l2aC.

De laatste colon gebruikt vergelijkingen uit de sfeer van het boerenleven:
schaapscheren en het dorsen van gÍaan. lul of (met Mur. en een aantal middel_

' A.J.O. ,un der Wal wees mij op een soongelUk acrostichon in Jer.3l:g: de eerste letter van de
woorden na r))it vormen het woord )'DND. 'Hij die versterkt', namelijk yHwH die herstel brengt aan
IsraëI. In v. 9 vormen de eerste letters van de cola de tvoorden X]: en ])1, precies de twee
uerkwoorden die gebruikt worden aan het begin van het vers. Een zellde sooí van acrostichon treffen
we aan in Nah. l:18. Zie hierover verder zijn nog ie verschijnen proelschrill Eens gegeven blijrt
gegeven. Een lireruire analvse ton Jer. J0-Jl. Het is niet uitgesloten dat Jeremia zich nier alleen liet
inspireren door enkele profetieën in het boek Nahum (zie lnleiding §1.6). maar ook door sommige van
de literaire vormen uit dat boek.
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eeuwse Hebreeuwse handschriften) 'lI'11: is een perf. nif. yan lll, 'scheren'.
Hoewel het hier om een zeldzÀme vorm gaal, is het niet nodig om de lekst te
wijzigen.s Het enkelvoud van'ïly lijkt niet te passen binnen deze context (vgl. de
meervoudsvorm in de Tg.). Dit probleem kan men oplossen via een andere
indeling van de consonanten (met F. Buhl, ZAW 5 Í18851 I 8l ; 8IlS en de meeste
commenlaren): -ln)}' ]llyl in plaats van ]n:» l:yl. Men zou ook kunnen
denken aan haplografie of een dubbel gebruik van de consonant (W.C.E. Watson,
Bib 50 U969l, 532), maar een verkeerde indeling van de woorden in de MT ligt
het meesl voor de hand. Waarschijnlijk is dit gebeurd onder invloed van de
volgende regel die begint met itnrl.

De betekenis van ']fg is omstreden. Het lijkt erop dat de Griekse veíaler het
niet begreep en eenvoudig wegliet. Cathcaí ziet het als een passieve qal en
vertaah'they are overwhelmed' (vgl. v. 8). Rudolph wil vertalen met'zij verdwij-
nen' en verwijst in dit verband naar Ps. 48:5; 144:4 en Job 34:20. Een nog betere
parallef vindt men in Jer. 13.24. ln d,eze onheilsprofetie zegt YHWH: 'lk zal hen
verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind' (tlllr-El)) oyrDx); vgl. ook
Jes. 29:5 en Zef. 2:2. ln dit vers vinden we naast elkaar drie elementen die we in
het boek Nahum op verschillende plaatsen terugvinden: de vergelijking met kaf
( I : I 0), een verstrooier (2:2) en het worden verspreid ( I : l2). Het geeft aan dat het
ook in l:12 gaat om een vergelijking verbonden met de bewerking van de aarde
(zie ook de verwijzing naar de dooms in I : l0 en het zaaien in I : l4). Evenals in
l:10 is het verbonden met een tweede vergelijking, namelijk het scheren van
schapen. Een laatste aanwijzing voor de juiste interpretatie van dit vers lijkt te
worden gegeven in de herhaling van l)t. Dit kan worden beschouwd als een
aanduiding van een chiastische structuur. Op deze manier is D'll direct verbon-
den met]ï]:. De gedachte is dan dat de Assyriërs zijn als talrijke schapen.
Ondanks hun grote aantal zullen ze allemaal geschoren worden.

Nu is het ook mogelijk om de juiste betekenis te vinden van het op het eerste
gezicht raadselachtige o'Dhr.'q Het is hier op dezelfde manier gebruikt als in
Zach.8'.12: i'P"lD lnn ]tf;r D0)»n ,tI !), 'wanneer het gezaaide zaad gedijt en
de wijnstok haar vrucht zal dragen.'o Nah. l:12 vergelijkt de glorie van Assyrië
met het graan in volle bloei. In plaats van de te verwachten rijke oogst zal er
slechts door de wind weggewaaid kaf zijn. In deze context moelen de perfecta
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t 
F. Delitzsch. Die I ese- und SchreibÍehler im Alten Testanent, Berlin 1920, 71. spreekt van een

'Unform' die gecorrigeerd moet worden in !ïi:i van Tlt nif. 'passercn,; vgl. ook JpM Smith. die .t:rt
beschouwt als een glosse to€gevoegd vanw€ge het voorafgaande zeldzame soord. Maier is van mening
dat tTl hier niet'schercn' kan betekenen. Hij wil het verbinden mei Dlrp en lll,fop. .scale'. 

en
veÍlaalt: '(aod even ifthey were so) protected.'
9 

Vgl. de volgende voorstellen tot veíaling: Caficaí: 'strong'; Rudolph: .voll aufder Höhe' (overge-
nomen door K..J. Illman. TwÀT,Vlll, t00v.); R.H. Smith. Z.{w j1 (1965) 144:.dominanr,. Armer-
ding venaalt met 'allies', waaóij ze verwijst naar D.J. Wiseman. ...1s it peace?" Covenant and
Diplomacy." yT 32 (198213ll-326, maar Wiseman heeft her daar alleen maar over Ot)o dat in de
eerste plaats een aelatie aanduidt.
l0 

Zie voor deze inte.pretatie A.S. van der W o\rde. Zacharia (POT). Nijkerk 1984. 142.
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gelezen worden als profetisch: de toekomstige gebeurtenissen worden weergege-

ven alsofze reeds plaats hebben gevonden (JM § I l2h).

Strofe I L A. i. 2 (l ) 2b- 13)
Deze strofe beschrijft de omkering in het lot van Juda, dat hier wordt aangespro-

ken met het persoonlijk voornaamwoord in het vrouwelijk enkelvoud. Hel
opmerkelijke verschil in lengte tussen de eerste colon (één woord) en de derde
(vier woorden) benaCrukt de heilsboodschap: de aanvankelijke benauwdheid
verdient veel minder aandacht dan de komende bevrijding. De veronderstelling
dat we hier te maken hebben met één samenhangende literaire eenheid wordt
ondersteund door het feit dat de woorden;r)! (v. l2b) en lDlD (<10N) (v. l3a)

ook samen gebruikt kunnen worden in de uitdrukking ')y 'l''ox, 'gebonden in

ellende' (Ps. 107:10). Men lette ook op de alliteratie via de letter v en op de

inclusie door het rijm van 1!y4 (v. l2bB) en ':lnl!l (v. I 3b).

1:12b 'lk magje dan hebben gekweld,
Ik zal je niet meer htellen.'

Het Hebreeuws is hier volstrekt helder, maar vooral in de beginperiode van het
moderne onderzoek zagen geleerden zich genoodzaakt de tekst aan te passen in
hun poging tot reconstructie van een compleet alfabetisch acrostichon (vgl.
Gunkel 1893,233v.). Vaak werd deze versregels ook vermengd met v. l2a in
pogingen om dat moeilijke gedeelte tot een aanvaardbare tekst om te vormen (vgl.
Duhm l9l l, 102, en Driver 1938,269v.). De drang om de tekst te emenderen
werd versterkt door de opvatting dat v. l2b het regelmatige metrum verstoort. Bij
de in het huidige commentaar gegeven analyse van de structuur wordt er echter
van uitgegaan dat het onjuist is onl te zoeken naar een dergelijke vorm van
regelmaat op het niveau van de versregels. De dichter lijkt juist bewust te hebben
willen variëren tussen lange en korte regels. Zoals hierboven al opgemerkt heeft
hij mogelijk ook zijn redenen gehad om op deze plaats een extra korte colon te
gebruiken, namelijk om de tegenstelling aan te geven met de positieve tegenhan-
ger in v. l3a).

De LXX vertaalt xoi dxoq oot oi:r bloxot.ro0loetar ërr, 'nooit zal er meer
iets van jou vernomen worden'. Blijkbaar leidde de Griekse verlaler (vgl. ook de
Pesh.) de werkwoorden af van de wortel i''l)r, 'antwoorden' (vgl. I-XX Job

30:20).r' Dat zou betekenen dat hier Nineve wordt aangesproken. Sommige
geleerden willen de MT op dezelfde manier uitleggen; vgl. de vertaling van JPM
Smith: 'l will afflict thee so that I need not afflict thee again' (zie ook Ewald,
Hitzig, GA Smith en Eaton).rr Indien de tekst op Juda betrokken zou zijn geweest,
zou er volgens Smith in het Hebreeuws N t'l hebben moeten staan. Het is echter

" Rub"n 1898. 176. denkt aan een betekenis to sound'en ve(aalt: and the sound ofthl name shall
no longer resound'.
l2 

Wellhausen wil hier masc. in plaats van fem. peÍs. v@maamwoord lezen vanrvege de imper. masc.
in 2:2. 'Es muss natiirlich Consequenz hemchen.'
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precies andersom (vgl. Goslinga): men zou een voegwoord verwachlen indien v.
l2bB een specificatie van l2bA zou zijn, zoals Smith beweeí. Hoewel een
conditionele relatie aangeduid kan worden via een simpele nevenschikking (JM

§167a), lijkt het toch het beste om de Hebreeuwse tekst te lezen als twee onaf-
hankelijke zinnen, de eerste betrekking hebbend op het verleden, de tweede op de
loekomst. De eerste uitspraak, over YHWH die zijn volk vernedert, heeft parallel-
len in Deut. 8:2v., l6; Jes. 64:l l; Ps. 90:15; I l9:75 en Klaagl. 3:33. Nog inteÍes-
santer is in dit verband het feit dal volgens Jes. l0:5 YHwH Assyrië met hetzelfde
doel gebruikte als'roede van zijn toorn' (vgl. ook Jes.60:14 en Zef.3:19 over
n:y duidend op de onderdrukking van Juda). In hel tweede deel van deze strofe
kondigt YHWH aan dat dit juk zal worden gebroken (v. I 3a).

Qimchi verbindt dit vers met Sanheribs veldtocht tegen Juda (zie 2 Kon. l8v.):
'Hoewel Ik jou door hem kwelde, want hij veroverde heel het heilig land behalve
Jeruzalem. Ik zal jou niet langer door hem kwellen, want hij zal met heel zijn
legermacht vergaan.' Het is niet aannemelijk dat hier Assyrië indirect wordt
aangesproken met de belofte niet meer te zullen worden gekweld. Het oordeel
over Assyrië is veel strenger: het is niet een kwestie van vernederd worden, maar
van totale vernietiging (Keil).

l:13 'En nu zal ik het juk dat hij je heeft opgelegd breken
en jouu' ketenen zal ik stuk slaon.'

Terwijl het eerste deel van de strofe verwees naar het verleden en de toekomst,
gaat het in dit tweede deel om de actie in hel heden (i'lnrt ) die het genoemde
grote verschil tussen verleden en toekomst veroorzaakt.

'li'luD is een gemengde vorm. Het is niet duidelijk of het afgeleid moet worden
van U]D, 'juk', zoals aangegeven door de eersle vocaal (vgl. ook Pesh., Tg. en
enkele Hebreeuwse manuscripten vermeld door Kennicott met de lezing]nulb),
of van n!rD, 'staf , zoals aangegeven door het suffix (vgl. ook LXX, Vulg. en een
aantal Hebreeuwse manuscripten genoemd door De Rossi mei de lezing lnUD).
Cathcart verdedigt de eerste optie (vgl. ook Rudolph en Van der Woude), maar
laat de mogelijkheid open dat de vocalisalie gecorrigeerd moet worden in t;'tUD
(vgl. ook JPM Smith, Goslinga en Achtemeier). Het werkwoord .lllD wordt zowel
met i']UD gebruikt (Jes. l4:5; Jer.48:17) als met i'tu'tD (Lev. 26:13; Jer. 28:l0vv.
en Ez. 30:18). Het beslissende argument is de genoemde parallel met Jes. l0:5,
rvaar Assyrië de staf (']ftr) en het juk (nUD) genoemd wordt die YHwrr gebruikt
om zijn boosheid op zijn volken te doen gelden (vgl. ook Jes. 10:24; in deze
interpolatie IWildberger, BK X/l , 4 l9] is de vergelijking yeranderd in Assyriërs
die hun slafopheffen tegen Jeruzalem). ln Jes. 30:31 wordt gezegd dal YnwH zijn
stafgebruikl tegen de Assyriërs. Een soortgelijke omkering van het beeld kwamen
we ook tegen bij'tlit in Nah. l:8. In het boek Nahum wordt het beeld van YHwH
die Assyrië neerslaat expliciet weergegeven in 3:19. In l:13 ligt de nadruk op het
breken van de macht van de koning van Assyrië.

Dit orakel heeft parallellen in Mesopotamische vloekteksten over het breken
van de scepter (zie Hillers 1964, 611 Cathcart 1973, 180), mer name in één van de
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vervloekingen aan het einde van Codex van Hammurabi: 'Moge de machtige

Anum ... zijn scepter breken' (zie ANET, 1791' TUAT,lll,77).
De uitdrukking nllolD Pn), 'de ketenen stuk slaan', wordt ook gebruikt in Ps.

2'.3 en 107:14. De parallel met lfl, treffen we ook aan in Jer.2:20:'5:5 en 30:8

(vgl. ook het gebruik van nlolD naast nluD in ler.27:2). Dit is slechts één van de

vele overeenkomsten tussen Jer. 30 en het boek Nahum. Het geeft aan dat Jeremia

zich heeft laten inspireren door deze woorden van Nahum (zie hierover verder
Spronk 1995a, 49, en de opmerkingen hierboven over de parallel tussen Nah. I :3

en Jer. 30: I I ).

Stofe Il.A.i.3 (l:14)
Het begin van een nieuwe strofe wordt aangegeven door het noemen van de

Godsnaam. Hij spreekt de koning die resideert in Nineve aan. Er is een scherp
contrast tussen YHwH en deze koning, omdal deze laatste niet bij name wordl
genoemd. Hij heeft geen toekomst en zal geen sleun van zijn goden krijgen. Het
einde van de strofe wordt aangeduid door het gebruik van een tricolon en door de

korte')-zin, een normale afsluiting van een onheilsprofetie. De twee delen van de

strofe zijn met elkaar verbonden door het gebruik van het persoonlijk voornaam-
woord in tweede persoon mannelijk enkelvoud en door het parallelle paaÍ y1i ll
nll. Deze woorden worden ook naast elkaar gebruikt in Jes. 48: l9 en Ps. 37:28.

l:l4a En Ynwu gebiedt overjou:
'Jouw naam zal niel meer worden voorlgeplanl.'

ln profetische teksten, met uitzondering van het boek Jeremia, wordt hel werk-
woord i't'13 zelden gebruikt als introductie van door God gesproken woorden. Over
het algemeen wordt hiermee de autoriteit van de spreker extra benadrukt.r' Binnen
de hier gegeven contexl gaat het vooral om de tegenstelling tussen YHwH en de
koning van Nineve. De Assyrische heerser mag dan sterk lijken, het is YHWH die
beschikt over zijn lot en over dat van de onderdrukten. De overgang van het
heilsorakel voor Juda naar de onheilsprofetie voor zijn onderdrukker wordt ook
gemarkeerd door de herhaling van'l''), (vgl. v. l3a). Dit is een exlra argument
tegen de onnodige wijziging van 'l't, in it'hr, 'tegen haar', zoals voorgesteld
door o.a. Rudolph. Het opmerkelijke gebruik van n'ty is mogelijk ook ingegeven
door de profetie in Jes. l0:5v. Net zoals het voorafgaande vers leek te verwijzen
naar het idee van Assyrië als'de roede van YHwH's toorn tegen zijn volk'(Jes.
l0:5) zo kan dit vers worden verbonden met wat is gezegd in Jes. l0:ó over
YHwH die gebiedt (i'tly) aan Assyrië om op te treden tegen het volk dat zijn toorn
wekte.

De 8FLS stelt voor om te lezen ïDl, l]y t)t' N), 'jouw naam zal niel langer
worden herinnerd' (vgl. ook Jerem ias 1970, 2l , en HAL,271), maar de verwijzing
naar de Tg. is hier niet terecht (vgl. Gordon 1989, 134, n. 4l) en dit voorslel lol

f3 
Vgl. S.A. M"ie., Sp, okíng ofspea*ing. Mafiing Direct Discourse in the Hebrew Bibte (SVT 461,

Leiden 1992. 19?-201.
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emendatie gaat voorbij aan de duidelijke relatie mel andere beelden uit de sfeer
van landbouw in de voorafgaande verzen. ]DOD kan men waarschijnlijk het beste
vertalen met 'van jouw naam', zoals de LXX èx toi öÉpcróq oou. Men stelt
hier ook wel voor om de eerste lener te verbinden met rllt en op te vatten als
enclitisch (Cathcart). Anderen vertalen met 'één van jouw naam' (Rudolph, vgl.
ook Cathcaí 1979, 5) of mel 'een deel van jouw naam' (Van der Woude). Over
de betekenis van dit orakel behoeft echter geen verschil van mening te bestaan: de
dynastie zal niet voortbestaan en er zal niets van de huidige glorie overblijven. De
positieve tegenhanger van deze woorden vinden we in Jes. 66:22, met r"ll als
zelfstandig naamwoord:'jouw zaad enjouw naam zullen blijven bestaan'.

De woorden legen de koning kunnen vergeleken worden met een bekende vloek
in Aramese en Akkadische teksten (vgl. Cathcart 1973, l80vv.), bijvoorbeeld in
de Codex van Hammurabi: 'Moge hij (Enlil) met zijn krachtige woord de ver-
woesting van zijn stad bevelen. de verslrooiing van zijn volk, het afvoeren van
zijn koningschap, de uitroeiing van zijn naam en gedachtenis (srmiu u zikiríu) luit
het land' (ANET, 1191' TUAT, I/ l, 78). De vemieriging van naam en zaad (iumu u
zeru) uil hel land wordt meer dan eens genoemd in de vazallenverdragen van
Esarhaddon; bijvoorbeeld: 'Moge Zerbanitu, die naam en zaad geeft, jouw naam
en zaad vernietigen uit het land' en'moge Nabu, die de tabletten van het lot van
de goden beheert, jouw naam uitwissen en jouw zaad verwoesten uit het land'
(ANET,538,5411' TUAT, ll2, 170, 176). Soortgelijke vloekreksren vinden we in
latere Aramese teksten, bijvoorbeeld in KÀl 225 (uit de zevende eeuw yoor onze
jaartelling): 'Moge Shachar, Shamash, Nikkal en Nushku jouw naam en jouw
plaats wegvagen van de levenden en jou doden met een boze dood en jouw zaad
lalen vergaan' en in KAI 228 (ca. 400): 'Mogen de goden van Tema hem wegva-
gen en zijn zaad en zijn naam van Tema'. Men moel hierbij bedenken dat de
Assyrische koningen hun best deden om hun naam blijvend te vesligen. In de
hofannalen wordt vaak vermeld dat zij gedenkstenen opstelden met hun naam en
de naam van hun vader met de wens dat loekomstige generatie hun namen in ere
zouden houden (zie hierover W. von Soden, Saeculum l7 t1986] 123). Een
interessant voorbeeld hiervan treft men aan in de prisma inscriptie van Assurbani-
pal: 'Een gedenkteken met mijn naam en de lofop mijn heldendom (...) schreef ik
en liet ik na voor de dagen die komen. Laat een komende prins onder mijn
koninklijke nakomelingen (...) dir gedenkteken mer mijn naam aanschouwen,
zalven met olie en er offers bij brengen; laat hij het gedenkleken met zijn naam en
de naam van Sanherib, mijn groolvader, terugbrenBen op zijn plaats en opstellen.
Moge de grote goden (...) macht en kracht geven voor de instandhouding van zijn
plaats. Mogen de grote goden van hemel en aarde degene die dit gedenkleken met
mijn naam vernielt (...) in boosheid vervloeken, zijn koningschap neerslaan, zijn
naam en zijn zÀad uitwissen uir het land'(vgl. Piepkom, Só-89). Nahums bood-
schap is dat Yttwu de plaats inneemt van deze'grote goden'en dat de hemelse
boosheid zich nu richl tegen de beroemde Assyrische koningen die nu getroffen
zullen worden door zijn vloek.

l0l
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l:l4b 'Uil de huizen vanjouw goden

zal ik de gesneden en gegoten beelden wegsniiden.

lk zal jouw graf delven, want je benl waardeloos. '

Zoals reeds werd aangeduid in het citaat uit de inscriptie van Assurbanipal, houdt

de vloek tegen de Assyrische koning ook een confrontatie tussen YHwH en de

Assyrische goden in. De koning beschouwde zijn grote macht als een gave van de

goden. Als tegenprestatie bevorderde hij hun eredienst, vooral door het bouwen
en restaureren van hun heiligdommen. In de inleiding op een van de teksten die de

heldendaden van Assurbanipal beschrijven lezen we: 'de grote goden (...) maak-

ten mijn heerschappij groot. Zij verwaardigden zich om mij kracht, mannelijkheid
en geweldige macht te geven (...) Ik herslelde de heiligdommen van de grote

goden, mijn heren; ik bedekte ze met goud en zilver. Beschermgoden, stormvogel-
goden, verheven pilaren stelde ik op in hun pooíen (...) lk maakte alle soorten
versieringen van goud en zilver voor de tempel'(vgl. Piepkorn,28v.). Tegen deze

achtergrond moeten we aannemen dat o'nlN in D';'l)N nrf hier bedoeld als een

meervoudsvorm, zoals n'lDfil ntl, 'huizen van de hoogten', in 2 Kon. l7:29 en

Di'I!Ivi' n'f,'het huis van hun afgoden', in I Sam. 3 I :9 (vgl. GK § l24r). De dui-

delijke parallel met de genoemde lekst van Assurbanipal pleit ook tegen de

bewering van Dietrich dat Nahum bij deze vermelding van een godshuis alleen
aan de koning van Jeruzalem, namelijk Manasse, zou kunnen hebben gedacht
(Dielrich 1994a,470;' hij volgt hier de interpretatie van Jeremias 1970,22vv.).
Volgens deze opvatting zou YttwH hier over zichzelf spreken. Er is dat wel sprake
van 'jouw god', maar dat zou te maken hebben met terughoudendheid in het
gebruik van de uitdrukking 'mijn huis' of 'het huis van YHwH'. Met het afgods-
beeld in de tempel zou het beeld van de godin Ashera bedoeld zijn, dat Manasse
daar volgens 2 Kon. 2l :7 geplaatst had. Een belangrijk argument in deze lheorie is

dat de formule nl) hif. + ID ziin 'Sitz im Leben' in cultische wetsteksten in de

context van de heiliging van de gemeenschap heeft. Dit sluit echter niet de moge-
lijkheid uit van gebruik in een enigszins andere situatie (vgl. Keller 1972.402v.).
Bovendien heeft het werkwoord nl) een centrale betekenis binnen de structuur
van het boek Nahum (vgl. 2: I , l4 en 3:15). De analyse van de structuur heeft ook
duidelijk gemaakt dat het voor een plausibele interpretatie van dit deel van het
boek niet noodzakelijk is om v. l4 samen met v. I I apaí te nemen.

i'I)DD] )oD is een gewoon woordpaar in het OT (vgl. Deut. 27: I 5; Richl. l7:3v.;
Jes. 42:11 en Hab. 2: l8). Het duidt het totaal van de beelden aan in al hun vormen
en met al hun bedekkingen (vgl. Jes.30:22). Men zou het ook in het meervoud

kunnen vertalen; vgl. LXX rcÍ lh.ntrr rcti. loueu«i. ln hun overwinningsbe-
richten vermelden de Assyrische koningen vaak dat ze de godenbeelden uit de

tempels van de veroverde steden hebben weggehaald. Dat geldt als het beste

bewijs van de superioÍiteit van de goden van Assyrië. Sanherib bericht ook dat
'de handen van zijn volk hen (namelijk de goden van het veroverde Babylon)
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namen en stuk gooiden' (vgl. Luckenbill, 152). Nu wordt dus in het boek Nahum
aangekondigd dat de Assyrische goden hetzelfde lot wacht.t.

In het modeme onderzoek bestaat er verschil van mening over de vraag of v.
l4bC bedoeld is als dreiging vóór of nó de dood. De MT kan alleen gelezen
worden als aankondiging van de komende dood van de koning. Zijn graf staat al
klaar. Een aantal geleerden stelt echter een verband voor met de bekende vloek
dat het lichaam niet zal worden begraven (vgl. Jes.5:25; l4:19v.; Jer. 9:21;22:19:
25:33; 36:30; met vele parallellen in Mesopotamische leksteni zie Hillers 1964,
68v.). Men zou hiervoor nog beter kunnen verwijzen naar het bericht van Assur_
banipal over de manier waarop hij handelde met weerspannige vorsten uit Elam:
'De graven van hun vroegere en latere koningen die geen eerbied hadden voor
Assur en lshtar, mijn soevereine goden, en die mijn vaders de koningen lastig
vielen, plunderde en verwoestte ik en slelde ze bloot aan de zon. Hun beenderen
nam ik mee naar Assyrië.r5 Hij laat de zoons van de overleden koning.zijn
beenderen breken voor de poort van Nineve' (vgl. Luckenbill, 335). Wie iers
dergelijks ook verwacht in Nah. l:14 moet hier o'lr1 lezen, van het werkwoord
oDlr, 'vernietigen' (Duhm l9ll, 103; Carhcarr; vgl. Gunkel 1g93,236: -rlDIIrN,

vg;.2 Kon. l0:28). Een andere mogelijkheid is een emendatie van ntb ') (Ruben
1898, 176, schrapt deze woorden zelfs) en hier een negatieve kwalificatie van het
graf te lezen of een verwijzing naar iets dat in de plaats komt van de normale
begraafplaats; bijvoorbeeld ïl)p, 'schande' (waarb, ') wordt geschrapr), zoals
voorgesteld door wellhausen; Driver 193g, 270 en BHtS @Hp:.lrlp olrN It»),
of ni?'? / ïl))pi7, 'vuilnishoop', zoals voorgesteld in de BIls en in HAL, 1027
(zie voor het gebruik van dit woord in het Aramees en Nieuw-Assyrisch nu ook
Cathcart 1992, 998). Men moet dan aannemen dat op een momenl in de overleve_
ring van de tekst het ongebruikelijke woord li)p,'p niet meer werd begrepen en
door een k-orte zin werd vervangen. Deze hypothese wordt echter tegengesproken
door het feil dat er geen afwijkende lezingen voorkomen in de Hebreeuwse
manuscripten en dat er evenmin steun voor de emendaties te vinden is in de oude
vertalingen. Bovendien is de MT goed te begrijpen. De voorbereiding van het
graf, zijn 'eeuwig huis' (Pred. l2:5), is de consequentie van het verlies aan steun
van zijn goden. Zij zijn immers in hun eigen huizen, de tempels, vernietigd. Men
kan dit ook vergelijken met de door koning Josia getroffen maatregelen 12 Kon.
23:6): hij nam het symbool van de afgodendienst (i.ïït Ni.,t) uit de tempel, ver-
brandde het. verpulverde het en verstrooide het over de begraafplaats. Ditzelfde
lot wacht.volgens Nahum de Assyrische koning die zijn vertrouwen stelde in zijn
goden. H ij zal niet kunnen standhouden tegen de god van Juda. Dit wordt onder_
streepl door de laatste woorden: nl)p '). Deze r)-zin is niet alleen een passend

'o Rub"n 1898. 184. vertaah.the molten image Iwillmake thy grace,, maar dit is geen veöeieriog.
Dalzelfde geldt voor de verandering voo.gesteld door Seybold: Aus dem Hause deinès Gottes rotte ich
(dich) aus! Schíitzbild und Cu0bild lege ich (in) deiÍ Grab.' Gróam 1927v., 47, kiest voor hetzelfde
objecl bij nl) en stelt voor om ;t)ODt )DD te schrappen: het .overloads 

the metre'.l5 vgl. a. H"id"l, The Gilganesh Epic and Old Testament parol/e/s. Chicago 1946. l5ó.
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slot van een onheilsprofetie, het vat ook de kern van de boodschap van dit

cantikel samen: de tegenstelling tussen YHWH en (de koning van) Assyrië. Het

gebruik van )}7 heeft een goede parallel in Job 40:4. Job antwoordt tot God dat

hij te gering is ('n)i7) om nog langer tegen Hem in te gaan.'o

In de LXX is n'l)P geïnterpreteerd als een meervoud van )7, 'snel', en verbon-

den met de (voeten van) de boodschapper in 2:l (vgl. de uitdrukking Ï)r1l )P,

'snelvoetig', in 2 Sam. 2:18 en Am. 2:15 en de verwijzing naar snelle boodschap-

pers in Jes. l8:2): ött trliiq. In sommige manuscripten zijn deze woorden

geplaatst na het eerste woord van het volgende vers. Deze interpretatie biedt ook

een verklaring van het feit dat 2:l vaak genummerd is als het laatste vers van het

eeÍste hoofdstuk. De scheiding lussen de lwee hoofdstukken is gemaakt na het

woord voor 'vrede' (vgl. CTAT, 197v.).11 De Criekse tekst werd reeds door

Hieronymus geconigeerd (ötr bfutoOqg; vgl.Yulg.: quia inhonoratus es) el ook

door Theodorus (ött ilttPó0r1q).

C ant i ke I I I.A. ii (2:l -3)
Dit cantikel bevat een door God gegeven heilsorakel met tevens een element van

onheil. In dit opzicht is het een weerspiegeling van het voorafgaande cantikel, dat

een onheilsprofetie bevatte met daarbij een boodschap van heil. In beide cantikels
treft men het contrasterende element aan in de middelste strofe. Het verschil

lussen het lol van Assyrië en dat van Juda wordt ook aangegeven door de') -

zinnen aan het einde van het orakel. YHwH noemt de koning van Nineve waarde-

loos (l:l4bC), terwijl HU belooft om de glorie van Jakob/lsraël te herstellen

(2:3a). Het is ook goed om op te merken dal de namen van Nineve en Assyrië niet

expliciet werden genoemd (het gebeuÍ in I : l2 slechts indirect via het naamacros-

tichon), terwijl we in dit cantikel niet alleen de naam van Juda lezen, maar ook die

van Jakob en lsraë|. Een andere parallel tussen deze twee cantikels is het gebruik

van D'D)u / ol)u in de eersle strofe, waaÍmee opnieuw het verschil lussen

Nineve en Juda wordt aangeduid: bij de Assyriërs zal niets van hun'heelheid'
overblijven, maar dit betekent juist 'vrede' voor Juda. Een andere, zij het iets

minder duidelijke, associatie is er lussen I :l2aC en 2: I b via het werkwoord lllr.
De derde strofen (l: l4 en 2:3) hebben gemeen dai Yttwtl in de eerste regel het

subject is. Hij maakt een einde aan de heerschappij van de koning van Assyrië
(l:14) en herstelt op deze manier de glorie van Israël (2:3). Een soortgelijke
parallelle structuur ziet men in 2:l-3. Zoals reeds werd opgemerkt door Humbert
1926,275 (vgl. ook Van der Woude; Becking 1978, ll5; Renaud 1987,204,

l6 
Halda, ,e-nd"r.t"lt een relatie mel Ugaritisch q/. 'vallen' (zie ook Cathcan). Dat zou wel passen

in deze context. maar verder bewijs voor een Hebreeuws rverkwoord met deze betel(enis ontbreekt.
W.H. Irwin. CrQ 3ó ( 1974) 398. veíaalt hieÍ met 'l will make your grave a real disgrace'. waarbij hij
nl)P uitlegt als pluralis intensivus met een accusatie f uitgang van een woord venvant aan Ugaritisch
gr. 'b€lediging'. Di( wordt terecht afgewezen door CathcaÍl 1979. 5.
l7 

De LXX *ordt ten onrecht als de betere tekst b€schouwd door Carrez 1990v.. 44 (die illil in 2: I

schrapt)l vgl. ook H. Oon,Teíus Hebraici emendationes, Leiden 1900. 145. die voorstelt om aan het

begin van 2:l te lezen i]:i !)? r).
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Becking I 995a, 280v. en 1995b, I I v.), zijn yv. I en 2y. op dezelfde manier op-
gebouwd: een stelling (la,2aA), gevolgd door imperativi (lb,2aB-b) en een
motivering (lbC, 3; Iet ook op het gebruik van nr) [bC] en nllu [3bB] naast

elkaar in Deut. 20:19v.; Jer. I l:19 en Dan. 9:26). De overeenkomende elementen
verwijzen naar conlrasterende zaken: 'een boodschapper die vrede aankondigt'
tegenover'een verstrooier', de oproep om te feeslen tegenover de waarschuwing
om zich te verdedigen en het einde van de boosdoener tegenover het herstel van
Israë|. Naasl deze parallelle opbouw is er een inclusie door het woordpaar ï]D //
i77l (vgl. Jes. 24:l), waarvan de eerste gebruikt wordt aan het begin en de tweede
aan het einde van het cantikel. De spanning die wordt opgeroepen doordat v. I en
v. 2 tot verschillende personen is gericht lijkt bewust door de dichter te zijn
ingebracht en past goed binnen het geheel van dit cantikel en dit subcanto. Het
voorstel in de 8Ií§. om v. 2 te plaatsen na v. 4 en v. 3 te plaatsen na v. la ver-
stoortjuist deze fijnzinnige opbouw. De herschikking waarbij de fragmenten soort
bij soort worden geplaatst biedt dan wellicht een wat beter overzichl, maar het
levert geen betere literaire tekst op (zie hierover ook het overzicht bij de inleiding
op de exegese).

Stoíe ll.A.ii.1(2:l)
Hier wordt de aankomst van een boodschapper beschreven die bericht dat de
koning van Assyrië is verslagen en dat Juda kan beginnen met feest vieren. Het is
het eerste visioen van de profeet, zoals dat was aangekondigd in het opschrift. De
eenheid van de strofe wordt onderstreept door het woordspel met D'r,tD- en de
herhaling van het persoonlijk voomaamwoord in de tweede persoon vrouwelijk
enkelvoud.

Z:la Kijk, op de bergen
de voeten van een boodschapper die vrede aankondigt!

n)i'l is de normale introductie van een profetisch visioen (vgl. D. y eíet, THAT,l,
506). In Am. 7:1,4,7 wordt het voorafgegaan door de opmerking dat het YHwH
is die het visioen aan de profeet geeft. In het boek Nahum is dit al aangeduid in
l:1.

De genoemde bergen zijn de heuvels van Juda en dan met name de heuvels die
Jeruzalem omgeven (vgl. Ps. 125:2). De boodschappers die over deze bergen
kwamen hadden niet altijd goede b€richten. ln het verleden kwamen zij maar al te
vaak waarschuwen voor naderende Assyrische legers en hun boodschap was er
dan zeker geen van vrede, maar eerder iets als de oproep die we vinden in v. 2.
Volgens Jes. 33:7 huilen de boodschappers van vrede (Ot)U ')N)D) vanwege de

ellende van Jeruzalem veroorzaakt door de Assyriërs.
De verwijzing naar de voeten van de boodschapper geeft aan dat hij snel nadeí.

Op zichzelf is dat niet veÍbazingwekkend, omdat het nu eenmaal onderdeel van
zijn taak is het snel te doen (vgl.2 Sam. l8:20w.). De vrede die hij aankondigt
kan men vergelijken met Mi. 5:4 over een heerser 'die vrede is' en die vrede
brengt wanneer herders 'het land Assur zullen weiden met het zwaaÍd'. Deze
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yrede is de vrucht van gerechtigheid (vgl. Jes. 32:17), het resultaat van YHWH's
jaloerse liefde (Jes. 9:6v.; vgl. Nah. l:2).

De woorden van dit vers zijn beroemd geworden omdat ze ook worden gebruikt
in Jes. 52:7 met de toevoeging 'hoe liefelijk'. Op zijn beurt werd dit vers in Jes.

52 geciteerd door Paulus in zijn brief aan de Romeinen l0:15v., samen met Jes.

53:1. Sommige geleerden zijn van mening dat ook Nahum hier aÍhankelijk is van
de Tweede Jesaja (Arnold 1901, 257v.; Jeremias 1970, l3v.; Renaud 1987, 205;
Nogalski 1993b,97v.; Lescow 1995,69). Nu moge het waar zijn, zoals Jeremias
opmerkt, dat de boodschap en stijl van Jes. 52:7 goed past binnen de gegeven
context, maar dat geldt ook voor Nah. 2: I a. Behalve naar de hier gegeven analyse
van de strucluur kan men wat dit betreft verwijzen naar 2:14, waarin het element
van boodschapper weer wordt opgepakt en verder naar het gebruik van ,DlD in
2:14 en 3:19. Het ligt het meest voor de hand om te veronderstellen dat de tekst
uit Nah. 2: la is opgepakl in Jes. 52:7, enigszins werd veranderd aan het begin en
werd uitgebreid aan hel einde door de toevoeging 'die goed nieuws brengl, die
heil verkondigt' (vgl. Keller 1972,404i Rudolph; Van der Woude 1987, 190v.;
l.L. Koole, Jesaja Il/2 [COT], Kampen 1990, 186v.). Dit is ook niet de enige teksl
in Jes. 5lv. die herinnert aan het boek Nahum; vgl. ook 5l:19 ('wie zal u troos-
ten') met Nah.3:7; de beschrijving van Jeruzalems ellende in Jes. 5l:i9v. met
Nah. 2: I 1; 3: l0 en het gebruik van fllD in Jes. 52:7 en Nah. 2: L Blijkbaar was het
boek Nahum een bron van inspiratie voor de Tweede Jesaja en voor andere
leerlingen uit de school van Jesaja (zie hierover ook de opmerkingen in de
inleiding, § L6).

2:lb Vier je feesten, Juda,
los je geloften in!

want fnooit zal de boosdoener meer door jou heen trekken;J
hij zal volledig vernietigd zijn.

ln spannende tijden deden mensen vaak geloften aan Yuwu vragend om verlos-
sing en belovend om iels terug te doen als Hij de gebeden zou verhoren (zie o.a.
Ps. 50:14v.; 6l]'66].'12v.: I l6:12-19).r8 Ook de verwijzing naar feesten moer in
deze zin worden opgevat. Ze zijn bedoeld ter ere van YHwH (vgl. hel gebruik van
lln in Ex. 23:14; Num. 29:l12; Deut. 16:15 en Zach. 14:16). Zulke feesten
werden ook aangekondigd in Jes. 30:29. Het is een indicatie van de gegeven vrede
dat het nu weer mogelijk is om de vaste feesten voor YHwH te vieren op de
normale manier, dus zonder vreemde invloed (vgl. 2 Kon.2l:5vv.). Humbert
1926,279v., legt deze oproep uit als een uitnodiging voor het Nieuwjaarsfeesr in
de herfst van het jaar 612 voor onze jaaíelling, kort na de val van Nineve (vgl.
ook Sellin; Humbert 1932, l4v.en J. Cray,W ll [1961], t7). Deze hypothese is
gebaseerd op de gedachte dat de profeet niet in staat zou zijn geweest om de

It 
Vgl. J. Berlineólau, The fow and the 'Popular Religious Groups' oí Ancienl lrroet. A phitotogi-

col and Sociological ln4arry (JSOTSup 210), Sheíïield 1996, m.n. pp. 56v.; zie ook p. | 79 over 0!E)
dat vertaald moet worden als 'inlossen' (niet: 'betalen') van een geloÍle.
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komende gebeurtenissen zo precies te voorspellen als hij ze beschrijfl in zijn
boek. Zijn woorden zouden niet bedoeld zijn als voorzegging, maar als een
liturgie bij de viering naar aanleiding van wat koí daarvoor had plaats gevonden.
Zowel de vorm als de inhoud wijzen echter in een andere richting. De vormkriti-
sche analyse van l:12-2:3 toonde aan dat we hier le maken hebben met een
profetisch orakel. Verder is de beschrijving van de gebeurtenissen minder precies
dan Humbeí suggereert (vgl. ook Keller 1972, 410). De vele aantoonbare
parallellen mel andere teksten binnen en buiten het OT tonen aan dat de dichter
gebruik maakte van algemene bewoordingen en beelden. Tenslone gaat Humbert
voorbij aan hel feit dat we te maken hebben in dit vers met een profetisch visioen.
De uitnodiging van de boodschapper wordt gepresenteerd als iets dat in de
toekomst zal plaats vinden.

Gunkel 1893,220, stelt voor om te lezen'ï'-n) o)u'.'n' 'Dh, en plaatst deze
woorden aan het begin van de regel. Dit heeft te maken met zijn pogingen om een
compleet alfabetisch acrostichon te reconstrueren. Hier zouden we dan de lD-regel
hebben. Verder speelt bij hem de overtuiging een rol dat de cola allemaal even
lang moeten zijn. Om deze reden stelt Haupt 1907b, 29, voor om llrlD te schrap_
pen. Van Hoonacker doel hetzelfde, maar dan met IrrDlrD.

Bij de molivatie voor de viering worden een aantal woorden en zinsneden uit de
voorafgaande regels gebruikr: ]t, N) (vgl. l:12 en l4), .]flr (vgl. l:12), )r't!
(vgl. l:ll)ennl) (vgl. l:14). In de meeste gevallen worden zij nu op een andere
manier gebruikt. Het duidelijkst is dit bij )r'h. ln I : I I kon dat verraald worden
met 'duivelse plannen', hier duidt het op een persoon en kunnen we zelfs denken
aan een eigennaam. Deze komt als zodanig verder niel voor in het OT, maar wel
in Joodse teksten na de periode van het OT.te Sommige uitleggers proberen deze
verzen te harmoniseren door de toevoeging van -ll voor )y')t @.a. BHK;
Rudolph) of door 1l- te vervangen door If (Craham 1927v., 41; AíS). Dit is
echter niet het enige probleem dat we tegenkomen wanneer we proberen deze
regel te lezen binnen zijn context. Ook hel werkwoord tf, is hier op een heel
andere manier gebruikt dat in I : 12. De vraag rijst of dit gedeelte van hel vers niel
beschouwd moet worden als een glosse (vgl. wat betreft )y'h ook Van der
Woude). Iets war ook wijst in deze richting is het feit dat moeilijk is om dir
gedeelte in te delen in yersregels. De afuezigheid van scheidende accenten geeft
aan dat ook de Masoreten problemen hadden met de aÍbakening van de eenheien.
Hieraan kan tenslotte nog worden toegevoegd dat binnen het cantikel de eerste
slÍofe één regel langer blijkt te zijn dan de tweede en de derde. Wanneer we deze
regel weg laten, wordt het evenwicht weer hersteld. Deze ingreep zou de genoem_
de parallellie tussen 2:l en 2:2v. ook niet verstoren: in v. 3b wordt (eveneens in
een')-zin) uitgewerkt wat in de laatste woorden van v. lbC is aangeduid. Om al
deze redenen is ervoor gekozen om )r'h lf,-. fr) .Ity 

To.t' N) op te vatten als

l] . 
rt,,_r, Maag, "B'lija at im Alten Tesrament ', IhLZ 2t {t9651 287-299: herdrukr in V. Maag,

[-!2y. X1.ttitrp1to.*r 
1nd 

Retig@n. cör,in+en 1980, 221-2jj; m.n. p. 226, over de interprctatie va_-n)r'): in Nah. 2: I als eigennaam. en p. 23j over de late.e ontwikkelingen in het gebruik van die naam.
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een latere toevoeging. De strofe zou dus oorspronkelijk met n'1): ;l)) '') zijn

geëindigd.ro Evenals het Perfectum in I :12 moet hier n'l)) worden opgevat als een

perfectum propheticum. De woorden die zijn toegevoegd waren wellicht oor-

ipronkelijk een verklarende opmerking in de kantlijn. We kunnen alleen maar

speculeren over de herkomsl, maar ze doen wel denken aan een tekst uit Qumran,
de Rol van de Lofliederen, waamaar al werd verwezen bij de 'hoofdlijnen en

perspectieven' van l:l-l l. In IQH Xl, 28, lezen we over'de tijd van toorn tegen

ieoeie )y'):' en in de regels 29 en 32 over de verwoestende stromen van ),r)1.
Aan iets dergelijks lijkt door een oude schrijver ook te zijn gedacht bij Nah. 2: I .

Waarschijnlijk gebruikte hij bij zijn interpretatie ook Jes. 52' want hij voegde aan

de regel die z|n parallel heeft in Jes. 52:7 een opmerking toe die veel lijkt op Jes.

52:lb ('t'lv l!-N:r ÏpÏ Nb r); vgl. Jeremias 1970, l4). De vervanging van het

werkwoord Nlf door ll}t':' is waarschijnlijk beÏnvloed door hel gebruik van lfy
in Nah. l:8 en door de gedachle aan de eerder genoemde 'stromen van )!"h.
lndien het juist is dat'lly hier gebruikt is in een constructie die oorspronkelijk

was gebaseerd op het gebruik met Nlf, zou dit ook de ongewone combinatie met

het voorzetsel I verklaren.

De geÍeconstrueerde laatste regel van de strofe klinkt als de laatste lwee

woorden van de voorafgaande strofe: l]-lYl i1)?'1 ll litE t!. Het gaal hier om

het oordeel over en de afrekening met dezelfde persoon; dus we mogen aannemen

dat de dichter deze regels bewust heeft laten rijmen. Dat zou dan weer verklaren

waarom hij gebruik maakle van de zeldzame vorm n!7 (='D + suffix derde

persoon mannelijk enkelvoudi vgl. GK §9le). In de LXX is dit abusievelijk
vertaald als een vorm van het werkwoord n)) (mogelijk vanwege il)) in l:8v.):

ouurerél,eotor, 'hij is afgemaakt'. De Griekse veíaler had ook problemen met

het voorafgaande woord )y')f,; dat had mogelijk ook te maken met het genoemde

feit dat het hier anders gebruikt wordt dan in l:ll. Hij verbond het met het

werkwoord ilh, 'wegkwijnen' (vgl. GfZ§ 182): elq «rl'aíroolv. Dit suggereert

als Hebreeuwse tekst ''h 'ïy (Schuurmans van Stekhoven 1887, 107). Een

dergelijke 'desperate (and mistaken) attempt by the translator to make sense of his

source text' (Harrison 1988, 71, n. 24) mag men natuurlijk niet zonder meer als

argument gebruiken voor emendatie van de MT, zoals dat o.a. gebeurt door

Roberts,47v. Aan de andere kant mogen we niet vergeten dat ook de Masorelen

hun problemen hadden met deze tekst, zoals blijkt uit het ontbreken van scheiden-

de accenten. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat in de Pesh. de tekst

enigszins is gewijzigd om duidelijk te maken dat de laatste twee oPmerkingen

causaal zijn verbonden (Gelston 1987, 148). De wijziging van de teksl zoals

hierboven voorgesteld neemt dit probleem weg.

20 
We vinden het tegenoveBestelde voorstel in ,HKl dat n'])) ilb wil schrappen. volgens Seybold

zijn zowelt rh als nt)) i)D glossen.
2l 

Xetib rt:y), qere'tlf). Er is geen wezenltk verschil in betekenis. Dezelfde variatie komt voor in

l:3 bij ï1)'ïf en heeÍl wellicht te maken met het feil dat het wordl gevol8d door een naqqef'
veÈiíding en onderdeel is van een relatieflange rcgel
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StoÍe II.A.ii.2 (2:2)
Evenals de vorige (geëmendeerde) strofe bestaat deze strofe uit een bicolon
gevolgd door een tricolon, maar wat betreft de inhoud is er een groot verschil. ln
de eerste strofe werd Juda aangesproken door een boodschapper, nu lijkt de
profeet zelf aan hel woord te komen waarbij hij zich richt tot de inwones van
Nineye. [n plaats van vrede kondigt hij nu de komende belegering van de stad
aan. In plaats van de oproep tot feesten komt nu de dringende aanbeveling om op
te passen. Deze strofe heeft een parallel in 3:14. Daar vinden we de woorden ']lyD
en Pln samen in één bicolon (v. l4a), in 2:2 staat de één in het bicolon, de ander
in het tricolon die samen de strofe vormen (zie over de vele relaties tussen het
tweede en het derde canto de opmerkingen over de structuur in §1.3 van de
inleiding). 0':§ en D':nD komen ook voor als parallel paar in 2:l I ; vgl. ook Jes.

45:l; Ps. 69:23v. en Dan. l0:5v. De dichter gebruikt hier veel woorden met de
letter y, terwijl deze letter juist ontbreekt in w. I en 3 (vgl. M. Berlin, .tpR 13

[901] 682; Cathcaí). We hebben hier dus waanchijnlijk weer te maken met een
bewuste vorm van alliteratie.

2:2a Een verslrooier zal tegen je optrekken.
Bewaak de vesling!

it, is net als nlr) in het vorige vers een perfectum. Het lijkt daarom het beste

om het ook hier te vertalen als profetisch. Het gebruik van het vrouwelijk per-
soonlijk voomaamwoord geeft aan dat hier de hoofdstad van Assyrië wordt
aangesproken (vgl. de sufïixen in l:8b en 2:14). f'DD is een participium hif. van
het werkwoord F'lD, 'verstÍooien'. In het OT is YHwH doorgaans het subject van
dit werkwoord. Zo komen we dal bijvoorbeeld tegen in het bekende verhaal van
de toren van Babel (Gen. I l:8v.); zie verder o.a. Devl 4i27i 2 Sam. 22:15 (= p5.

l8:15) en Ez. ll:16. In Jer.9:t5 wordt het gebruikt naast het werkwoord ilb:
YHWH zegt dat Hij zijn volk zal verstrooien dat ze zullen worden vemietigd door
het zwaard; vgl. Nah. l:8v.;2:14 en 3:15. Een nog interessantere parallel is te
vinden in Jer. 13:24 volgens welke YHwH waarschuwt dat Hij zijn volk zal
verstrooien als kafdat wegstuift (llrr-UP)) in de woestijnwind. Dit herinnert aan
Nah. l:10 en 12. Het geeft ook aan dat de term 'verstÍooier' thuis hoort in de
context van de beeldspraak ontleend aan de landbouw, zoals we dat eeÍder
tegenkwamen in het voorafgaande cantikel (zie l:l2a en l4a). Ruben 1898, 176,
veronderstelt een verband met de over.stroming genoemd in 2:7 en veÍaalt 'he
who causes to overflow'. Er zijn echter geen andere voorbeelden bekend van deze
betekenis voor nD nif.

De identiteit van de 'verstrooier' wordt niet onthuld. Dit heeft geleid tot talrijke
speculaties. Sommige uitleggers zien er een verwijzing in naar Nebucadnezar,
omdat hij de profetie vervuld zou hebben (Hieronymus, Abarbanel, Calvijn), of
naar Cyrus (Cyrillus). Anderen denken aan Sanherib, waarbij men er met de Tg.
en de LXX (zie E. Ball JSOT 75 ll997l74) van uitgaal dat in v. 2 Juda wordt
aangesproken: 'de verstrooier die tegen jou optrok is overwonnen' (Rashi, Qimchi
[vgl. Rosenberg]; een mogelijkheid ook overwogen door Calvijn). Op basis van
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berichten van oude Griekse geschiedschrijvers identificeren sommige geleerden

hem met een koning der Meden: Michaelis denkt aan koning Arbacus, Greve aan

koning Cyaxares en Ewald aan koning Phraortes. Haupt vermoedt een verwijzing
naar Judas Maccabeus en Graham 1927,46, verwijst hier naar de Egyptische

vorst Necho op weg via de kuswlakte om het bedreigde Assyrië hulp te bieden.
Tegenwoordig laat men de vÍaag naar de identiteit van de 'verslrooier', of het nu

om een koning gaat of om een leger, doorgaans onbeantwoord. Het belangrijkste
voor de dichter is immers dat hij duidelijk wil maken dat degene die Nineve zal
gaan belegeren door YHwH gezonden wordt. Het gebruikte werkwoord laat de

mogelijkheid open dat YHWH zelf eraan komt (Maier, Keller; volgens Ball 1997,

70-72, speelt deze gedachte ook mee in de vertaling van de LXX). In veel com-
mentaren en ook in de 8l1S wordt voorgesteld om de vocalisatie te wijzigen in

ï9D of fDD en het te lezen als een participium van het werkwoord fyD, 'vernieti-
gen', ofafs het zelfstandig naamwoord 'hamer'; zie ook HAL,8ó9, met als andere
suggesties: f'DD van FDl,'kapot slaan' of i'iDIll van ilDy, 'kijken'. De emendatie

in de 8IlS is gebaseerd op de vergelijking met Jer. 5l:20, maar in het boek
Jeremia vinden we een aantal andere, betere parallellen die juist de MT onder-
steunen (zie behalve het eerder genoemde I 3:24 ook 9:l 5). Bovendien worden de
genoemde emendaties niet ondersteund door de oude veÍalingen (vgl. CTAT,
799). De vertaling in de LXX, èpQuoo3v, 'ademend', lijkt slechts aan te geven dat
de veÍaler het Hebreeuwse woord niet kende en hel simpelweg fonetisch weer-
gaf.21 Zoals hierboven werd opgemerkt onder'hoofdlijnen en perspectieven' werd
de tekst volgens de LXX door sommige kerkvaders gezien als een verwijzing naar
de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest.

Zoals verwacht mocht worden heeft het verschil van mening over de wisseling
van de suÍïixen in deze verzen geleid tot emendaties van ï'l?. Ewald stelt als
lezing voor: ï!:? (met een mannelijk suÍïix) vanwege de vergelijkbare verwijzing
naar de Assyrische koning in l : 14 (vgl. ook F . Buhl, ZAW 5 [ 885] 1 82; Wellhau-
sen; Duhm l9l I, 103; Robeís). Ruben 1898, 176, stelt voor: ï'lg, 'uw kanrelen'
(vgl. ook [met vrouwelijk suffix] Bévenot; Humbert 1926, 275; Sellin; Jeremias
1970,27', Brockington, 258). Volgens Van der Woude 1977, I16v., moet de
tweede persoon vrouwelijk enkelvoud verwijzen naar Juda, net zoals in v. I (vgl.
ook Graham 1927v., 45v.). Hierop baseert hij zijn opvatting dat 1t'DD de verstrooi-
de ballingen uit het voormalige noordelijke koninkrijk aanduidt. Juda zou zich
moeten voorbereiden op hun terugkeer. In v. 3 zou dan sprake ziin van de belofte
van het herstel van het noordelijke koninkrijk. Deze interessante interpretatie
werd overgenomen door Becking 1978, ll5vv. en 1995b, 19, maar terechl
bestreden door Peels 1993, 33v. Niet alleen kan men vragen hebben bij de

22 
S"huu-ans ,- Stekhoven 1887, 106, geeft als andere vooóeelden van een dergelUke handelwij-

ze in dit boek: l:6 waaÍ;t)ru wordt weergegeven met rixel'. Ball 1997, 74. is hier wat meer terughou-
dend: 'phonetic similaÍity may have been a minor factor in word-choice'. Hij noemt daarbij nog wel
e€n ander mogelijk voorbeeld. namelijk ,I(l],q.i@org als vertaling van )!1h in I tl5. De veroÍderstel-
ling vaí Robeís dat de Griekse veíaling in 2:2 gebaseerd is op een bedorven Hebreeuwse lekst n9l(i.t)
is niet aannemelijk.
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opvatting over het persoonlijk voomaamwoord, men moet ook bedenken dat de
parallel met 3:14 er duidelijk op wijst dat 2:2 veeleer te maken heeft met het
angstige wachten op de komende vijand en niet op het vreugdevolle uitzien naar
voormalige volksgenoten (vgl. ook Jeremias 1970, 25v.). Dietrich 1994b, 738,
legi 2'.2v. ook uit als geadresseerd aan Juda/Jeruzalem, maar anders dan Van der
Woude vat hij het op als een 'Drohwoí'.

De infinitivus absolutus ']]y: moet net zoals de werkwoorden in v. 2b vertaald
worden in de gebiedende wijs (JM §123u; S. Wagner, TWAT,y,585). n-rïD (in
veel Hebreeuwse manuscripten: n"llyD; vgl. De Rossi) is het normale Hebreeuwse
woord voor'versterking'en wordt doorgaans gecombineerd met I'y,'stad' (zie
o.a.2 Kron. ll:10). Veel commenlaloren volgen echter Wellhausen in zijn op-
vatting dat i]']yD afgeleid moet worden van het werkwoord ly), 'beschermen', en
gevocaliseerd als i]-lYD (vgl. de 8É1§), hoewel deze vorm verder niet voorkomt in
het OT. Volgens Ruben 1898, 176, Maíi e.a. wordt dit ook gesuggereerd door de
LXX. Daar lezen we ë(arpoóp€vo6 bK 0l,iryerog,'hij die bevrijd is uit verdruk-
king'. Het lijkt erop alsof de Griekse vertaler het laatste woord las als ntB fD
(carhcart; Ball 1997, 66:' GLES, I 10, verbindr het met I :7).

2:2b Let op de weg,

maak de lendenen srerk.
versterk je uit alle macht!

De drie werkwoordsvormen kunnen worden opgevat als imperativi mannelijk
enkelvoud en als vormen van de infinitivus absolutus met de betekenis van
imperativi. De fweede mogelijkheid lijkt de beste keus, omdat dit beter overeen-
komt met het suffix vrouwelijk in v. 2a (Goslinga, Rudolph). Deze interpretatie
wordt ondersteund door het parallelle vers 3:14, waar Nineve wordt aangesproken
via imperativi vrouwelijk enkelvoud.

De inwoners van Nineve worden gewaarschuwd, maar omdat de val van de stad
al was aangekondigd, kan dit slecht ironisch zijn bedoeld: nu is het hun beurt om
bang te zijn.']r O':nD Pm verwijst naar hun kleding: ze moeten voorbereid zijn op
hun vertrek. De lendenen worden'versterkt' door de gordel vast te maken (vgl.
Jes.22:21).'z4 Het werkwoord fDN komt voor in een vergelijkbare situatie in I
Kon.20:22. De profeet Elisa moedigt de koning van Israël aan om slerk te zijn
omdat de koning van Aram tegen hem op zal trekken ('lt), ;rly). i7n en FDN

worden ook naast elkaar gebruikt als bemoediging in de context van een komende
oorlog in Deut.3l:6v.,23 et Joz. l:6v. en 9. In Jes.35:4 keren deze woorden

23 
Vgl. ook A. PaÍot, Ninive et l'ancient testanent,Neuchàtel 1953, 60. n. 3: 'Sur les reliefs assy-

riens, le sommet des remparts est toujours bien gami. L.es óles sont cette fois changés: aux défenseurs
de Ninive de repousser l'assoult.' Haldar is van mening dat ook hier de 'verstrooier' het subject is: 'he
looks along the way etc.'
l4 

G.R. Drirer. -rIrrs 4l ( l94O) l?2. denkt hier en in Jes. 22:21 aan een zelfstandige wonel (verwant

aao het Aramees) irm, 'omgorden'; vgl- ook Calhcaí en M. wagner, Die lexikalischen und gannati-
kolischen Aronaismen im ohtestanenlichen Heàrilrscfi (BZAW 96), Berlin 1966. 54 (nr. 99). Vanwe-
ge de parallel met fDN is dit niet \raarschijnlijk.

lll
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terug in een passage daterend uit de vijfde eeuw (vgl. H. Wildberger, BK X/3,
1982, 1359) met een aankondiging van heil voor lsraël en de belofte dat het de
heerlijkheid van de Libanon en de Karmel (v.2) zal ontvangen en dat God zal
komen met wraak (oi7J). Deze duidelijke parallellen met Nah. l:2v en 4 tonen aan

dat deze teksten op zijn minst verwant zijn (zie ook de hierboven gemaakte
opmerkingen over de relatie tussen Jes. 33:7 en Nah. 2:l en tussen Jes. 33:9 en
Nah. I :4).

Stoíe .A.ii.3 (2:3)
De eerste bicolon van deze laatste strofe van het subcanlo is verbonden met de
eerste strofe door de namen Jakob en Israël als tegenhanger van de naam Juda in
2: I bA. Er wordt hier een goede reden gegeven voor de eerder genoemde feesten.
De tweede bicolon is verbonden met het begin van het subcanto (l:12) door het
gebruik van de derde persoon mannelijk meervoud en de vergelijkbare aankondi-
ging van verwoesting. De twee bicola met hun tegenovergestelde boodschap
(herstel en verwoesting; vgl. de combinatie in Jer. l3:9: n't]n JiNt-nN n''nu )
zijn onderling verbonden door hun structuur, want beide beginnen met') en zijn
opgebouwd uit duidelijk synonieme regels. Deze eenheid wordt onderstreept door
de alliteratie binnen de eerste drie cola, die alle beginnen met de letter ).

2:3t Lltant Ynws zal de glorie van Jakob herstellen,
ja zeker, de glorie van Israë|.

De sleutel voor de juiste interpretatie van dit omslreden vers lijkt te worden ge-
geven in de boven genoemde parallel in Jer. I3:9. In Nah. 2:ja vinden we het
tegenovergestelde van dit onheilsorakel. De lpy' I'tNt verwijst naar het land,
zoals in Ps. 47.5 (ll irl:,); vgl. D. Kellermann, TL|/AT, I, 882; let ook op de
overeenkomst tussen Ps. 47:2 en Nah. 3:19). In Jes.4:2 is sprake van de .vrucht

van het land' als de'glorie (l'tNI) en luister voor de ontkomenen van IsraëI,. Dus
de hier gegeven belofte lijkt in de eerste plaats te verwijzen naar het verlies van
het noordelijke koninkrijk door loedoen van de Assyriërs (2 Kon. 16:l-6). Dit
werd beschouwd als een vemedering van het volk door yHwH (vgl. 2 Kon. 17:20
met het gebruik van het werkwoord i't)y, net als in Nah. l:12). Het einde van het
Assyrische rijk betekent ook het einde van deze vemedering van de vroegere staat
IsraëI.'?s Er is geen reden om aan le nemen dat de dubbele naam Jakob/lsraël zou
verwijzen naar het voormalige ongedeelde rijk, zoals beweerd wordt door o.a.
Goslinga, Elliger en Schulz 1973, 23. In Am. 6:8 wordr de term fiTr! I.txl
gebruikt in een tekst die gericht is tot het noordelijke rijk; vgl. ook Am. j:13; 7:2
en het parallelle paar Jakob // Israël in Jes. 9:7. Het is in dit verband ook belang-
rijk om vast le stellen dat de omstreden I in )Ntir,' ].lNl) (zie hierover Jeremias
1970,27) uitgelegd moet worden als emfalisch (vgl. W.H. lruin, CBe 36 [ï974]

25. 
VgL D.C. G."***d, "On rhe Jewish Hope for a Restored Noíhem Kingdom,', Z{ r/ gg (1976)

376-385; m.n. p. 377.



NAHUM I :12-2:14

398; Cathcaí 1979, O,'1" want dit houdl in dat de namen Jakob en lsraël hier
verwijzen naar één en hetzelfde volk.

In deze teksl wordt niet expliciet gesproken over de terugkeer van de ballingen,
zoals Van der Woude 1977, I18v., beweeí. Hij vertaalt: Want YHWH keert terug
te zamen met de sier van Jakob' (vgl. ook Renaud) en vat de volgende colon op

als een verklarende glosse. Hij maakt de inleressante vergelijking met Jes.52:8
(naast de bekende parallel tussen Jes. 52:7 en Nah. 2:l), waar sprake is van de

wachter ('l'Dv; vgl. nDv in Nah.2:2) die ziet hoe YHWH naar Sion terugkeert
(f'tt ). Volgens Van der Woude heeft Nah. 2:3 eenzelfde betekenis. Er is echter al

eerder op gewezen dal Jes. 52:7 aÍhankelijk is van Nah. 2: I . Het ligt daarom voor
de hand om Nah.2:3 niet te verklaren vanuit Jes.52:8, maar de tekst in Jesaja

veeleer te zien als een herinterpretatie van de profetie in het boek Nahum. In dit
verband is ook het gebruik van hel werkwoord En) in Jes. 52:9 opmerkelijk.

Het centrale probleem bij de uitleg van dit vers is de veronderstelde transitieve
betekenis van flt qal. Men zou hier een hif. vorm verwachten, zoals bijvoorbeeld
in 2 Sam. 8:3 ('iemands macht herstellen') en 2 Kon. la:25 ('hij herstelde de

grens van Israël'). Soms heeft de qal echter ook deze betekenis (vgl. HAL, 1328).

Het beste voorbeeld daarvan is Ps.85:5 (zie ook v. 2). Een ander probleem is dat

de uitdrukking 'Àlir' / liTy' IlNl doorgaans een negatieve connotalie heefl (vgl.

Hos. 5:5; 7:10; Am. 6:8). Daarom lijkt de vertaling in de LXX op het eerste

gezicht plausibel: örótt dnéotpeye ruprog Ttlv tpprv IoKcuP, 'want de Heer

heeft de trots van Jakob verworpen'. Sommige uitleggers menen dat flll) een

soortgelijke negatieve betekenis heeft (vgl. Jeremias 1970, 26: 'zunichte ma-
chen'). Maier conslrueeí voor de gelegenheid een nieuwe wortel fltr, 'afsnij-

den'. Het probleem wordl vermeden door diegenen die voorstellen om ï91,
'wijnstok', te lezen in plaats van ïlNl vanwege de betere parallel met de ranken

uit v. 3b (vgl. o.a. Gunkel 1893, 239v.; Marti; JPM Smith). Een bijzonder com-
promis tussen de positieve en de negatieve uitleg wordt voorgesteld door Ru-
dolph. Volgens hem was het vers eersl negatief bedoeld (met fl!, in de betekenis

van 'afsnijden' zoals voorgesteld door Maier) en onderdeel van de oorspronkelij-
ke oordeelsaankondiging tegen Nineve beginnend in 2:2. Nadat deze NiDà was
verbonden met de hymne zou dit vers een positieve betekenis hebben gekregen
(met l]u in de betekenis 'herstellen') en zijn verbonden met 2: I b. In de huidige
tekst zou het een dubbele functie hebben. Noch deze, noch de andere hier opge-
somde emendaties en daaraan verbonden interpretaties zijn overtuigend of
gebaseerd op deugdelijke tekstkritische argumenten. Er is ook geen goede reden
om v. 3aB te schrappen, zoals voorgesteld door Van der Woude en Rudolph,
temeer daar dit de balans binnen deze strofe zou verstoren.

2:3b Wanl yerwoesters zullen hen verwoesten
en zij zullen hun ranken yernielen.

26 
Het ontbreken van de ) in de Tg. wijst in dezelfde richting. Hct is daarcm niei nodig om. zoals

Happ€l voorstell, 'f te lezen.
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Doorgaans beschouwt men deze regels als verwijzing naar de verwoesling van het
noordelijke rijk door de Assyriërs. Dit veronderstelt dan wel dat het perfectum
hier een verleden tijd aanduidt en dat het perfectum hier dus opeens een andere
functie heeft dan in het voorafgaande. Volgens vele uitleggers zou ook het
partikel ') hier een ten opzichle van de vorige verzen andere betekenis krijgen als
inleiding op een concessieve bijzin: 'hoewel'. Happel,72, besteedt nog enige
aandacht aan deze veronderstelde overgang ('Dass die Rede da, wo von der
Schuld der Assyrer die Sprache ist, von der Anrede in die Erzàhlung iibergeht, ist
oratorisch schön und der Ausdruck deÍ Verachtung.'), maar in de meeste com-
mentaren gaat men stilzwijgend aan dit toch wel opmerkelijke feit voorbij. Men
overweegt dus ook niet de mogelijkheid van een meer consistent gebruik van de
werkwoordsvormen en partikels binnen dit ene vers. Een extra argument om toch
wat aleíer te zijn in deze kwestie komt voor uit de structuuranalyse die aangeeft
dat er een verband bestaat tussen dit laatste vers van het subcanto en het begin
van de eenheid, waar sprake is van de vernietiging van de Assyriërs. Evenals in
l:12 vinden we in 2:3b beeldspraak ontleend aan de landbouw ('ranken'), naasl
het gebruik van de derde persoon meervoud. Dit duidt op een nieuw voorbeeld
van de door de dichter zo vaak gebruikte stijlvorm van de inclusie. Hetzelfde kan
gezegd worden van de relatie met het begin van het cantikel, want verwoesting is
wat men kan verwachten van een 'verstrooier' (vgl. ook het parallelle paaÍ 1lD ll

vernietiging (nPll) wordt beschreven naast de lichamelijke reactie daarop van de
bewoners. Net als in 2:2 vinden we daar naast elkaar O'lD en Dt:nD. Dit alles leidt
tot de conclusie dat zowel het perfectum als het partikel ') op dezelfde manier
vertaald moeten worden: ze beschrijven de komende vernietiging van de Assyri-
ers (vgl. Graham 1927v.,45v. en Van der Woude). Deze interpretatie levert ook
een beter antecedent op voor de meervoudssuffixen. Wanneer ze betrekking
zouden hebben gehad op Israël / Jakob, zou een vrouwelijk enkelvoud meer voor
de hand hebben gelegen (vgl. v.l voor Juda).'?7

De vergelijking met de vemietiging van ranken heeft parallellen in Jes. 5:5;Jer.
5:10 en l2:lOvv. Cathcart en Van der Woude verbinden D'"lDï met Ugaritisch
flmr,'soldaat'. Dit mag aantrekkelijk lijken (vgl. Panerson), her vindt geen
ondersteuning in de oude vertalingen en het wordt tegengesproken door het
consistente gebruik van vergelijkingen ontleend aan landbouw en natuur binnen
dit subcanto. Om dezelfde reden verdient het niet de voorkeur om de suggestie
van Becking, DDD, 1260, te volgen om het af te leiden van een woíel "lDl,
'beschermen'. In de LXX is lllll!2 abusievelijk verbonden met het volgende vers.

27 Holl-d u"nuult, 'denn Sie (die Babylonier) haben die Pliinderer (die AssyÍer) gept0nde(.' Dit is
wat bereft de inhoud eeí aantrekkelijk voorstel. maar het is grammaticaal onwaarschijnlijk. Becking
suggereert dat v. 3b verwijst naar de plundering van de terugkerende ballingen (vgl. ook Cathcart).
maar dit wordt tegengesproken door de parallel met 2: I I en door de normale betekenis van pp:. In
DDD. 1260, legt Becking Nah. 2:3b nu ook uit als beschrijving van het lo( van Nineve.
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subcanto II.B (2:4-8)
Dit middendeel van het tweede canto beschrijft in twee gelijke helften eerste de

aanvaller met zijn leger en dan de belegerde koning met zijn volk. Beide oppo-
nenlen worden aangeduid met de derde persoon mannelijk enkelvoud. Hel
contrast tussen deze twee anonieme personen wordt onderstreept door het extern
parallellisme dat deze twee cantikels met elkaar verbindt: naast de herhaalde
suffixen in de derde persoon betreft dit het woordpaar'llff //'t''IN (vgl. Ri. 5: l3),
de herhaling van I'l) in vv. 4bB en 6bB en verwijzing naar stralen en pleinen (v.
5a), de muur (v. 6b) en de pooíen (v. 7a). Het subcanto heeft een evenwichtige
structuur: zowel de eerste als de laatste strofe bestaan uit een bicolon gevolgd
door een tricolon, terwijl de middelste strofe twee bicola lang is. Alonso Schökel
wijst nog op het veelvuldig voorkomen van onomatopeeën in deze verzen.:8

CantikeLB.i. (2:4-5)
De hier gegeven hescL-jving van de vreeswekkende aanvallers wordt gekenmerkt
door de vergelijking met vuur (v. 4b), fakkels (v. 5bA) en bliksemschichten (v.
5bB). In Ez. I : l3 en Dan. l0:6 vinden we dezelfde woorden ook naast elkaar. Bij
deze vergelijking met vuur passen ook de kleuren rood en karmozijn (v.4a).

SÍoíe ILB.i (2i4)
Hel eerste deel van het cantikel over het aanvallende leger beschrijft zijn wapens:
schilden, kledij en strijdwagens; dus datgene wat vanaf een afstand het meest in
het oog springt

2:4a Het schild van zin helden is rood,
(zUry soldaten (zijn) karmozun.

In de huidige conlexl kan het suffix van de derde persoon mannelijk enkelvoud
(zie over de hier gebruikte zeldzame vorm JM §94i) alleen slaan op de in v. I

genoemde'verstrooier'. De dichter laat zijn identiteit bewust in het midden. Zoals
werd opgemerkt bij v. I duidt zijn functie als 'verstrooier' er op dat hij optreedl in
dienst van YHWH. De verwijzing narr'zijn helden' roept eveneens de associatie
op met acties vanuit de hemel, want in Ps. 103:20 wordt hetzelfde woord gebruikt
voor engelen. )n-'[r)N, letterlijk: 'mannen van kracht', duidt doorgaans het

normale leger aan (ygl. 2 Sam. I I : l6) en wordt vaak gebruikt in parallellie met
D'l'lll (vgl. 2 Sam. 17:10; les.5'.22 en Jer.48:14). De dichter heeft niet de

bedoeling om hier een precieze beschrijving te geven van de roodlederen

schilden} en de karmozijnen uniformen van het naderende leger. Deze aankleding
wordt slechts genoemd om de atmosfeer van geweld en de verwachting van een

komend bloedbad op le roepen (vgl. Jes. 63:l-6).ro Qimchi wijst op het angstaan

28 
L. Alonso Schökel. / Monual oÍ Hebrcv Póeí,cr, Rome 1988. 27.

" v. Duhood, fia 5o (19?0) ?8 wil hier vocalis€rcn met llD en venaalr met 'the Seneral'. Dit wordt

terecht aígewezen door Cathcafl 1979,6, als een onnodige emendatie.
l0 

Zie or", d" 'psychologie' van deze kleurcn en over de gebruikte termen R. Gradwohl' Die Faróe,

I t5
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jagende effect v4n rood op de vijand. Heel interessant in dit verband is ook een
vloek in de vazallenverdragen van Esarhaddon: ,Net zoals deze strijdwagen tot
aan. de bodem vol bloedspaíen zit, mogen zo jullie strijdwagens te midden van

i{Lb l,j"l9:l met juilie eigen btoed bespat worden' i,tut1, Sm: TUAT, Uz,
175). De LXX laat zien dat de Criekse vertalcr de twee woorden waarmee de
kleuren worden aangeduid niet begreep. Hij leidde het eerste af van het woord
voor'mens': b( dr,€pón<ov. Hij verbond het tweede met het eerste woord van de
volgende regel: èpncti(ourctq bv nrp'r, ,spelend mel vuur,, het afleidend van de
wortel ))y oftg) (GEa.t, 7ó). Het meervoudssuffix in de LXX en de pesh., in
plaats van het enkelvoud in de MT, is de consequentie van de verkeerde indeling
van de tekst, waarbij het laatste woord van v.3 verbonden wordt met dil vers.

2:4b Vlammend rood zijn de bedekkingen van de wagens
ten dage van zijn voorbereiding

en de dissels zijn bekleed.
De geschiedenis van het onderzoek laat veel, soms haast wanhopige pogingen
zien om iets te maken van de moeilijk le begrijpen Hebreeuwse ret<st liie ae
overzichten door Maier en in CTAT, g00vv.;. ói grootsre problemen worden
veroorzaakt door de zeldzame woorden o,.l)D, orl,rtf,.t en door het korte middel-
ste zinnetje. De LXX kan beschouwd worden als een eersle voorbeeld van deze
verwaning. De Griekse vertaler verbond t Nl mer de voorafgaande regel. Zijn
weergave van n)'tb met ivicrr, .teugels' (vgl. y»lg.: habenai) is waarschijnlijk
alleen maar gebaseerd op de context.r De vertaling cir innerg veronderstell als
origineel O'!rlD;'I (vgl. ook de pesh.). Veel geleerde-n accepteren dit als de betere
f ezing (vgl BHS; HAL, r r 8l ; S. Mowinck er, w 'r2 lrg62i 2gr). Andere voorge-
stelde emendaties in dit vers zijn: IIx> (met sommig; Hebieeuíse manuscripten;
in plaats van URf; ni.ïD>, .fakkels', (met pesh., Symm.; vgl. ook Nestle 1909) in
plaats van nl'l)D en het schrappen van v.4bB. el deze aaripassingen van de tekst
worden overbodig als we aannemen dat er een nauwe ràlatie;eshar met het

:ï::.9.1Ii, g.,tj,?f., terwijr v. 4a de kledij van de sotdaten beschrijft, vindenwe r.n vl1b de aankleding van hun strijdwagens nader omschreven. Men lette ookop de chiastische strucruur: in v. 4aA staai het subject uu, f,.,ilgin, in v. 4bAaan her einde van de regel. nl.ï)9 kan ,.rbond.n *oJen mei 0garitisch p/d,'deken, stuk srof (vgl. M. Dietrich, O. Lorerz, BiOr 25 Ítg6il tó0v.; Cathcart;Keller; 
.Roberts). Op Assyrische reliëfs zien we hoe de .oila*jg"r. vaak warenversierd met doeken.r2 lDNl geeff hun kleur uun.n r"*i., *ïlicht ook naar

in Ahen Testanent (BZAW 83), Berlin 1963, 73_76, en A. Èrenner. Colow Terns in the Old Testa-zrezt (JSOTSup 2 t). SheÍIietd 1982. I t0v.- M.L Maryoris, 24 r/ 3 r ( r9 u ) 3 r4, vermoedt dat de criekse venarer een beschadigd woord in degrondtekst associeerde met Ammees nl:0.-- Zie B. Hrouda, ..Der 
Assvrische Srreirraagen... Itoq 25 tl963l155-l5gt vooral pl XXIX; W.Nage1 Der mesoptamische Stieirwacen und se.i".trun,i*t*g i^ orh"a,',"iriii,u"r",",r 1*ain ,Beidse zur vor- und Friihgeschichle t0), Bertin t%6, sil;i,i.;;, ö,;;:, .íJ',Íl'"1 ,n n., u,r".""n
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afbeeldingen of symbolen op deze doeken. Het voorzetsel kan geïnterpreleerd

worden als óe, esrentiae (HAL,100; vgl. I0ryf in Ps. 37:20 en 102:4). De normale

betekenis van t 'l"lf is Jeneverbes'. Binnen deze context heeft het te maken met

het materiaal van de strudwagens en kan hel vergeleken worden met Akkad.
narkabti buröii,'een strijdwagen van jeneverbessenhout' (vgl. Roberts). Meer
specifiek moeten we dan denken aan de onderdelen die nog het meeste weg
hebben van de vorm van een boom: de dissels.rr Op de genoemde Assyrische
aÍbeeldingen zien we dat ook deze dissels versierd werden. Dit biedt wellicht de
sleutel voor de uitleg van n)rln, omdat het de suggeslie bevestigl van Horst die
het verbindt met trl, 'sluier' (zie /1,{2, I I 8l ).

Deze strofe vertelt ons dus dat de strijdwagens al 'gekleed' zijn voor de komen-
de strijd. Het is niet nodig om v. 4bB te beschouwen als een later toegevoegde
glosse. 'Zich voorbereiden' is de normale belekenis van Il) hif. Wanneer deze

colon zou worden geschrapt zou het evenwicht met de parallelle strofe in 2:8b
worden verstoord, omdat het ook daar gaat om een tricolon. Verder zou de

zinvolle relatie mel v. 6b via hel werkwoord fl) dan komen te vervallen.

StoÍe Il.B.i.2 (2:5)
Na de voorbereiding volgt de actie. De strijdwagens zien er niet alleen vurig uit,
zo treden ze ook op. Beide bicola veíonen een chiastische structuur (let op het
gebruik van de voorzetsel f in de eerste en ) in de tweede versÍegel). Ze zijn
verbonden door het feit dat ze beide een snelle beweging beschrijven. De dichter
speelt hier met geluiden. Hij imiteert het lawaai van de vooírazende wagens in
het woord ï'lPuPnlrtr4 en van het onweer in 'lyy'llt.

2:5a ln de slralen razen de wagens.
Zij jakkeren over de pleinen.

De verandering van de situatie waarvan de dichter vertelt wordt aangeduid door
de overgang naar het imperfectum ter aanduiding van zich herhalende activiteiten
(vgl. GD, p. 75). Het werkwoord )h hitpol. wordt in Jer. 46:9 gebruikt in een

vergelijkbare context met veel woorden die herinneren aan het boek Nahum.
Mogelijk is dit zelfs een bron van inspiratie geweest voor Jeremia. In Jer. 46 gaat

het over een leger dat de stad nadert. Op het eersle gezicht lijkt het in Nah. 2:5
toch om iets anders te gaan, want de woorden n]$nl // n]ln"ll verwijzen naar

een plaats binnen de stadsmuren (vgl. Jes. l5:3; Jer. 5:l;9:21; Am.5:16; Spr.
l:20vv.). Om deze reden stelt men wel voor om dit vers le beschouwen als een

over dit onderwerp ook D. Noble, "Assyrian Chariotry and Cavalry," State Archiw oíAssyria Bulletin
4 ( 1990) 6l -ó8 en W. Mayer, Polítilt und Kriegskunst der Assyer, Mlnster 1995, 445vv.
ll 

J.S. Soggin, ,/I14 ( 1964) 3?7 komt nog met de suggeslie dat we hier misschien met houten ratels

te maken zouden kunnen hebben. ZUn opmerking da( [r1'1f altijd wijst op de boom oiop het goed te

gebruiken hout daarvan lijkt rheer ter zake.
lt Vgl. M. Greenberg, "Noisy and Yeaming: The Semantics of PPt, and its Congeners." ferrr,
Tenples, ond Traditions (Fs M. Haran. eds. M.V. Fox e.a.). Winona Lake 1996, 339-344. m.n. p. 340.
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beschrijving van het leger van de verdedigers (Ewald, Happel). Dit wordt ook
gesuggereerd door de LXX dat hier vertaalt met ouylu0loovtcrr, 'ze zijn in
verwarring gebracht', en met oul.r7rÀcr,Kr1oowcn, 'ze worden door elkaar ge-
gooid'. Dit zou echter betekenen dat binnen eén cantikel het niet nader aangedui-
de l)lil zou verwijzen naar de strijdwagens van twee onderscheiden legers. Een
consistenter gebruik ligt meer voor de hand. Er zijn geen goede gronden om het
woord in v. 5aA te schrappen, zoals wordt overwogen in de Bí,S. Wanneer het
zou worden weggelaten zou het logische antecedent van hel suffix in v.5bA
wegvallen. Volgens W.G.E. W atson, ZAW 88 (1976) 243. vinden we in dit vers
een voorbeeld van het 'spil-patroon': het te verwachten laatste woord in v. 5aB
wordt niel expliciet genoemd, omdat het al ligt ingeslolen in het laatste woord van
de eerste regel (zie ook CHP, 214). Doorgaans wordt het probleem van de
precieze lokatie opgelost door aan te nemen dat de woorden n]ytn en n.llnl hier
niet te strikt moeten worden genomen. We zouden kunnen denken aan de wegen
die naar Nineve en zijn voorsteden leiden (Jeremias 1895, 100) ofaan vlakten bij
de stad (o.a. JPM Smith en Rudolph). Wat betreft n]!]n vinden we deze ruimere
betekenis in Ps. 144:13. In Nah. 3:10 heeft dit woord echrer duidelijk betrekking
op de straten binnen de stadsmuren. Wat betreft nifnt is een verwijzing naar
Gen. l0:l I of naar Akkad. rebiru (Jeremias) niet overtuigend. Bij het parallelle
paar gaat het ook altijd over slraten en pleinen in de stad. Het argument dat de
straten te nauw zouden zijn om plaats te bieden aan vooírazende strijdwagens
(Van der Woude) wordt tegengesproken door Assyrische teksten waarin Sanherib
opschept over zijn nieuwe residentie Nineve: 'lk verwijdde de pleinen binnen de
stad, maakte schitterende lanen en straten (...) Ik maakte zijn marklstraten breed
genoeg om te dienen als koninklijke wegen'. Verder nam hij maatregelen om
ervoor te zorgen dat de koninklijke wegen niet te smal zouden worden (zie
Luckenbill, 162v., 195). De conclusie kan alleen maar ziin dat v. 5 een situatie
weergeeft waarin de aanvallers de stad al zijn binnen gegaan. Dat lijkt misplaatst,
omdat we in v.6 nog horen van het organiseren van de verdediging. Halévy loste
dit probleem op door v. 5 eenvoudigweg te verschuiven na v. 6. Di structuurana_
lyse.var de tekst biedt een plausibeler oplossing. Zoals al werd opgemerkr
beschrijven de cantikels gevormd door yv.4v. en 6vv. op vergelijkbare wi.lze de
aanvaller en degene die wordt aangevallen. Er bestaan veel verbindingen tussen
de eerste strofen (vv. 4 en 6) en de tweede strofen (vv. 5 en 7v.) van de cantikels.
Dit alles kan gebruikt worden als argument ter ondersteuning van de opvatting dat
de acties beschreven in deze twee cantikers niet nó maar nlóst erkaar praativin-
den. Ze beschrijven de gebeurtenissen op hetzelfde tijdstip maar op verschillende
plaatsen: de voorbereiding van de aanvallers (v.4) en van de veràedigers (v.6),
gevolgd door de verovering van de stad (v. 5) en, vanuit een ander geiichtspunt,
zijn 

-val 
(vv. 7v.). Deze interpreratie sluit aan bij het feit dat we in het volgende

hoofdstuk horen van aanvallende ruiters en van bloedvergieten (3:2v.). Blijkbaar
wilde de dichter het cruciale moment in zijn visioen àn rn.., dan één kant
belichten.
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2:5b Ze zien er uit als fakkels,
als bliksemschichten schieten ze heen en weer'

Men zou hier een mannelijk suffix verwachten in plaats van het vrouwelijk in

J;'t'NlD (zie over deze vorm JM §9óCe), maar men hoeft de tekst hier niet aan te

passen (vgl. de BHS). Het antecedent frl mag dan mannelijk zijn, maar hier is

blijkbaar het feit dat het ook als collectief functioneeí overheersend (Keil,

Happel, Maier; vgl. CK §122q, l35P).
De vergelijking met vuur wordl nu toegepast oP de strijdwagens en hun bewe-

gingen. In v.4bA werd het gebruikt om de voorbereiding van de voertuigen te

beschrijven. Nu zijn ze in beweging, als het vuur van brandende fakkels- Hun

snelheid neemt alsmaar loe, want de volgende vergelijking spreekt van bliksem,

dus van vuur dat van de hemel valt. Dil tertium comparationis wordt genegeerd

door Keller wanneer hij voorstelt om te vertalen 'als bliksem die neerslaat'. Ï'l''l
pol. betekent letterlijk'op en neer lopen / rennen'. Men kan hier denken aan snel

herhaalde bliksemfl itsen, komend van verschillende kanten.

C antike I Il. B. ii (2:6-8)
De beschrijving van de aangevallen en veroverde stad is op dezelfde manier

opgebouwd als het voorafgaande cantikel. ln plaats van de opgaande lijn van de

steeds sneller gaande strijdwagens is er nu de neergang van de stad. Deze neer-

gang wordt geaccentueerd door een inclusie: 1'ï'IN, 'zijn geweldigen', genoemd

aan het begin (v. 6aA) krijgen als tegenhanger aan het eind de vermelding van een

groep die veel lager is van stand, namelijk de ini'IDx, 'haar dienstmeisjes' (v.

8b). De werkwoorden waarmee hun struikelen en jammeren worden beschreven

vinden we in eenzelfde context ook in Jes. 59:10v. Let verder op het contrast

tussen J'l), 'opstellen', (v. 6bB) en l'lD, 'wankelen' (v. 7b) en het parallelle paar

nDln (v. 6bA) // lirI2 (v. 7a).

Strofe ll.B.ii.l (2:6)

Evenals de aanvallers (v.4) bereiden de verdedigers zich voor. De stille dreiging

van v. 4 krijgt hier een tegenhanger in de rusteloze beweging van het bezorgde

volk Ör») llll)\. Zoals wel vaker gebeurt in dit boek, beginnen een aantal regels

met dezelfde letter. Hier beginnen de eerste drie cola met een !.

2:6a Hij denkt aan zijn geweldigen.

Zij struikelen onderweg.

1!1"ïN is de pendant van lili"lll in v. 4a, maar wat een verschil! De koning van

Nineve kan slechts vaststellen dat hij weinig hulp van zijn soldaten hoeft te

verwachten. Dezelfde 'geweldigen' worden ook genoemd in 3:18' Daar lezen we

dat ze volledig passieizijn. De herhaling van het woord aan het eind van het

boek. samen àit de verwijzing naar de koning van Assyrië, is een duidelijke

aanwijzing voor de identiteit van de anonieme personen in 2:6 Sommige geleer-

den neme-n aan dat in v. óa de beschrijving van de aanvallers wordt vooígezet'

maar dit wordt tegengesproken door de duidelijk negatief bedoelde vermelding
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dat zij struikelen (vgl. Jes. 59:10v.). Dit vers moet gelezen worden in de context
van de onvermijdelijke nederlaag (vgl. Jer. 46:5v.).rt Slechts via gewrongen
tekstkritische operaties voor nodig (vgl. BHS met de suggestie om N) Io; te
voegen; Driver 1938,270,leest !)t!r'', ,launched themselves,; Rudolph: i) )D:e
'sie soffen Íiir ihn abschirmen'; zie verder CTAT, B04) of moeizame filologiiche
redeneringen (vgl. Van der Woude: )t ) als variant van lu), .succes hebben,;
anderen vertalen met 'to stumble over yourselfof .sich hinein/losstiirzen,)
ontkomt men aan deze voor de hand liggende interpretatie. Datzelfde geldt voor
de pogingen om iets anders te lezen in.t)ï'dan de normale belekenis ,gedenken,
(zie het overzicht door Maier; M. Dahood, Bib 45 Ug64) 40ó leest: !.])tl, ,they
were strong', naar Ugaritisch d,tr, ,mannelijk,; vgl. ook Cathcart en Van der
Woude; anderen lezen .t'!ï' [hil] of [met de Blí,y] )!r [nif.]r6 verwijzend naar
een bevel). De LXX leest puqo0loowcu, maar dit kan worden uitgelegd als een
poging om de tekst wat eenvoudiger te maken door or gelrord.u€q op te vatten
als subjecl in heel het vers. Dit werd al gecorrigeerd in Hev.r, Maier is van
mening dal YHwH het subject is van-l)t. Het zou inhouden dat Hij het aanvallen_
de leger steunt. Bij de hier voorgestelde interpretatie met als suÀject de koning
van Nineve (vgl. ook o.a. Ewald, Goslinga, Rudolph) kan de eerstË regel gelezei
y9-rd:: ul. een herinnering aan de glorie uit hei verleden (vgl. GasteÍ, MLC,
662).18 De tweede regel geeft aan dai daar niet ,."1 ,un ou., iI Een soortgelUk
contrast vinden we in de volgende versregel.

2:6b Zij haasten zich naar haar stadsmuur.
maar (daar) is (al) een aanvalsloren opgesteld.

De slotfetter van ilnDin wordt doorgaans gelezen iinder de nappiq 1vgl. de Bí,$
en geinterpreteerd als een aanduiding van richting. In l:g komen we echter een
overeenkomstig gebruik van het persoonlijk vooinaamwoord vrouwelijk enkel_
voud tegen in iD]PD: eveneens zonder een antecedent in de directe omgeving. ln
l:8 ging het onmiskenbaar over Nineve. Datzelfde zal ook hier het geval zijn.
Blijkbaar koos de dichter ervoor om heel terughoudend te zijn bij het noemen van

l5 
De mee.uoudsvo.m Ènt)r,lf (ook in de pesh.. Vulg. en Hev.) word( in de gere geconigeerd ineen enkelvoud: Èn)'),1: (vgl. ook de LXXJ- De meervoudsvorm kan ook *o.d"n'opg"uut *ord"n ul,

:,ï[ï0,* 
van 'kara\anen (Rudotph). We ichl is de pere bedoeld om aeze iiogetijkheia uir te

tu Vgl W Schottroff. 'Gedenken in Alten Orient und in Ahen feJlarrer, (WMANT l5).Neukirchen.Vluyn 1964, 166.

11 . 
UCI t Brock, Septuagint. Scrous and Cogn.are 

.Wrirrna§ (ed. G.J. Brook et at.). Atlanta 1990,3l4v..Hij merkr ook op dat bij deze revisie ooi r,", ria*ooia *".a"r".*ïiàJàl)i **0 r.,,r, a-venaald mer 6lr,qoqiv obÍ@v oveÍeenkomsrig a. uenuting u* t 
"-Àlii" 

rrj#a- in-i,, r. oot a" t*r"xqi ,eíEovra. hrépas. 'en vruchtend overàag'. *".a í"gg"rui"n 
-oraui-iJ,'o*u.""t, 

i" a" n"-breeuwse tekst.
l8 

Her woord D).lx.kan zell! duiden op hel id€e dat mensen tot goddelijke status verhcven kunnen

ïJ:;ïJ,it 
K spronk. DDD. I re4v . s v .Nobre one,.. 

",", 
dit ;;;;;;i;;aaï,an uergooaerlrte
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namen. Op deze manier verhoogt hij de spanning. Het geeft ook exlra nadruk op

hel mome;t dat die namen uiteindelijk wel worden genoemd. Er wordt hier dus

voor gekozen om vasl te houden aan de MT en dit woord in deze vorm uit te
leggen als een accusativus van plaats

1j;r ,un 1r: hof., 'stevig opgesteld worden" wordt vaak gewijzigd in een hif'

vorm met een transilieve betekenis (vgl. Cathcaí). Dit wordt ondersteund door de

LXX, Pesh. Tg. (meervoud) en Hev. (enkelvoud) en lijkt goed te passen in de

context omdat de drie andere werkwoorden ook een actieve betekenis hebben

Net als in de voorafgaande verzen echter is de overgang van imperfectum naar

perfectum vormen en nu ook van transitieve naar passieve vormen le beschouwen

als toevallig of als een fout in de overlevering van de tekst. Het perfectum duidt

hier op een actie die al heefi plaats gevonden (vgl. CD §58) en die werd uitge-

voerd door andere personen (Robertson; vgl. ook CTAT,805).
De aanvalstoren is een bekend belegeringswapen dat door de Assyrièrs werd

gebruikt bij de belegering van versterkte sleden. Het staat vaak afgebeeld op de

Assyrische reliëfs (zie ANEP. pl.368, 169 en 373). De bewoners van Nineve

zinen in de val nu ze bestreden worden met hun eigen wapens.

Strofe I l. B. ii. 2 (2:7 -8)
ln dit bicolon gevolgd door een tricolon (vgl. eerder o.a. l:14; 2:2 en 4) wordt

heel beeldend de val van de stad aangeduid mel de verwoesting van hel paleis en

de vernedering van zijn bewoners: de koning en koningin.

2:7 De poorlen van de rivieren ziin open gezel

en het paleis wankelt.

Deze versregel is aanleiding geweest tot talloze speculaties over de manier

waarop Nineve indertijd werd verwoesl. Het wordt vaak beschouwd als een

bevestiging van de klassieke traditie dat Nineve ten onder is gegaan door een

overstroming als gevolg van een uitzonderlijke hoge waterstand in de Tigris

(Humbert 1928v., l7; Maierl Saggs 1969; Robertson; Stronach 1992' 232).

Diodorus, Bibliotheca Historia, 11,26v., maakt melding van een profetie die de

koning via zijn voorouders had gekregen: 'Geen vijand zal Nineve ooit met een

bestorrning kunnen innemen tenzij de rivier eerst tot een vijand van de stad zal

worden'. Volgens Diodorus duurde de uiteindelijke fatale belegering van stad niet

minder dan drie jaar. In het derde jaar zou de Eufraat na langdurige regenval een

deel van de stad hebben overstroomd en de muren over een afstand van twintig

stadiën hebben weggeslagen. Daarmee werd de oude profetie vervuld en het einde

van de stad ingeluid. De gegevens over de val van Nineve in Assyrische en

Babylonische annalen, die door de opgravingen in de negentiende eeuw weer

beschikbaar kwamen, geven een ander beeld. De berichten van de oude Griekse

geschiedschrijvers, waarnaaÍ in de oudere exegetische literatuur vaak wordt

i..*.r.n, blijken niet op alle punten betrouwbaar te zijn. Wat betreft het verslag

van de val van Nineve kon dat al rvorden aígeleid uit de genoemde lange duur van

de belegering en uit de vergissing van Diodorus rnet betrekking tot de naam van

de riviei (Eufraat in plaats van Tigris) Verder is er hier ook voorzichtigheid
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geboden bij de verwijzingen naar Griekse geschiedschrijvers omdat het in het
boek Nahum niet gaat om de rapportage van een historische gebeunenis maar om
een profetisch visioen. Het is zelfs mogelijk dat het boek Nahum sommige
Griekse schrijvers heeft beïnvloed, zoals Kleinert 1910, 524v., suggereert. Hij
verwijst daarbij naar het feit dat Ktesias, één van de belangrijkste bronnen van
Diodorus. leefde aan het hof van de Achemeniden en zo heel goed in contact
gekomen kan zijn met de aldaar verblijvende Joden. Op deze manier zouden
sommige markante details, zoals de vermelding van de plotselingen duisternis
(een zonsverduistering?) en van de dronkenschap, hun weg gevonden kunnen
hebben naar de Griekse berichten over de val van Nineve (zie àok de opmerkin_
gen bij l:8 en l0).

Calhcart vertaalt het eerste woord met,sluice-gates ofthe canals,. Het heeft een
lexicale equivalent in Akkad. bàb nori,,d,eur yan de rivier,. Het zou zo verwijzen
naar de kanalen en viaducten die Sanherib bouwde orn de walervoorzien ing te
regelen (vgl. ook Jeremias 1895. l0lv. en Maier,252vv.). Men kan zich echter
moeilijk voorstellen hoe aanvallers door het openen van zulke sluisdeuren een
watervloed zou hebben kunnen veroorzaken die zo groot was dat hij rnuren brak
en het hoog gelegen paleisro deed wankelen. Een andere rnogelijkheid is dat we
hier moeten denken aan de pooÍen vlak bij de rivier de Choser (Éwald) of aan de
kant van de rivier de Tigris (Rashi, Rudolph, Van der Woude). Volgens sommi_
gen gaat het om het zwakste punt van de verdediging lluther), anderen beschou_
wen het juist als het sterkste punt dat alleen genomen kon worden doordat de
poorten van binnen uit werden geopend.

.Al deze interpretaties gaan ervan uit dat de dichter een gedetailleerde beschrij_
ving geeft van de manier waarop Nineve zal worden verov;rd. Hij heeft tot op dit
mornent echter nog niets over Nineve geschreven dat niet ook over elke andere
grote stad gezegd had kunnen worden. Hoewel hij vaak elementen uit de Mesopo_
tarrische Iiteratuur gebruikt, verwees hij ook nog nergens naar specifieke feiten
uit de.geschiedenis van Assyrië. Waarorn zou het hier ainders zijn? De sleutel voor
de uitleg van dit vers ligt daarorn waarschijnlijk niet verborgen in de ruïneheuvels
van Kiiyiinjik. maar zal in de eerste plaats gezocht moete-n in het boek Nahum
zell. Sornrnige uitleggers denken dat de dichter hier opnieuw beeldspraak gebruikt
ter aanduiding van de stroom van veroveraars die de stad binneniornen (Hugo
Cardcnalis. Rosenrniiller. Umbreit) of van de stroom vluchtelingen (Hitzig).,,, V;e

i9 
Zic roor Assyrische leksten,rrel bcrichleD over de bourv door Sanhcrib van grote platvorms alsbasis roor ziin nicu*.c paleis l_uckenbil. Iolr.UirrlrezelrUebcri.t,,.,;;";,;;;;;.:,r.okal.rcteiden

dal ,nen hct hoge \\ater i, de rivier r.reesde: .De rivier 
.l 

cbrltu. urn trita". n.rru*.i..0" ,t,.oonr. die bijhoog r'ater dc graÍir.rrunrenten iD de slad had venvoest en rijc, àooJskio., ,oïir"i'i"nri.rr, lra nro.,
i::l:::-:l]-i':^11 ^,_,l "lld:.d,chl!'i her pateis kwan cn ."i ,ii" o,*,,..rni,u",,-r,i r,nng ,un". ,t;n
lï]::.,.yl:l ]l* *rpcrasr cn Tiin Flarvomr trad verwoesl.. Dir berretï echrcr wcl de periode vóór àeDoLr\rrct^tlrtlc, \an \rnhÈrih Assurba.inal bericlrtorerrcpirraticsJir hr.i rtroesr lttc, !.(rrrchlcn .ln
die trjd rrcs het lundan)eDt ran de nluur. rrelkc Sanherib had grbourrd binnerr de stcrj NtDc\c. rerzaklen zijn Lorcns.rraren ongevcllen. \an'rege_de overvlocdigeïgen er rr"àr"-Ài"" Oi. eUoa.;o*f i.if.rtaar ntijrr l.rrrd had gczonJen {pp j42..145)
" Vol3r s F R. Magdclerrc. ..An,:icnt 

Ncar Easlem Trcaly-Curses and the Ultimate .l_e\ts 
ofTerror:
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zouden ook kunnen denken aan een verband met de aankondiging in l:8 dat

YHWH een eind zal maken aan de stad'met een verwoestende vloed' (Kleinert

19l0, 523; ziin verwijzing in dit verband naar Ez.3l'.3-17 is niet overtuigend).
nll;'?l werd gebruikt in l:4 in de beschrijving van YHwH's macht over zeeën en

rivieren. Dat geeft aan dat de rivieren genoemd in 2:7 waarschijnlijk niet de Tigris
en de Choser zijn. maar de wateren van de oervloed die als chaosmachten nu

losbreken over Nineve (Keller 1972,410v.). Keller wijst in dit verband op het

gebruik van n'l"li'l) in Hab. 3:8 en Ps. 93:1. Let ook op het gebruik van nn9 nif. in

Gen. 28:17. Het is in dit verband ook inleressant dat volgens de Ugaritische
mythologie de hoogste god El resideert 'bij de bron van de twee rivieren, in het

midden van de bedding van de lwee vloeden' (zók nhrm qrb'apq thmtm, KTU
1.4.1V.20v. + par.). Hel tweede deel van de slrofe geefl aan dat deze aankondiging

letterlilk genomen moet worden, als een soort lokale verschijning van de oer-

vloed. De dichter herhaalt hier dus slechts wat hij al eerder aangaftoen hij YHwH

noemde als degene die zorg zal dragen voor de val van Nineve. Dit sluit ook aan

bij wat al eerder werd opgemerkt over de identiteit van de 'verstrooier' in 2:2 en

van de 'geweldigen' in 2:4 (zie ook wat bij l:8 gezegd is over de vergelijking van

de Assyrische legers met een verwoestende vloed).
De verbinding met lret eerste deel van het boek wordl bevestigd door het

gebruik van het werkwoord llD. In l:5 geeft het aan dat de heuvels bervegen. nu

wordt ennee aangegeven dat het paleis gebouwd op eén van de heuvels van de

stad wankelt. ))':r kan ook 'tetnpel' beleKenen. Dat verklaaí waarschijnlijk

waarom in de Pesh. aan Jeruzalem gedacht lijkt te zijn. aangezien de eeÍste

woorden van dit vers daar worden rveergegeven als 'de poorten van Juda'. In dit
vers kan men )l'i'] het beste vertalen met'paleis', omdat in het vervolg het lot van

zijn bewoners, de koning en de koningin, aan de orde komt. In Nineve was het

paleis een belangrijk symbool van de machl van de koning. zeker sinds Sanherib

deze stad tot zijn hoofdstad had gernaakt en er zijn nieuwe paleis had laten

bouwen. Hij noemde dat sleevast 'paleis zonder zijn gelijke' (vgl Luckenbill'
160- 179).

2:8 En hij is neerge;et, zi is onlbloot, verkracht,

en hoar diensuneisies iamtneren als met de stem vun duverL
terv'ijl ze op hun borst slaan.

De eerste colon van dit vers is veel bediscussieerd. lyn is in de MT gevocaliseerd

als een perfectum derde persoon rnannelijk enkelvoud hii van het werkrvoord

ly), 'opgesteld worden' (zoals van een ladder, vgl. Gen.28:12) Dil heeft de

uitleggers doorgaans niet overtuigd. omdat men hier het vrouwelijk subject zou

A Stud) ol the lanSuage of Divine Serual Abuse inde Prophetic CoÍpt)s. .1 lentinist (-otlryonion to

rhe Loiter Prophers \ed. A. Bienner). Shellield 1995. 326-152: nr.n. pp. 333 e 346. vcnrijst 'poon'

hier naar dc vagina cn duidt dit vers. samen met het lolgende. op de verkrachting \an ge\aogen

vrou§en. Op grond van andere oveNegingen kom ik bij \.8 tot dczellde conclrrsic Voor de

verondersrelàeleeldspraak in v. ? ontbreekt het echter aan andere 
'oorbcelden 

van dit spraakgebruik.
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verwachten bij het volgende woord ;.'tnh. Omdat er in het vervolg sprake is van
'haar dienstmeisjes' zou dal dan de koningin van Nineve moeten zijn. Rashi
verklaart de MT als een verwijzing naar de koningin op basis van Ps. 45:10: 'aan
uw rechterhand slaal (;'lfy)) de koningin'. Ibn Ezra nam aan dat ly;'] haar naam is

en lange tijd bleef dal de overheersende uitleg. Terwijl de meeste moderne
geleerden er nu van overtuigd dat we maar beter'vaarwel tegen koningin Huzzab'
(Driver 1964) kunnen zeggen, zijn er anderen die haar plaats hebben laten
innemen door de goden Ishtar. Zij zou hier zijn aangeduid met een epitheton 'de
schoonheid' ('lYil, vgl. Cathcart, Delcor 19977 ,17 en Longman). Van Hoonacker
baseert dit op de veronderstelling dat Ishtar ook bekend was met de naam Zib.
Volgens Haldar moet lyl verbonden worden met i'llyD en duidt het op een
godenbeeld. Reider 1949 stelt voor om ly;'] te lezen als een verkorte vorm van
;'I?y)rit,'het vrouwelijke afgodsbeeld'. Weer anderen denken niet aan een godin,
maar aan de stad. Knabenbauer vermoedt dat deze hier wordt aangeduid met'de
schitterende'. Iets dergelijks vinden we ook by o.a. Theodoretus, Cyrillus,
Hieronymus en Calvijn, die lyi] zien als een symbolische naam voor Nineve.
Hitzig veronderstelt dat Nineve hier'de hagedis' (ly,l) wordt genoemd. Richter
1914. 133, suggereeí dat dit woord wellicht bedoeld rvas om de spot te driiven
met Nineve. Weer andere uitleggers vervangen eenvoudigweg lyn] door tlt ,

'koningin' (zie beneden) of voegen een wat duidelijker verwijzing naar de
koningin toe na het eerste (geëmendeerde) werkwoord (Budde l90l , 32ó2; Siegel
1929v.). Driver l964 veronderstelt een relatie met Arabisch subbu(n),,rij (van
mensen of dieren)'. en wijzigt het volgende woord in irph. .de rij gevangenen
gaat in ballingschap'. Van der Woude vocaliseert t|f, ,de wagen,. Dit wordt
ondersteund door de weergaven in Hev. mel t Àcrpfi1yn en door de Tg. (vgl.
Gordon 1989, 136. en RdQ 8 [197 4] 425v.). Hij verandert het volgende woord in
n?n!, (vgl. Akkad. etelletu, 'koningin'; Cheyne 1896; Ruben 1g98. tZ5; Rudolph:
'die Hochedle'): 'op een wagen gaat de vorstin in ballingschap' (vgl. ook R.
Burney, EI 38 [1926v.] 378). Saggs 1969 veronderstelt een directere relatic met
het voorafgaande vers, verbindt het eerste woord met Akkad. nosabu, 'uitzuigen..
en het tweede woord met Akkad. gal/alr, 'basis van een pilaar.: ,de fundamenten
van zijn zuilen zijn losgegaan en meegenomen'. eimchi zocht al naar een oplos_
sing in deze richting, maar zijn voorstel (nagevolgd op verschillende rnanieren
door M. Krenkel, ZWfh 9 11866) 276; Ruben; Goslinga: CasteÍ. MLC, 727..
Keller en Patterson) was om lii''t't bij het voorafgaande vers te nemen. waarbij dat
):';r het subject is. Dit leidt tot een soortgelijke vertaling als die van Saggs.

De LXX vertaalt met Kcri il imoorcrotq d,fi€Kal"óQ01, .en de fundarnenten zijn
blootgelegd'. Zoals eerder al werd opgemerkt vinden we in Hev. ),crprrlvq voor
het eerste woord. Beide lezingen kunnen worden opgevat als pogingen orn iets
van betekenis te vinden in tyn. Datzelfde geldt voor rrlles in de Vulg.. waarbij
het verbonden wordt met Nly, 'soldaat'. Dit weerhield de geleerden er echter niet
van om allerlei voorstellen tot emendatie van de consonantentekst te doen: o.a.
):p,1,'a. koningin' (BHK.; Marri); n(n)?yl,l ir!?l ;rsyil.l, ,de (haar) meesreres
is naar buiten gebrachr. in ballingschap gevoerd,(Bll,(]; Elliger); en (in de BffS



NAHUM l :12-2: 14 t25

en door Gry l9l0:) n?II,l n!)ll ;l§rrn, 'de meesteres is in ballingschap ge-

voerd'.
Omdat noch een directe verbinding mel de volgende woorden, noch een

verbinding met het voorafgaande vers tot een overtuigende interpretalie leidt,

verdient het de voorkeur om fy'l] als een korte onaÍhankelijke fÍase op te vanen.

De traditionele veÍaling'het is bestist'(zo o.a. HitziS' Strauss. J Ridderbos en

Robeíson) veronderstelt een betekenis die we verder nergens tegenkomen.

Daarbij komt dat het uilgaat van een perspeclief dal afwUkt van de rest van de

strofe. Terwijl alle werkwoorden beschrijven wat er Sebeuí. zou fyil een soort

van commentaar zijn. Een inleressantere suggestie koml van de middeleeuwse

Arabische commentator Yéfer ben Ély (vgl. CTAT,807v ) Hij is van mening dat

volgens de tekst de vijand zich na de instorting van het paleis zich nu richtte op de

koning en de koningin. DiI wordt ook gesuggereerd door de Targumist, maar hij

vond deze aanwijzing reeds aan het einde van het vorige vers: 'de koning beeft in

zijn paleis en de koningin zit in een draagstoel'. Yéfer vindt de verwijzing naar de

koning in lvil, dal hier zou aanduiding dat hij werd opgehangen. gevild of
doorboord met pijlen. Dit vooslel wordt gesteund door het feit dat in rve v.6, dus

in hetzelfde cantikel, een plotselinge overgang van (het niet nader genoemde)

subject moesten aannemen. Volgens v.6 moesl de koning constateren dat zijn
glorie vergaal, nu moet hij machteloos toezien hoe zijn vrouw wordt onteerd. Het

hier voorgestelde gebruik van het werkwoord ly! heeft een parallel in Ps.39:6.

De opmerking dat ieder mens 'wordt neergezet' (ly) nif.) wordt in de volgende

regel aangevuld met de opmerking dat ze allen slechts een ademtocht zijn ():;r )>
.lN). dat wil zeggen: machteloos. Dat is precies wat van de koning van Nineve

gezegd kan worden na de instoíing van zijn paleis: hij is nu nog slechts een

toeschouwer die moet aanzien wal ze met zijn vrouw doen. Zij wordt ontbloot

(n)) pu.). In Jes. 47:l wordt hetzelfde gezegd van 'de dochter van Babylon' als

leken van Yuwu's wraak. De ongebruikelijke vorm van i'llit hoi geeft aan dal we

hier wellicht ook te maken hebben met een ongebruikelijke betekenis ln deze

contexl lijkt het niet al le vergezocht om een verband aan te nemen met;'l)y als

aanduiding van het paren van vee (vgl. Cen. ll:l0l we vinden dit gebruik van

deze wortel ook in het Ugaritisch en het Akkadisch, vgl. S.M. ?aul, VT 32 119821

492). Men zou hier kunnen denken aan beestachtig optreden tegen de koningin

door de overwinnaars.'r Een dergelijke realistische oprnerking past hier beter dan

het vage 'zij wordt afgevoerd' of 'zij wordt ornhoog geleid' (volgens Ewald naar

de brandstapel; volgens Wellhausen naar een veilige plek; vgl. Siegel 1929v'), al

wordt deze veíaling wel ondersteund door de LXX die de laatste woorden van

deze regel weergeefl met Kcri. cbÍI dvepctrve. De Griekse veíaler verwarde

echrer in de volgende regel de wortel li])"jammeren'. met de bekendere. identie-

ke wortel met de betekenis 'rijden': i11ovto. 'zij werden weggeleid' Het is

ll 
Zie ook n.40voorde opvatting van Magdalene diejuist in v T een verwijzing naareen dergelijke

nrisdaad ziet.
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daarom beter om hier de LXX niet te volgen, zoals voorgesteld in de BÉlS en in
H41.638.

De vergelijking met (het geluid van) duiven vinden we ook in Jes.38:14 en
59: I I .{ Het geeft aan dat zij zich zo dicht bij de dood voelen (vgl. Jes. 59: l0) dal
zij al klinken als de dodengeesten (vgl. Jes. 8: l9 en een tekst uit de Mesopotami-
sche mythe van Nergal en Ereshkigal waarin sprake is van de doden die de hele
dag jarnmeren als duiven; vgl. ANET, 509- TUAT, llll4,773). Het zich op de
borst slaan is een gebruikelijke uiting van rouw (vgl. Jes.32:12). Het gebruik van
het werkwoord lDn po. geeft aan dat het intenser gebeurt dan normaal: het is een
constant trommelen. Het wordt ook aangeduid in de herhaling van labiaalklanken
in deze regel (Cathcart). Het gebruik van het woord lf), ,han', in plaats van het
gebruikelijke'tt , 'borst', kan op dezelfde manier worden uitgelegd: het onder-
slreept nog eens hoe groot de emoties zijn.

Suhcunro II C' (2:9-14)
Dit derde grolere onderdeel van het tweede canto beschrijft de verwoesting van de
stad en de daarop volgende vlucht van haar inwoners. Hieraan rvordt in het
tweede cantikel een ironisch commentaar toegevoegd waarin verwezen wordt
naar lrer glorieuze verleden van het Assyrische rijk. De twee cantikels waaruit dit
subcanto bestaat zijn met elkaar verbonden door de herhaling van ï'N.t (vv. 9b.
I 0b en l2b), de tegenstelling tussen de vrees beschreven in v. I I b en de herinne_
ring aan de situatie toen'er niemand was die het angst aanjoeg, (v. l2b). De
plundering door de overwinnaars beschreven in v. l0a heeft iijn parallel aan het
einde van deze eenheid in de beschrijving van de leeuw die zijn prooi verslindt (v.
t3).

Cuntikel II.C' i (2:9-ll\
Het begin van dit cantikel is gemarkeerd door de introductie van een nreuw
subject. dat deze keer - en dat is oprnerkelijk in dit boek - met een eigennaam
rvordt aangeduid. Het einde wordt gemarkeerd door de tricolon in v. I lb. Binnen
deze poëtische eenheid correspondeen de beschrijving aan het begin van de
vluchtende mensen (v.9b) met de beschrijving urn hrn ungst aan her einde (v.
I lb). Deze verzen omsluiten v. l0 dat de plunderende u.rou-.ruun beschrijft. Dit
vers is via het parallelle paar l1l // iTtf (vgl. Jes. 24:3) verbonden met v. ll.
Kenmerkend voor dit cantikel zijn de herhaalde irnperativi in vv. 9b en 10. beide
gevoled door een regel beginnend met |N,1.

stt.olè lt.c.1. t (2:9)
De bicolon en tricolon van deze stroíe, over Nineve. zijn bewoners, het glorieuze
verleden en de sombere toekomst, zijn met elkaar verbonden door het gebruik van

ll. 
Zi"'o"erderelatietussenhelgeluidcndenaa,vandezcvogcl p. Riede. .\Denn 

\\ js der líensch
.icdes 

'lier nennen uurde. so sollte es hei,en." ,ebràische Tiemariren und rvas sie uns vcrratcn... t.?.25
( 1993) 331-378; m.n. p. 357.
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de zelfstandige persoonlijke voornaamwoorden N';'? en;'lD;''l. Een ander opvallend
kenmerk is de assonantie met de letler D.

2:9a En Nineve, het wos een waterpoel,
zolang als het bestond.

Voor de eerste keer na het opschrifl wordt de stad Nineve met name genoemd. De
dichter lUkt hiermee te hebben gewacht lot het moment dat hij op het punt staat
orn de volledige vernietiging van de stad te beschrijven. ln plaats van de gebruike-
lijke associatie van deze stad met de roem van zijn machtige koningen wordt het
nu direct verbonden met zijn ondergang. Om dezelfde reden wordt de titel 'ko-
ning van Assyrië' pas genoemd in 3:18. op het moment dal er volgens het visioen
niets over is van zijn koninkrijk.

De vergelijking met een waterpoel moet gezien worden tegen de achlergrond
van de beroemde waterwerken rond Nineve, met name door Sanherib (zie zijn
eigen berichten hierover bij Luckenbill, l'llv.,zie ook n. 40 hierboven). Hij had

een groot reseryoir aan laten leggen waarin het water dat van de bergen stroomde
werd opgevangen. Daarmee werd de watervoorziening van de stad via de rivier de
Choser geregeld.or Het water van de Tigris was niet geschikt als drinkwater omdat
het brak was. Het woord;'l)']l wordt ook gebruikt om de vijver aan het einde van
het kanaal van Siloam in Jeruzalem mee aan te duiden (Kl,l 189:5; vgl. ook Jes.

7:3 .22'.9 en 36:2). De slad Nineve wordt vergeleken met één van deze reservoirs.
De dichter heefi hier wellicht ook gedacht aan de betekenis van de naam Nineve,
narnelijk'huis van vissen'. Het symbool van zijn kracht is nu het beeld van zi.jn
val. Deze uitleg sluit niet uit dat de vergelijking ook betrekking heeÍi. zoals
doorgaans wordt aangenomen. op de vele beuoners van de stad. De gedachle van
Döller 1908 dat het verwijst naar een overstroming, zoals bericht door de oude
Griekse geschiedschrijvers, is minder aannemelijk (zie ook de oprnerkingen
hierboven bij 2:7a). De bervoners ontvlucltten haastig de stad, als stromend water.

De woorden worden vaak enigszins gewijzigd in het rnakkelijker te
begrijpen 'haar wateÍen', (Cathcart, Patterson, Longman) of ?'p'D
(AH$.'r Dit wordt ondersteund door de vertaling in de LXX met rci böcrtcr
aiÍÍlq en een aanlal Hebreeuwse manuscripien (vgl. H. Gese, ZAll' 69 Í19571
6l ), maar dit levert geen betere teksl op. Het verplaatst slechls het probleem naar

het volgende woord. In de BHS wordt voorgesteld om dit te schrappen. Cathcart
negeert eenvoudigweg het voegwoord (vgl. Rudolph; die leest;'l)DD. 'van haar',
en hij schrapt de'1). De MT is hier niet onmogelijk en wordt ondersteund door de

Tg. (zie voor de constructie met he( zelfstandig persoonlijk voornaar:§oord M.

{l
Z ie voor cen albccldi,rg van cen nog stccds bcstaand ( gerestau rcerd ) rcscr\ o ir I 3 kDl lc n n oordcn \ an

Nillevc N4 Roal...,//(,.r ol .lltsopoton io. O\lórd 1990. I87.
{l 

Zi" r*.and.." suggestics Kleineí 1910.521\'.: Richter l9l.l. ljj\.iWcill 1923: llunrbcí 1927

cn verder het overzicht in ('7,-íf. 809. volBens Bcgg 1995. 13v.. beroeperr Weill en Humb!Ít zich bij
hu voorstel tot emendatie ten onrechte op het citaat van deze rcrzcn bij Josephus. aangczicn de

seergavc door Josephus juist de MT lijkt te ondeBteunen.
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Dahood, CBp 32 119'701 90; GD §1, rem. 2). We kunnen hier denken aan een
equivalent van ;'inf i'l ,D,D (CTAT, 810). De ongebruikelijke constructie is
mogelijk veroorzaakt door de wens van de dichter om de legenstelling met de
volgende regel te benadrukken door twee zelfstandige persoonlijke voornaam-
woorden te gebruiken.

2:9b Maar nu vluchten ze -
sta stil, sta stil! -

maar er is niemand die terug keert.
De meervoudsvorm i''lDi'l verwijst niet alleen naar O'D in v. 9a maar ook naar de
bewoners van Nineve vluchtend voor de vijand (vgl. Ps. I l4:3 voor het gebruik
van D') in eenzelfde vergelijking), zoals ook'ïDy gebruikt wordt voor zowel water
(vgl. Joz. 3:16) als mensen (vgl. Jer.4:6). Er klinkt hier opeens een nieuwe stem,
niet die van de dichter of van YHwH. Dat verhoogt de dramatiek.a5 Deze plotse-
linge overgang werd niet begrepen door de Griekse vertaler: O€!ïo?Íeq obK
ëorrlocÍ.y (vgl. Schuurmans van Stekhoven 1887,88). Men kan de LXX daarom
maar beter niet gebruiken bij de uitleg van de MT, zoals Haldar voorslelt. Het
gebruik van itlD heeft duidelijke parallellen in het boek Jeremia (vgl. Jer. 46:5.
2l: 49:8,24). In Jer. 46:2-12 is dit één van de vele overeenkomsten: vv. 7v.
herinnert aan Nah. l:8; v. 9 aan Nah. 2:5; 3:9 en v. lZ aan Nah. 2:5; l:5. Dit is
opnieuw een aanwijzing voor de invloed die het boek Nahum lijkt te hebben
gehad op Jeremia (zie hierover P. Ruben, JpÀ l l tl8991 461 en Spronk 1995a,
4e).

StoÍe .C.i.2 (2:10)
Een bicolon met twee korte cola, gevolgd door een bicolon rnet twee langere cola
beschrijven de plundering, maar ook de grote weelde van Nineve. Elke regel
bevat een verwijzing naar de rijkdom van de hoofdstad van het Assyrische rijk.

2:lOa Plunder zilver,
plunder Eioud!

De Assyrische hofannalen staan vol van de verwijzingen naar de rijke buir
meegenomen uit veroverde steden (vgl. Maier,267-270, en Johnston lgg2, 337):
bijvoorbeeld door Assurbanipal uit Thebe: .Mijn 

handen veroverde heel die stad
met de hulp van Assur en lshtar. Zilver, goud, kostbare stenen, de goederen van
zijn paleis. alles dat er was, kleurige linnen klederen, grote paarden, mensen,
mannen en vrouwen. Twee grote obelisken gemaakt van schitterend barnsteen
met een gewicht van 2500 talenten, opgesteld bij de poort van de tempel, haalde
ik van hun plaats en voerde ik af naar Assyrië. Buit, zwaar en ontelbaar, droeg ik
weg uit Thebe'(vgl. Piepkorn,3S-41). In een andere tekst lezen we: .Na veel

6 
Zie- voor dit verschijnsel in Hebreeuwse teksten L. Alonso Schök el, A i.lanual of Hebrew poetics-

19T" 1?!1. 154v.. en S.A. Meier. Sryaking of Speaking. Markin| Direct Discourse in the ltebre*
Bróle (SVT 46). Leiden 1992. l4v
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geplunder, met rijke buit, keerde ik veilig terug' (pp. 52v.) en: 'Zilver, goud, de

schatten van zijn paleis bracht ik mee en rekende ik als buit'(pp.70v.). De
profeet Jesaja spreekt op vergelijkbare wijze over Assyrië (Jes. 10:6; vgl. het
gebruik van ïïI). De herhaling van de imperativi contÍasteert mel het herhaalde
'sta stil!' in het voorafgaande vers. Zo worden de veroveraars tegenover de

bewoners van de veroverde stad gesteld. Terwijl van het bevel aan de vluchteling-
en om te stoppen weinig invloed verwacht mag worden, zal de oproep om te
plunderen niet aan dovemansoren zijn gericht.

2:l0b En er koml geen einde aan de schal,
een zware vracht uit al die kislen mel koslbaarheden.

nyP ïlNl behoort tot de standaarduitdrukkingen van de dichter (zie ook 3:3 en 9).

In het gehele OT komen we het verder slechts tegen in Jes. 2:7, een tekst die ook
wat betreft de context overeenkomsten vertoont. Er is daar sprake van vreemde

volken in het oosten wier land 'gevuld is met zilver en goud' en dat er 'geen einde

is aan de schat'. We stuiten hier dus opnieuw op een aanwijzing voor een nauwe

relatie tussen deze twee profetische boeken. De dichter van het boek Nahum heeft

waarschijnlijk gekozen voor het woord i'l:'1)n16 (in plaals van hel eenvoudigere
']y']x in Jes. 2:7) vanwege de relatie met het werkwoord .Jr) dat hij gebruikte in
2:4 en 6. Het volgende woord, 'Tl), wordt in de LXX weergegeven als een

werkwoord: peftipuutar,'zij waren zwaar beladen' (GELS,35, vertaalt met'they
aimed a heavy attack'), maar dit levert geen belere tekst op, zoals in de Blí§
wordt gesuggereerd met de lezing'If? (Elliger vertaalt dit met 'zu schwer ist allen

das kostbare Gut'). Hetzelfde geldt voor de emendaties in HAL,436 (ol? rr)),
'neemt voor jezelf [met Haupt, Mafti, Stonehouse] of het bijvoeglijk naamwoord
meervoud ot'll)). De MT kan letterlijk vertaald worden met'gewichl'. Dit heeft

een parallel in de beschrijving in de genoemde tekst van Assurbanipal waar

sprake is van'zware en ontelbare buit' (Akkad. kabiltu ina la meni; zie Piepkorn,
40v.).

In de laatstc rcgel speelt de dichter met de letter ).

Strofe ILC.i.3 (2:ll)
Na het koí en krachtig beschreven einde van Nineve geeft de dichter uitgebreider
de wanhopige situalie van de bewoners weer. Zij staan ook op instorten. De eerste

bicolon wordt gekenmerkt door assonantie, de andere verzen door hun chiastische

structuur.

2'.lla Ver\voesling en woestheid
en woeslenU!

16 
Zie orer dit *oo.d lví. Delcor. JSS l8 (1973) 431 J.C. GreenÍleld. 'The Meaning of I(l/À'H."

Biblical and Related Studres (Fs S. lwrl: ed. A. Kort e.a. ). Winona Lake 1985. 8l-85. en de uitgebrei-

de bespreking van Nah.2:ll ia HAL. 1594.
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De vele gevallen van alliteratie en assonantie in het boek Nahum bereiken hier
hun hoogtepunt.aT De dichter lijkt voor deze gelegenheid zelfs nieuwe woorden te
hebben gemaakt, want al deze drie in het Hebreeuws steeds langer wordende
woorden afgeleid van de wortels ?E I VP) en il)l komen alleen hier voor. Deze
drievoudige aanduiding van de verwoesting van Nineve doet denken aan de drie
vermeldingen van ;'ll;'l' OPI in l:2. Ze hebben ook alles met elkaar te maken: de
verwoesting van Nineve wordt in deze profetie immers gezien als de wraak van
YHwH. De dichter was hier mogelijk ook geïnspireerd door de veel voorkomende
frase in Assyrische annalen: 'de stad verwoeste ik, vernielde ik' (Akkad. a/a
appul aqqar; vgl. Machinist 1983,724). Hieraan wordt doorgaans toegevoegd dat
de stad werd verbrand. Een interessanle variant vinden we in een inscriptie van
Assurbanipal: 'lk verwoeste en vernielde die stad, sloopte haar met water,
vernietigde haar' (vgl. Piepkorn, 72v.)

Cathcart wijst op het verband met Jes. 24:l via het gebruik van de overeenkom-
stige werkwoorden PPI en j7)1, naast ïlf // p'D in v. 3 (vg. Nah. 2: l0). Aan deze
parallellie kan nog worden toegevoegd: het gebruik van het werkwoord ftD in
zowel Jes. 24:l als Nah. 2:2; de aankondiging van de vernietiging van de aarde en
haar bewoners (vgl. Nah. l:5) en het verwelken ())»x) van de aarde (Jes. 24:4;
vgl. Nah. l:4). Dit alles bevestigt de conclusie van H. Wildberger dat het gebruik
van PPI en iTrl in dit na-exilische deel van het boek Jesaja ,Lesefrucht, is van
Nah.2:l I (BK X/2, 1978,917).08

Zzllb En het hart bezwikt
en de knieën knikken

en alle lendenen trillen
en al hun gezichten lopen rood aan.

Dit is een niet ongebruikelijk beschrijving van de uiterlijke kenmerken van angst
(vgf . N. Walkman, JQR 66 [1975v.] l89vv.). Men vindr haar bijvoorbeeld ook in
de Ugaritische mythe van Baàl: wanneer de godin Anat twee boodschappers ziet
naderen 'beginnen haar voeten te wankelen, haar ruggengraat (Ugar. ks4 verslapl,
van boven begint haar gezicht te zweten. haar rugwervels trillen, evenals haar
kruis' ((7U l.3.lll: 33vv.; vgl. ARTIJ, t0; zie ook 1.4. :ló-20). De duidetijksre
parallel binnen het OT is Jes. l3:7v. waarin eveneens sprake is van het bezwijken

47 
Veel uerralers hebben geprobe€rd dit in hun eig€n taal weer te geveDr .Leere und Lnllcerung und

Verheenrng' (Keil); Leerung, Ausleerung. Verhcerung.(Buber/Rosenzw€ig): .O Wust. o Wtiste und
Verw[istung' (Schmidt; Rudolph)l Dissipation. dispersion, deslructior].(Haldar: .Desolation a.d
devastation and dilapidation'(Maier):'Desolation. devastation. aDd deslmction' iLongman): 

.Destruc-

ción. desolación. devastación' (Alonso Schökel)i saqueo, saqueria. saqueamiento. (^lonso Schökel:
cf- Cathcart)l 'Uitplundering, uitschudding. uitputting,(t_eidse verta]ing): 'Woesthcid. woesrenii.
verwoesting' (Nieuwe veíaling N.B.G.).
48 De herhaling van )'»x in Jes. 24:4 kan worden bcschouwd als €en aansiizing dat de
oonpronkelijke tekst van Nah. l:4. dat wil zeggen: met t)h aan het begin van de r€gel in plaats van
ï»x zoals in de MT, reeds was veranderd in de periode va'de ongeveerirvee eeuwen die deze teksten
waarschijnlijk scheidden.
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van het hart, de verandering van de gelaatskleur en waarin ook het werkwoord )n
(>;ltt*l) wordl gebruikt. Het beeld van de trillende lendenen wordl uitgewerkt in
Jes.2l:3. Als het harl'bezwijkt', is alle moed verloren (vgl. Joz.2:ll',5:l:7:5',
Jes. l3:7: l9:l: Ez.2l:12 en Ps. 22:15). Het is in de hier gegeven beschrijving
alsof de angst omhoog kruipt: van de knieën. naar de lendenen lot aan het hoofd.

De uitdrukking rrrND lylP komt ook voor in Joël 2:6, in een hoofdstuk dat veel

sporen veíoont van een mogelijke invloed van het boek Nahum (vgl. Cathcart
1975.72vv.: Cathcart 1992, 1000; Spronk 1995a.51). De parallel met Jes. l3:8
geeft aan dat hier zoiets bedoeld is als 'rood worden' (HAL, 860), maar de
etymologie is omstreden. In de LXX is vertaald met óg ,rpóoKcutrct 1ótpaq,'als
verbrand aardewerk' (GZES, 204). Dit en ook de weergave in Tg. en Pesh.
veronderstelt dat "l]lND is afgeleid van ''1'1''lD, 'pot' (vgl. Ri. 6: l9).'" Hierop is de

traditionele vertaling van l]"lND met 'zwart' (Vulg.: sicul nigredo ollae) geba-

seerd. Deze uitleg wordt door vele uitleggers nog min of meer geaccepteerd (vgl.
R. Gradwohl, BZAW 83, Berlin 1963,26:'den Topfaufnehmen'='sich erhit-
zen'; Gliick 1969: 'gathered greyness like potteryl'; A. Brenner, JSOTSup 21,
Sheffield 1982, 163v., verwijzend naar Klaagl. 4:8; Longman), maar werd ook al
aangevochten door Luther die opmerkt dat deze vergelijking volslagen absurd is.

Hij geeft de voorkeur aan de volgende uitleg, waarbij hij toegeeft dat deze
onzeker is: 'Ze zullen worden verslonden en verwoest zoals hompen vlees. die in
de pot gegooid worden om te worden gekookt, doorgaans worden gegeten; zoals
het vlees in de pot worden zij gekookt door kwade machten en vervolging.'
Calvijn geeft er de voorkeur aan om ']'llND af te leiden van .]Ng: 'alle gezichten

verliezen hun schoonheid'. Volgens Stonehouse duidt lRD. 'schitterend zijn'. hier
witheid aan. Davidson en JPM Smith zijn het niet eens met deze etymologie maar
nemen ook aan dat de uitdrukking 'roodheid verzamelen' hier aangeeft dat de
gezichten bleek worden. Dit zou een parallel hebben in Jer.30:6. Zowel Cörg
1978 als Panerson zoeken de oplossing door de beginletter D de scheiden van de

res( van het woord. Görg ziet een relatie met Egyptisch 'rr, 'ein Art gefàB',
voorafgegaan door het lidwoord p3. De uitdrukking lllND l'fi2 betekent dan 'die
zunehmend gltihende RotÍiirbung des Metals'(zie hiertegen de opmerkingen van

Schiingel 1978). Patterson slelt voor om de D te zien als een partikel, zoals in het

Arabisch en het Ugaritisch, en het resterende woord le verbinden met Akkad.
araru.'beven (van angst)'. lllND fli2 zou dan als een hendiadys moeten worden

opgevat. Hij verlaalt met: 'convulsed with fear'.
Wellicht is het mogelijk om een oplossing te vinden die dichter bij het ons

bekende Hebreeuws blijft. namelijk door']]']ND te verbinden met fl'lNDn, 'glorie,

pracht'. ln de verwante profetie tegen Assyrië in Jes. l0 (vgl. Peels 1993,32 en

Spronk 1995a,46) duidt dit woord op 'de trots van zijn hovaardige ogen'(v. l2)

49 
S"hiir,g"l l9?8 is e€n ander€ mening toegedaan. Volgens hem ligtde nadruk in de LXX op (@qra.

'hitte'i 'wie Clut zum Topfhin'. De pot zou hier slechts genoemd ziin om onderscheid te maken tus§en

deze hitte en de hitte van de zon; vgl. de sugBestie van Happel dat de brontekst van dc LXX was:

'11''lf( ) lrff. 'wie der Brand (Russ)des Topfes'.
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en verwijst het dus ook naar een deel van het gezicht (zie ook Jes. l3:19; 28:l-5).
Net als aan het begin van dit hoofdstuk heeft de dichter mogelijk op deze basis
een nieuw woord bedacht, waarmee hij op ironische wijze het einde van de glorie
Yan Assyrië aanduidt.

C antike L C. ii (2: 12- I 4)
Met bijtende spot'klaagl'de dichter hier over het einde van de Assyrische
koninklijke familie, waarbij ze vergeleken worden met leeuwen. Dit gedeelte
eindigt met een zwàar oordeel uit de mond yan YHwH. Het geeft aan dat Hij
verantwoordelijk is voor dit einde van de Assyrische leeuw.

StroJè ILC.ii.I (2:12)
De eerste strofe van de uitgebreide vergelijking met de leeuwenfamilie beschrijft
hun woonplaats en noemt alle leden van de familie.

2:l2a Wqar is nu het hol van de leeuwen
en het nesl van de jonge leeuwen?

In Assyrische teksten wordt de koning vaak vergeleken met een leeuw (vgl.
Maier,277 , Charles 1989 en Johnston 1992,3'79-386). Binnen het OT gebeurt dar
ook in Jes. 5:29 en Jer.50:27.50 Met name de genoemde tekst uit het boek Jesaja
is van belang voor de uitleg van Nah. 2: l2vv. Er blijken vele overeenkomsten te
zijn tussen Jes. 5:24-30 (afgebakend door de Masoreten met een setumah en een
petuchah) en het boek Nahum: de beschrijving van het goddelijke oordeel als
vuur dat kaf verte eÍÍ (v.24; vgl. Nah. l:10), de boosheid van yHwH (v. 25; vgl.
Nah. l:2); bevende bergen (v. 25; vgl. Nah. t:5); hopen lijken (v. 25; vgl. Nah.
3:3); een snel naderend leger (v. 26; vgl. Nah. 2:6); paarden en wagens (v. 2g; vgl.
Nah.2:6) en een duisternis brengende vloed (v.28; vgl. Nah.2:6). Jes.5:24-30
verkondigt het oordeel van YHwH over zijn volk. Voor dat doel wordt een volk
opgeroepen van het uiteinde der aarde. Dit volk wordt niet met name genoemd,
maar het is duidelijk dat hier de Assyriërs zijn bedoeld (vgl. H. Wildberger, BK
X/|, 223). De profetie van Nahum kan gezien worden als een omkering van deze
oude oordeelsprediking. Nahum richt zich tot de stad Nineve als tot de woon_
plaats van de leeuw. De jonge leeuwen staan waarschijnlijk voor de .geweldige,
dienaren van de koning genoemd in v. 6 (vgl. ook v. l4).

De uitdrukking illtN ltyD wordt ook gebruikt in de 'Rol van de Lofliederen,
uit Qumran (l QH V, l3) in een beschrijving van de onderdrukking waarvan God
de'armen'redt. Dit is waarschijnlijk overgenomen uit het boek Na-hum.

;''ly':tD, 'nest', wordt doorgaans gewijzigd in n.tyD,,grot,. Driver 193g,271,
veronderstelt dat het daarop volgende Nli.l een verschrijving is van ;.,rN, ,waar 

is
het?', maar de MT wordt hier bevestigd door de oude vertalingen. De tekst laat

50 
zie meer in het algemeen over dit onderwerp G.J. Botlenveck. Gottund Mensch in dcn arttcsla-

mentlichen Löwenbildem." llort, Lied und Golesspruch (Fs l. Ziegler. ed. J. Schreiner). Wijrzburg
1972. I I 7- 128, en over de woorden voor lceurv in het Hcbreeurvs pl Riede. UF 25 ( 1993 ) 354v.
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zich hier ook goed verklaren als de aanduiding van een aspect van llrD: de woon-

plaats van de leeuwen is ook de plaats waar zij hun jongen grootbrengen.

2tl2b Waar de leeuw heen ging, de leeuwin was daar,

de leeuwenwelp: en niemand die (hen daar) angst aanioeg.

De presentatie van de volledige leeuwenfamilie wordt verstoord door uitleggers

die menen dat we hier in plaats van x'f),'leeuwin', moeten lezen: Nif?,'om te

gaan'. Deze emendatie baseert men op de vertaling-in de LXX: Íoi Ëïosl'0eiv, op

de lezingen in de Pesh., Vulg., Tg. (vgl. Gordon 1989, 138) en een Hebreeuws

manuscript (vgl. H. Gese, ZAlttt 69 u9571 6l ). Het commentaar uit Qumran citeert

hetzelfde woord als de MT, maar geeft het in de uitleg weer mel Nlf). Dit zou een

verklaring kunnen zijn van de afuijkende lezingen in de oude vertalingen. De

oorzaak van de latere wijziging van de oorspronkelijke tekst zou kunnen zijn dat

men er moeite mee had dat binnen korte afstand twee verschillende woorden voor

'leeuwin' gebruikt worden (vgl. de ongebruikelijke meervoudsvorm iNf) in v.

I 3, die lijkt te wijzen op een ander enkelvoud dan in v. l2: n§I?). De MT wordt

gesteund door de genoemde tekt van 4QpNah en de parallel met Jes. 5:29, waar

ook sprake is van N'l) naast E!l(!)D). Men lette ook op het feit dat de complete

familie van leeuw, leeuwin en welp terugkeert in de volgende strofe (vgl. ook L.

Boadt, W 25 U975) 696, en A.R. Ceresko, UI 7 [1975] 80, die wijzen op de

chiastische structuur van de verwijzingen naar leeuw(inn)en en welpen).

Er bestaat enig verschil van mening over de vraag wie de dichter nu precies in

gedachten had bij deze vergelijking met de leeuwenfamilie: was het alleen de

koninklijke familie (Von Orelli), betrof het ook de edelen (JPM Smilh, Goslinga)

en ook nog de burgers (Keil, Rudolph)? Het blijkt mogelijk te zijn om al de

genoemde leden van de leeuwenfamilie te verbinden met personen die elders in

het boek Nahum worden genoemd. Zoals hierboven werd opgemerkt verwijzen de

'jonge leeuwen' (v. l2a) waarschijnlijk naar de edelen. De leeuwin staat voor de

koningin, die eerder werd genoemd in v. 8. De welp verwijst waarschijnlijk naar

de prins genoemd in l:14 als degene die de naam van de familie levend moet

houden.
'r'lnD I'Nl is de tegenhanger van h» 1'xr, 'en er is niemand die redt' (vgl. Mi.

5:7: )'vD f N'l lru [...] i'litNl; Ps. 1:3 en 50:22). Ze voelen zich veilig, terwijl er

daartegenover geen veiligheid bestaat voor degenen op wie ze jagen.

2:l3a De leeuw verscheurde (zijn prooi) voor zijn welpen

en wurgde (haar) voor zijn leeuwinnen.

Vergeleken met de welp en de leeuwin in het vorige vers verwijzen de meer-

voudsvormen 'welpen' en 'leeuwinnen' hier waarschijnlijk naar andere dan de

daar bedoelde personen. Hier zal het gaan om de burgers van Nineve, genoemd in

2:9b, en de dienstmeisjes van de koningin uit 2:8b. De varianten in 4QpNah: l'111

(vgl. Mur. 'l''1u) in plaats van I'nl"ll en de toevoeging van'l"lu na de tweede regel,

kunnen worden verklaard als pogingen tot verheldering en zijn daarom geen reden

tot emendatie van de tekst. Net als bij de aanduidingen van de leeuwin (Nll) en
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i'lNl)) worden er voor het leeuwenjong twee verschillende woorden gebruikt. Het
normale woord voor welp is'111, zoals in het vorige vers.]'nt'u suggereert als
absolute vorm lil (HAL,177). De woorden voor welp(en) en leeuwin(nen) zijn in
een chiastische structuur geplaatst, waarbij de dichter net als in 2:l I koos voor
een variatie in vormen.

Het is niet nodig om ''t! te wijzigen in'ï1,'ledematen', zoals voorgesteld door
A. Dupont-Sommer, Sem 13 (1963) 64v., en M. Dahood, Or 45 (1976) 329. ia
heeft een parallel in ) in de volgende regel en er zijn meer voorbeelden van het
gebruik van l'lt zonder diÍect object (vgl. o.a. Ps. 17:12122:14).

P:n pi. komt alleen hier voor. In de qal betekent dit werkwoord 'zich verhang-
en' (vgl. 2 Sam. l7:23). Op een aantal oude aÍbeeldingen is te zien hoe men zich
deze wurggreep van de leeuw voorstelde.r' Het wordt ook verwoord in (een versie
van) de Mesopotamische teksl Ludlul (tablet 4, kol. 2): 'Marduk deed een muil-
band op de mond van de leeuw die me wilde wurgen' (Akkad. fianiquial vgl. B.
Landsberger, AfO l 8 [ 958] 378v.; S.E. Loewenstamm, AOAT 204, 1980, 9l ).

2:l3b En hij vulde zín gro en met verscheurd vlees
en zijn holen meÍ verscheurde dieren.

Hel imperfectum x)D' duidt in dit verband op een herhaalde actie, net als de
voorafgaande participia: de leeuw is voortdurend bezig zijn hol te vullen met
prooi (vgl. JM § I l3e). Het is niet nodig om hier te veronderstellen dat ngtu iets
anders betekent dan tl']u, want dit kan worden beschouwd als een voorbeeld van
het poëtisch gebruik om naam en geslacht met elkaar in overeenstemming te
brengen. De mannelijke vormen in de eerste regel staan tegenover het urou*Jli.jk
in de tweede (vgl. W.G.E. Watson, JBZ 99 tl9801 326v.). Her is wel zeker dat àe
dichter met de prooi van de leeuw verwijst naar de volkeren .verscheurd' door de
Assyriërs (vgl. de uitleg van deze vergelijking in 82.22:25; Hos. 5:14; Mi. 5:7 en
Ps.7:3).

Stroíe .C.ii.3 (2:14)
Deze oordeelsaankondiging tegen Nineve wordt onderscheiden van de context
door'));1, een gebruikelijke aanduiding van een climax, en door de overgang naar
de eerste persoon enkelvoud als subject en de tweede persoon vrouwelijk enkel_
voud als object. Evenals de laatste strofe van het voorafgaande cantikel (v. ll)
bestaat zij uit drie bicola. Veel woorden uit de voorafgaande verzen keren hier
weer terug (l)']; vgl. 2:4v.; ']'D), vgl.2:121):x, vgl. l:10; Dt), vgl. 1:14;2:1;
[lN,vgf. l:5; ltu, vgl.2:13; !rDD, vgl.2:l;.ï,]y, vgl. l:12, t4;2:t; hp, vgl. 2:8).
Veel woorden uit deze strofe komen op hun beurt ook weer voor in het volgende
canto: de beginwoorden worden herhaald in 3:5; zie verder i.tf)..ID (van f)l) in
3:2; ))N in vv. 12, 13 en 15; Itn in vv. 3 en I 5; Dt) in v. 15; FIN in v. 13; l.]u in

5l 
_ 
Zie hierove. CathcaÍ, I07v. Hij verwlst n aat A. parrot, The A sol,4rryr,a. New york 1961, p.

l8ó eo 187, en naar S.N . Í*&ne\ History Begins ar Szzrer, Garden City I9j9, p. 9. Zie ook O. Keel,
Die Welt der ahoriehtalischen Bildsynbotik und das Alte Testanenr, illÍích 1977]. afb. l0l _
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v. l;yDL in v. 19 en hP in v. 2. Deze strofe kan aan de ene kant dus worden

gezien als een samenvaning van de voorafgaande hoofdstukken en aan de andere

kant als een inleiding op het volgende hoofdstuk.

2:l4a 'Let op. Ik ben tegen iou!'
(Dil is een) uilspraak van Yuwu van de legerscharen.

Deze woorden staan in de oudlestamentische wetenschaP bekend als de'Heraus-
forderungsformel', waarin YttwH zijn tegenstander oproept voor de beslissende

confrontatie.t2 Naast Nah. 2:14 en 3:5 komt deze alleen voor in de boeken

Jeremia (21:13;23:30vv.;50:31; 5l:25) en Ezechiël (5:8; l3:8;21:8;26:3:28:22;
29:3, l0; 30:22; 34:10 35:3; 38:31 39:l). Evenals de rest van de strofe lijkt zij
voort le boÍduren op de vraag die in het tweede canlikel van het eerste canto

centraal stond: 'Wat denkje wel le kunnen beginnen tegen YHwH?' (l:9a). YHwH

neemt dus als het ware de uitdaging aan. Let hier ook op het gebruik van hetzelfde

voorzetsel )N, dat alleen voorkomt in l:9; 2:14 en 3:5. Op deze manier wordl

expliciet gesteld dat YHWH de zaak van de onderdrukte tol de zijne heeft gemaakt:

Hij kiest vóór de onderliggende partij en daarmee tegen de hier aangesproken

onderdrukker. Het lijkt er dus op dat de dichter van het boek Nahum verantwooÍ-

delijk is voor deze formulering. Dat betekent dat deze woorden waarschijnlijk van

hem werden oveÍgenomen door Jeremia en dat we hier opnieuw een voorbeeld
hebben van invloed van het boek Nahum op deze latere profeet. Dit wordt
bevestigd door een andere overeenkomsl, namelijk de verwijzing naar vuur
gebruikt door YHwH tegen zijn opponenten in Jer. 2l :l 3v.; 50:3 I v. en 5 I :25. Dit
alles biedt ook een verklaring voor het opmerkelijke gebruik van nl:1rb, 'holen',

in Jer. 2l:13.
Het epitheton n'lNfy past goed bij deze krijgshaftige boodschap. Hel duidt

immers op het hemelse leger dat soms naar de aarde komt om voor de goede zaak

te strijden, zoals beschreven in Ri. 5:20vv.; 2 Kon.6:17; vgl. ook I Kon. 22:l9.tr
ln het boek Nahum valt dit samen met hel feit dat de dichter lijkt te denken dat

zowel menselijke als goddelijke krachten Nineve zullen vellen (zie de eerder

gemaakte opmerkingen over de 'verslrooier' in 2:2 en de 'geweldigen' in 2:ó). De

stad wordt aangeduid mel de suffixen vrouwelijk enkelvoud, zoals in l:8a, I I en

2:2. Wellhausen, Van der Woude, Roberts en CTAT, El5, stellen voor om ze te

wijzigen in mannelijke suffixen, omdat zij het antecedent zoeken in de directe

context.

2:l4b 'En Ik zal (ouw) wagens verbranden, in rook (doen opgaan)

en hel zwaard zal jouw jonge leeuwen verslinden.'

52 Zie P. Humbert, "Die Herausforderungsformcl 'hinneni élékà',* ZAw 5l (1933) l0l-108; en

verder ook F. Baumgàrtel, "Die Formel rr'lrt li oht e 

"' 
ZAw 72 (1961) 271-2901m n 219v.

5l 
Zie hi".ore, m1n dissenatie Beatific Alte de in Ancienl lsrael and in the Ancient Near Fasl

(AOAT 219), Neukirchen-Vluyn 1986, 261
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Jlryl lrl;'l geeft aan dat het verbranden van de stad niet onopgemerkt zal blijven.
De opstijgende rook zal als een signaal voor anderen zijn (vgl. Joz. 8:20v.). Deze
woorden doen denken aan 2 Sam. 22:9 (= Ps. I 8:9) met een beschrijving van de
yerwoestende theofanie (vgl. ook het beven van de aarde in v. 8, evenals in Nah.
l:5) en aan Jes. 9:17v. over het verbranden van het kwade door 'Yuwu van de
heerscharen'.
;'ll)l wordt vaak geëmendeerd. De LXX heeft hier d,frOóg oou, 'jouw menig-

te'; hetgeen wijst op Il met suffix in de brontekst (vgl. ook Pesh., Tg. en 4QpNah
dat in het commentaar ;'t)f']l heeft [het citaat zelf is niet bewaard gebleven]). Dir
wordt als de belere tekst gezien door o.a. Wellhausen, Rudolph, Van der Woude,
Renaud en CTAT,8l2vv. Marti, JPM Smith e.a. willen hier lezen: :lylt, ,jouw

hol', omdat dit een betere parallel is bij de 'jonge leeuwen' in de volgende regel.
Om dezelfde reden stelt Elliger voor: :lIfg,'jouw struikgewas' (BHS, verwijzend
naar I : l0; vgl. ook Jes. 9:l 7). Andere voorstellen zijn: ïtir-'r, 'jouw trors' (Richter
1914, 134:' Driver 1938, 271) en 'l''tl, 'jouw hol' (Keller). Toch verdient hier de
MT, ondersteund door de Vulg. (quadrigas /aas), de voorkeur. De vermelding
van de strijdwagens is één van de vele verwijzingen naar de eerste twee hoofd-
stukken en ook naar het volgende hoofdstuk. Het is niet nodig om een synoniem
parallellisme met o'']'D) te creëren, omdat ook in de volgende bicolon twee
volledig verschillende elementen ('verscheuren, en,boodschapper,) worden
gecombineerd. Dit zijn ook niet de enige voorbeelden in dit boek van vermengde
vergelijkingen (zie l:10 en 3:15, ook in verband met het werkwoord ))N!).;ri).f
kan worden beschouwd als een vrouwelijke vorm van l).], in grammaticaal
opzicht te vergelijken met;'lD-tU in v. l3 (Cathcart 1979, 9). Dit betekenr dat de
mappiq moet woÍden weggelaten (vgl.82.27:20). Blijkbaar gingen de Masoreten
uit van een meer regelmatige vorm, met het suffix van de derde persoon enkel_
voud. De reden voor dit nieuwe voorbeeld van een neologisme ligt waarschijnlijk
in de wens om het geslacht van de parallelle woorden overeen te Iaten komen:
IUry // o''']!D) zijn mannelijk en i'lf)r // ltn vrouwelijk.sa

Zoals al werd opgemerkt bij v. l2a moeten we bij de,jonge leeuwen, waar_
schijnlijk denken aan de edelen, de bevelhebbers van het làgei1vgl. p.D. Miller,
UF 2 [1970) 183). Her feit dat van hen nu gezegd wordt dai zii Jorden verslon_
den door het zwaard markeert de overgang van beeldspraak naar de daarmee
aangeduide werkelijkheid. Leeuwen jaagt men doorgaans niet met zwaarden. Dit
wapen-wijst juist op het slagveld. Van een .verslindend zwaard' is ook sprake in
Defi. 32'.42 en Hos. I l:6 en ook in de vazallenverdragen van Esarhaddon (vgl.
ANET, 540; TUAT, tl2, 176).

5a 
Vgl. W.G.E. Warson, ..Gender-Matching 

in the Old Testament... JBI_ 99 (19g0) 321-341;m.n..
328' en TTCHIt,2l0. Hij volgt hier de vertalÀg van cathcart rqz:, is, t o"*"i à"r. rater door cath-caí.*rer is herzien. In de hierboven gegeven venaling is het door Watson gesignaleerde fenomeen nog
duidelijker.
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2:l4c 'En Ik zaljouw verscheuren van de aarde wegsnijden
en de slem van jouw boodschapper zal niet meer worden gehoord.

De MT suggereert als object in de eerste regel de prooi, dat wil zeggen de buit
meegenomen door de Assyriërs naar Nineye. Het is echter aannemelijker om hier
te denken aan de actie van het pakken van de prooi, omdat dit beter past bij de
andere verwijzingen naar de Assyriërc in dit vers, die alle een activiteit inhouden
(wagens, jonge leeuwen, boodschappers). Daarom moet de vocalisatie hier
enigszins worden aangepast: :19)p, waarbij een infinitivus gelezen wordt in plaats

van een naamwoord. Dit lost ook het door Rudolph gesignaleerde probleem op
dat er niels overblijft om te plunderen (vgl. v. l0) indien alle buit al zou zijn
verwijderd. De door hem voorgestelde oplossing middels een veÍaling'van het
land' wordt tegengesproken door hel gebruik van [lN in l:5.

De vorm van het suffix in n))N)D is ongebruikelijk en wordt daarom doorgaans
gewijzigd. E. Ben Yehuda, ./l OS 37 (1917) 327, veronderstelt dat de MT hier wel
correct is, maar hij stelt voor om te vertalen, op grond van een Arabische equiva-
lent lóka,'knarsen': 'het geluid van jouw knarsen'. De meeste geleerden kiezen
voor de lezing ïl)ts?D (vgl. GK §9ll). Keller e.a. gaan uit van de lezing van de
LXX: rcr ép1cr oou (vgl. ook de Pesh.), hetgeen zou wijzen op lll){}D in de
brontekst. Wellhausen (vgl. ook Van der Woude en CTAT,813) kiezen voor
n?)§?D (een defectief geschreven meervoud met mannelijk suffix). Andere
suggesties zijn: ol)N)D (met suffix meervoud) door S. Krauss, ZAW 48 (1930)
324; ït)ND, 'jouw voeden', door Driver 1938, 271:, ills'l? of:llDiNt), 'jouw
leeuwinnen' door Richter 1914, 135, Elliger en Schulz 1970, 32. Doorgaans
neeml men niet de moeite om uit te leggen waarom de Masoreten de huidige
zeldzÀme vorm accepteerden of introduceerden. Men mag toch aannemen dat zij
daarvoor hun redenen hadden. Volgens Keil heeft het suffix'eine um des Tones
am Ende des Abschnittes willen verlàngerte Form, analog dem i't?[lN Ex. 29,35'
(vgl. ook Goslinga). Indien n))N)D inderdaad een bijzondere vorm van rl)§tD is,

dan zou dit goed pÍssen bij de verwijzing naar de ene boodschapper in 2:l en de
tegenstelling benadrukken: de boodschap van vrede voor Juda gaal gepaard mel
het einde van de Assyrische boodschapper. die voor de omringende volken
doorgaans alleen maar slechl nieuws zal hebben gehad.5t

55 
D.N. Fr""dÍnon 

"n 
B.E. Willoughby, I7/17',IV,894. spreken hier van 'militàrische Herolde. die

durch ihre Signale zur Schlacht blöen und die verschiedenen taktischen Manöver einleiten.' maar e.
zijn voor een dergelijke speciale functie geen aanwijzingen in aídere teksten te vinden. Deze interprcta-
tie lijkt te zijn gebaseend op een ie beperkte uitleg van de vergelijking met de onwaarschijnlijke
veronderstelling dai l'']'5) het object is van zowel )rxn als'nl)n, Grwijl n9.lg l'"lID in sío,r.lj

conttructus zosder. staan. De duidelijke verbanden met de context worden genegeerd.

t37
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NAHUM 3: I-I9

A.i.l Ach, stad van bloedvergieten, (3:laA)
een en al leugen, (laB)

vol met buit! (lbA)
Hel roven houdt niel op. (lbB)

2 Zweepgeklap! (2aA)
Het geluid van ratelend(e) wiel(en)! (2aB)

En een voortjagend paard (2bA)
en een denderende wagen! (2bB)

Een aanvallende ruiter (3aA)
en een vlammend zwaard (3aB\

en een bliksemende speer! (3aC)
3 En een grote hoop verslagenen (3bA)

en een massa doden! (3bB)
En er komt geen einde aan de lijken. (3cA)

Men struikelt over hun lijken! (3cB)
ii.l Vanwege de vele hoererijen van de hoer, (4aA)

bevallig schoon, meesteres in toverijen. (4aB)
Volken verkopend voor haar hoererijen (4bA)

en families voor haar toverijen. (4bB)
2 'Let op, lk ben tegen jou! ' (5aA)

(Dit is een) uitspraak van YHwH van de legerscharen. (5aB)
'En Ik zal je schaamdelen ontbloten tot aan je gezicht (5bA)

en Ik zal volken je naaktheid laten zien (5bB)
en koninkrijken je schaamte. (SbC)

En Ik zal vuil opje gooien (6a\
en Ik zalje verachtelyk maken (6b)

en je tot een schouwspel maken. (6c)
3 En het zal gebeuren dat ieder die je ziet vanje zal wegvluchten (7aA\

en zeggen: "Nineve is verwoest. (7 aB)
Wie zal haar beklagen? " (7bA)

Waar moel Ik troosters yoor jou zoeken? ' (7bB)

B.i.l Zou jij het beler doen dan No yan Amon, (&aA)
Iiggend aan de rivieren, (8aB\

(met) wateren rondom haar? (8aC)
Haar voorwal was de zee, (&bA)

van de zee haar maur. (8bB)
2 Kus was haar lcracht met Egtpte (9a1.)
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en er kwam geen einde aan. (9ab)
Put en Libiërs (9bA)

waren haar hulp. (9bB)
ii.l Ook zij ging in ballingschap, in gevangenschap. (l}aA)

Ook haar kinderen werden verple erd op alle hoeken yan de stralen.
( loaB)

En oyer haar edelen wierp men het lot (l0bA)
en al haar groten werden in de boeien geslagen. (l}bB)

2 Ook jij zal dronken worden, (lla)
je zal verduisterd worden. (llb)

Ook jij zal een schuilplaats tegen de vyand zoeken. (llc)

C.i.l AIje vestingen zijn vijgenbomen met vroegrrpe vruchten. (l2a)
Als ze worden geschud, vallen ze in de mond van de eter. (126)

Zie, je volk in iouw midden is (als) vrouwen. (l}a)
De poorten van je land zullen wijd open staon voor je vijanden. (l3b)

Vuur zalje grendels verteren. (13c)
2 Pul voorje zefwaler voor de belegering, (l4aA)

versterk je vestingen! (l4aB)
Ga in de klei en stamp op het leen, (l4bA)

maak de stenen wand sterk. ('l4bB)
3 Daar zalvuurje verteren, (líaA)

een zwaard zal je neerhouwen. (l5aB)
Hel zal je verteren als verslinders, (l5bA)

talrijk als verslinders, ( l5bB)
talrijk als sprinkhanen. ( l5bC)

ii.l Jij hebt je kooplieden vermenigvuldigd (l6aA)
meer dan de sterren van de hemel. (l6aB)

[Een verslinder spreidt zijn vleugels uit en vliegt weg. (l6b)
Jouw wachters zijn als sprinkhanen (l7aA)
enjouw schrijvers als zwermen sprinkhanen, (l7aB)
die op de heggen zitren op een koele dag.J 07aC)
De zon gaal op en zij verdwijnen ('l7bA)

en hun plaals in onbekend. lYaar zijn ze (gebleven)? (l7bB)
2 (J) Jouw herders zullen in slaap vallen, koning van Assyrrë. ( l SaA)

(') Jouw edelen zullen op hun plaatsen blijven. (l&aB)
()) Jouw volk zal verstrooid worden op de bergen (l8bA)

(1) met niemand om (hen) le verzamelerr. ( I 8bB)
3 Er zal geen verzachling zin voorjouw rampspoed, (l9aA)

je wond zal afschuwelijk zijn. (l9aB)
Allen die het nieuws over jou horen (l9bA)

zullen in hun handen klappen on jou. (l9bB)
[Want over wie is jouw boosheid niel voorldurend gekomen?J (9c)
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HOOFDLIJNEN EN PERSPECTIEVEN

In dit laatste hoofdstuk beginnend met een ironisch klaaglied komen opnieuw de

elementen van het goddelijk oordeel en het visioen van zijn vervulling aan de

orde. Het spreekt ook Nineve aan als de bloedstad: de hoofdstad van de Assyriërs

die verantwoordelijk zijn voor zoveel bloedvergieten zal nu gevuld worden met

het bloed van zijn eigen inwoners. Met deze vervloeking vanwege het bloedver-
gieten wordt een nieuw, een moreel aspect geihtroduceerd. Daaraan wordt in de

volgende verzen nog de verwijzing naar hun onbelrouwbaarheid aan toegevoegd:

hun stad wordt vergeleken met een hoer die op passende wijze zal worden
gestraft, namelijk doordat ze te schande gemaakt zal worden voor het oog van de

volken.
Het conflict met Nineve blijkt nu ook meer te zijn dan slechts een zaak voor

Juda en zijn God. Het betreft ook andere volken, zoals de Egyptenaren en hun

bondgenoten. Niet alleen Juda zal feestvieren, iedereen zal blij zljn met het einde
van de liran.

Hoewel de dichter hier meer narnen noemt dan in de voorafgaande twee
hoofdstukken, verbindt hij zijn woorden niet aan één bepaalde historische situatie.
HU lijkt zelfs bewust ruimte te laten voor een meer algemene toepassing. Schijn-
baar onoverwinnelijke steden zoals No van Amon kunnen veroverd worden; dat
geldt ook voor Nineve en elke andere residentie van nieuwe tirannen. Zij die nu
sterk lijken kunnen morgen zwak zijn. Deze realistische, maar ook optimistische
kijk op de geschiedenis is gebaseerd op zijn geloof in de krachtige verdediging
van de gerechtigheid door YHWH, zoals hij dat beschreef in het eerste hoofdstuk.
Vanwege deze tamelijk algemene benadering kunnen de woorden van Nahum
gemakkelijk worden toegepast op nieuwe situaties en verbonden worden aan

nieuwe verschijningsvormen van boze machten. Voorbeelden van dit gebruik van
het boek Nahum zijn mogelijk al te vinden in delen van het boek Jesaja welke
gedateerd kunnen worden ten tijde van of na de Babylonische ballingschap. Het
orakel tegen (de dochter van) Babylon in Jes.47 gebruikt elementen van Nah.
3:5-7, waarin Nineve vergeleken wordt met een hoer en te schande wordt ge-
maakt. Het kan nauwelijks toeval zijn dat in Jes. 47:3 sprake is van de wraak van
YH$H (vgl. Nah. l:2). De na-exilische profetie tegen Tyrus en Sidon in Jes.
23: I 5- I 8 voegt aan de vergelijking met een hoer een verwijzing naar de winst uit
de handel toe (vgl. Nah. 3:16). Dit brengt ons dicht bij de bekende tekst over de
hoer Babylon in Op. l7v. Naast hoererij en handel wordt hier de toverij genoemd
(18:3,22). Daarmee wordt een element toegevoegd dat we ook vinden in Nah.
3:4. Andere aanwijzingen voor mogelijke directe of indirecte invloed van het
boek Nahum op dit deel van Openbaring zijn het feit dat Babylon verweten wordt
'dronken van bloed'te zijn (17:6; vgl. Nah.3:l en I l) en de herhaalde ironische
klacht over het verbranden van de stad (18:9-19; vgl. Nah.3:l en 7).

Een ander voorbeeld van een nauwe relatie tussen het laatste hoofdstuk van het
boek Nahum en latere profetieën is te vinden in Jes. 5l : l9v. De beschrijving van
verwoesting en dood samen met het ontbÍeken van troost doet sterk denken aan
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Nah. 3:7 en l0 (vgl. ook 2:l l). ln het boek Joël treft men ook een aantal passages
aan die beïnvloed lrken te zijn door het boek Nahum, met name de verwijzingen
naar de sprinkhanen in Joël I (vgl. Nah.3:l5vv.)

Het commenlaar op het boek Nahum gevonden in Qumran ziet in de ,slad van
bloedvergieten' een verwijzing naar Jeruzalem ('de stad van Efraim'), dat door de
Farizeeën gevuld is met leugens en bedrog. (No van) Amon wordt er gelijkgesteld
met de Sadduceeën (aangeduid als 'Manasse'). De enige veilige en goede plaats is
de gemeenschap van Qumran, dat in het boek Nahum zou voorkomen als Juda.

Hieronymus ziel in No van Amon hisloÍisch gezien een verwijzing naar Alexan-
drië of Amman. Geestelijk zou het staan voor de kerk als tegenhanger van de
wereld gesymboliseerd door Nineve. In de beschrijving van de kwade macht vindt
hij veel verwijzingen naar de duivel. Cyrillus ziet Satan vooral in de ,eter, van de
zielen (3: l2). Het laatste vers van het boek zou voorspellen dat Satan vernietigd
zal worden door Christus. Luther merkr op bij de uirleg van 3:5, dar hij dir in zijn
dagen vervuld ziet in de manier waarop het evangelie de hoererij van de paus
ontmaskeí. Petrus van Hoeke spreekt in zijn commentaar van de,Assyrische
Turk' en voegt aan de herinterpretatie van Nah. 3 in Openbaring toe dat het zeker
is dat deze profetieën betrekking hebben op de zonden van het Turkse rijk.
Moderne uitleggers zijn wat voorzichtiger in het aanwijzen van 'Assyriërs van
onze tijd'. Zij die pogen de theologische boodschap samen te vallen leggen er
doorgaans de nadruk op dat Cod blijkbaar zijn eigen ongekende, mysterieuze
gang gaat wanneer Hij een einde maakt aan hí kwaad.

INLEIDING TOT DE EXEGESE

Literatuur: Balaban 1962; H. Brunner, "Eine assyrisches Relief mit einer àgypti-
schen Festung," l.f, 16 (1952v.) 253-262; M. Dahood, "Causal Beth and rhe Root
NKR in Nahum 3,4," Bib 52 (1971) 395v.; J. van Doorslaer. ..No Amon,,'CBp
1 I ( 1949) 280-295; D.E. Florit, "Ripercussioni immediate della cadura de Ninive
sulla Palestina," Bib 13 (1932) 399-417;T.F. Classon, "The Final euesrion - ln
Nahum and Jonah," 87r 8 I ( 1969f.) 54v.; R.P. Gordon, "Loricare Locusrs in rhe
Targum to Nahum III l7 and Revelation lX9." W33 (1983)338v.; p. HöfÍken.
Untersuchungen zu den Begrindungselementen der Völkerorakel des Alten
Testaments, Bonn 1977; Nogalski 1993a, 40-45; Nogalski 1993b, ll7-128; p.

Ruben, "Strophic Forms in the Bible," JpR ll (1899) 43t-479t J.E. Sanderson.
"Nahum," The llomen's Bible Commentarv (ed. C.A. Newsom. S.H. Ringe).
London 1992, 217-221: T. Schneider, "Zum ropographischen-hisrorischen
Hintergrund von Nah 3,8f," 8N 44 (1988) 63-73; R. Weiss. "A Comparison
belween the Massoretic and the Qumran Texts of Nahurn Ill, l-11," Àd? 4
( 1963v.) 433-439; G. Wildeboer, "Nahum 3.7 ," ZAt( 22 ( 1902) 3 I 8v.

Vergeleken mel de vorige hoofdstukken heeft Nah. 3 weinig aandacht gekregen in
het modeme onderzoek. Dit zal ook te maken hebben met het feit dat de He-
breeuwse lekst weinig problemen oplevert. Hij geeft eerder aanleiding tot bewon-
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dering dan tot discussie. Zo merkte reeds Hieronymus op bij vv. l-4 dat geen

enkele veÍaling recht kan doen aan de schoonheid van de oorspronkelijke taal. Er

blijkt ook weinig reden te zijn om te twijfelen aan de eenheid en authenticiteit van

dit hoofdstuk. Toch zijn er enkele verzen opgevat als glossen. Er wordt ook wel
gesleuteld aan de volgorde van de verzen. Sommige geleerden menen sporen van

redactie te hebben gevonden, maar er is wat dit betreft weinig overeenstemming te

bespeuren, zoals duidelijk moge worden uit het volgende, chronologische over-
zicht:

Billerbeck wil vv. l2-15 plaatsen na 2:4, omdat dit zou resulteren in een

logischer gedachtegang.
Ruben 1899, 459, veronderstelt dat v. l5 bestaat uit opmerkingen die oorspron-

kelijk ter correctie in de kantlijn stonden geschreven.
Haupt deelt hoofdstuk 3 op in zijn reconstructie van vier liederen. 3:1, 4-7

horen aan het begin van het tweede liedl 3:8-ll, 14v., l2v. en l8v. vormen het

derde lied; 3:2v. ziet hij als begin van het vierde lied.
Duhm l9ll, 106v., plaatst de laatste verzen in een nieuwe volgorde: vv. 14,

l5a, l9b, I 5b- I 7, l8- l9a. Hij schrapt vv. l6- l7a grotendeels.

Riessler ziet in vv. l-4 de 'Grundstock' van het boek. Daar zouden aanvankelijk
l:11,141'2:2;3:5vv. en 13-19 aan zijn toegevoegd en in een latere fase: l:2-5, 8

en 2:14, samen met de historische berichten in 2:4-12 en 3:8vv.
JPM Smith onderscheidt kleine glossen in vv.8, 13, l5 en 16. Hij beschouwl

vv. l8v. als secundair, omdat het een terugblik zou zijn en de val van Nineve zou
weergeven als een algesloten gebeurlenis.

Jeremias 1970, 28-53, veronderstelt dat vv. l-5 en 8-ll oorspronkelijk gericht
waren tot Jeruzalem en een nieuwe betekenis kregen tijdens de Babylonische
ballingschap. Ze zouden zijn verbonden met een lijkenlied over Nineve (v. 7) en
gecombineerd met orakels tegen Assyrië (vv. l2-19). Hij ziet glossen in vv.6,
I 5a, 16 en I 7a.

Volgens Schulz 1973 is vv. 4-6 onderdeel van de ringcompositie die volgens
hem begint in 2: l2 en waaraan vv. I -3 werd toegevoegd. Ze worden gevolgd door
de spottende klacht in vv. 7-18. Het begin van v. 7 en v. l9 zouden zijn loege-
voegd als een raamwerk. Kleine glossen vindt hij in vv. l5a en I 6b (zie over deze
analyse ook HöfÍken 1977, 520v.).

Renaud veronderstelt dat vv. 2v. oorspronkelijk na 2:ll stond; vgl. Robertson,
die vv. I en 4 scheidt van vv.2v.

Seybold I 989, I 9-34, beschouwt 3:8- I 9a; 3: l, 4a; 3 :2 en 2:2, 4- I 3 als de oudste
delen van het boek. Deze gedichten zou zijn geschreven in de eerste helft van de
zevende eeuw en zijn verbonden met de godsorakels 2:14 en 3:5v. kort voor de
vaf van Nineve. Volgens hem zijn 3:7 en l9b secundair.

Nogalski vermoedt dat w. I 8v. later zijn toegevoegd, samen met I : I I - 14, als
een raamwerk voor ouder materiaal. Hij dateert deze redactie rond het jaar 612.
Hij vindt sporen van na-exilische bewerking in vv. 15a en l6b.

Lescow 1995 rekent vv. 1-4, 12 en l8v. bij de grondtekst. vv.5v. en 13-17
horen zijns inziens bij een eerste aanvulling, maar hij sluit niet uit dat vv. l5b-17
opgevat moet worden als een nog later toegevoegde glosse.
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Een van de weinige dingen waarin al deze lheorieën overeenkomen is de twijfel
aan de authenticiteil van vv. l5-19. Ook de in dit commentaar gegeven structuur-
analyse wijst in deze richting. Voor de rest komt uit deze analyse echter naar
voren dat ook dit hoofdstuk evenwichlig is opgebouwd met vele verbanden met
de voorafgaande hoofdstukken.

EXEGESE

Canto I (3:l-19)
Het laatste canto wordl in de eerste plaats gekenmerkt door inclusie. Het begint
met een kort klaaglied en het eindigt met de melding van handgeklap, een univer-
seel gebaar van vreugde. Daarmee onderstreept het dat de rouw over Nineve
ironisch is bedoeld. Men zal tevergeefs zoeken naar sympathie voor de verdoem-
de stad (v. 7). Een inclusie wordt ook gevormd door de herhaling van ti in vv.
3v. en 16, door het parallelle paar nt))DD (v. 5) /i'1)D (v. l8) en door de tegen-
stelling van llu (vv. 4, l8) en;''tr"l (v. l9). Een ander typerend element van dit
canto is de retorische vraag (vv. 7v., I 7, l9). Evenals het tweede canto bestaat het
uit drie subcanto's met elk een duidelijk eigen inhoud. met respectievelijk 3+3,
2+2 en 3+3 strofen.

Subcanto III.A (3:l-7)
In dit deel van de tekst gebruikt de dichter de traditionele profetische vorm van de
oproep beginnend met 't;'r, gevolgd door een beschrijving van de reden voor de
onheilspellende wee-roep.' Er bestaat verschil van mening over de precieze
indeling. Sommige geleerden beschouwen vv. l-3 als een eenheid (Vermeylen,
a.w., 134), anderen vv. l-4 (Krieg, a.w.,433) of vv. l-7 (Westermann, a.w., 140;
Janzen, a.w.,70v.). Hel eigenlijk 'wee-orakel' Iijkt beperkt te blijven tot v. l,
hoewel sommigen denken dat het doorloopr tot v. 3 (Becking 197g, ll9) oftor v.
4 (Van der Woude, Achtemeier). Het volgende vers introduceert de aanvallers
(vgl. 2:5) die de ommekeer aangekondigd in deze profetie bewerken: de stad van
bloedvergieten zal gevuld worden met het bloed van zijn eigen inwoners (v.3b).:
We zien hetzelfde patroon in het tweede cantikel van dit subcanio: na de aantij-
ging dat Nineve als een hoer en een tovenares is (v. 4) kondigt yxwrr aan dat hij

' Vgl. C. Westermann. Grund.lornen prophetischer Rede. Mijnchen 1960. l16_142: tr. Ge6tenber.
ger. 'The Woe-Oracles of rhe Prophels." JBL 8l ( l9ó2 ) 219-263: R.J. Clifford. ..The 

Use of rdr in rhe
Prophets.' C80 28 ( f96ó) 458-464; G. Wanke. ..,ó_r und ,ó,!." Z_..18. 18 ltg66l 215-218: W janzcn.
.llourningCn dnd tfoe Oncle (BZAW 125). Berlin 1972: J. Vermeylen. Drr prophère lsaie à |opoco-
ltpti(rue.yol.2. Paris 1978. ó03-652; R.Ë. crements. "The Form and characier àfrhc prophetic woe-
Oracle§." Se,irics 8 ( 19821 11-29: D.R. Hillers. ..Hri. 

and Hór.Oracles: A Neglected S) nractic As-
pect." The lvod ofhe Lord Shall Go Forth (Fs D.N. Freedman. ed. C.L. MyeÀ er a1.1. Èhila,l.tphiu
I 983. I85- I 88i M. Ktieg. Todesbilder m Alten Testanent- Z:i,|Ich t 988. 42d-441.
- Zic over deze 'tvoe-threat combination' Gerstenberger. a.rv.. 25j. Met betrekking tot Nah 3 merkt
hij op dat de dreiging pas begint in v. 5. Binnen de contcxt van dit boek functioneen iet visioen van de
venvoesting in vv. 2vv. cchler duidelijk ook als dreiging.
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de stad op overeenkomstige wijze zal behandelen (vv. 5v.). Men lette ook op het

gebruik van I'R aan het einde (w. 3c en 7b) De samenhang van dit subcanto

wordt ook aangeduid door de parallel tussen ''li1 en de verwijzing naar (het

ontbreken van) rouw in v.7. Hier vinden we dus opnieuw een inclusie. De

afbakening wordt ondersteund door Hev. dat ruimte laat na v 7 r

C ant i ke I I I l. A. i (3 :l -3)
De aanklacht tegen Nineve, dat het een stad van bloedvergieten is (v. la), heeft

een tegenhanger is de aankondiging van een bloedbad binnen zijn muren (v. 3).

Deze inclusie wordt onderstreept door hel externe parallellisme van E!D-l en l)D
(vgl. Jes. 34:3). De middelste strofe met de beschrijving van de nadering van een

angstaanjagend leger (vv. 2a-3) markeert de overgang van het één naar het ander.

Strofe III.A.i.I (3))
Deze strofe bestaat uit lwee korte bicola. Hij is onderscheiden van de context door

']ir. een duidelijk markeerpunt van het begin van een nieuwe eenheid, en verder

door de verandering in de manier waarop Nineve ter sprake komt. ln het vooraf-
gaande werd Nineve aangesproken, hier wordt de stad beschreven in de derde
persoon. De overgang naar de volgende strofe wordt aangegeven door de verande-

ring van subject: van Nineve naar zijn aanvallers.

3:la Ach, stad van bloedvergielen,
een en al leugen!

''tt't is de normale kreet van rouw. In een profelisch orakel kan het functioneren als

een ironische aankondiging van de zekere dood welke de aangesprokene wacht
(vgl. H.-J. Zobel, TWAT,11,387v.). Hel kan vergeleken worden met de reactie van

de dienstmeisjes van de koningin genoemd in 2:8. Zij 'jammeren als duiven',
alsof ze al dood waren. De dichter is hier waarschijnlijk geïnspireerd door de

verwanle profetie in Jes. l0:5vv, beginnend mel ']llrN iln; vgl. ook het gebruik

van t'l;'l in Jes. l:24 (naast het woordpaar Dl1! /i oy':; vgl. Nah. l:lv.). Dergelijke

vervloekingen van een stad komen we ook legen in Jes. 29:l; Jer. l3:27 (zie ook
de opmerkingen bij Nah. 3:5b), Zef. 3:l en in de Ugaritische legende van Aqhat
(KTU l.l 9.lll: 45vv.).1

Het meervoud in o'D'ï "l', duidt op het vergoten bloed. ln Ez. 22:2:24:6.9
wordt hetzelfde gezegd van Jeruzalem (E D'ln ïy). Het is niet waarschijnlijk dat

ook Nah. 3:l in het licht van deze leksten uitgelegd moet worden als gericht tot
Jeruzalem, zoals Jeremias 1970, 20, beweert (hij verwijst daarbij ook naar 2 Kon.

' Ik konr h ier terug op een eerdere suggestie ( Spronk 1995 b. I80),datv.Tbijdcvolgendeeenheid
zou horen. Er zijn welis\laar relaties met het volgende veÍs (het gebruik van namen en hct persoonlijk
voornaam*oord van de tweede persoon). maar de verbindingen met de vooraÍèaandcTerzen zijn
sterker.
1 vgl. A. Jelïers. ,t/a gic und Divinotion in Àncient Palestine ond S]I./o (Studics in thc Histor) and

Culture ol lhc Ancient Near Easl8). l-eiden 199ó.250.
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2l:16;24:4 en Jer.22:17). Het lijkt er eerder op dat Ezechiël zich in deze heeft
laten inspireren door Nahum en via deze formulering wilde aangeven dat Jeruza-
lem geworden is als de voormalige hoofdstad van de Assyriërs. In het hoofdstuk
dat omgeven wordl door de genoemde teksten over Jeruzalem als bloedstad wordt
immers verwezen naar de 'overspelige' relatie van Israël met de Assyriërs (Ez.
23:5vv.). Het spreken over de door de Assyriërs aangerichte bloedbaden roept in
herinnering dat YHwH aan het begin van dit boek'wreker' wordt genoemd: het
bloed van de Assyrische slachtoffes roept om wraak (vgl. Ps. 79: l0) en dit woÍdt
gehoord door Ysws die trouw is aan het verbond mel zijn volk en nu bloedig
wraak zal nemen op zijn onderdrukkers (Deut. 32:40-43:, vgl. ook KÀl 224:l lf.).

De beste parallel van ?rh) vindt men niet, zoals gesuggereerd door Jeremias
1970,32v., in Hos. 7:3; l0:12v. en l2:1, maar in Ps. 59:3. De psalmdichter
spreekt van hoogmoedige en leugenachtige vijanden en van de hoop dat YHwH
hen zal vernietigen. Een voorbeeld van Assyrische leugens wordt beschreven in
Jes. 36:6v., waar de boodschapper van Sanherib beloften doet aan Jeruzalem die
nooit waargemaakt kunnen worden, terwi.)l hij tegelijkeíijd de suggestie wekt dat
Hizkia zijn volk zou misleiden.t

f,:lb Yol met huil!
Het roven houdt niet op.

De LXX geeft het voorlaatste woord weer met yqÀoQr1o1oeut. De veíaler lijkt
It.'D" te hebben afgeleid van lDlDD,'voelen, aanraken' (vgl. de Pesh.). 4QpNah
heeft hier tDlD', van lD'lD met dezelfde betekenis. De MT is een imperfectum qal
van llriD.

Het feit dat de stad overladen was met goederen (t')tu // ptD; vgl. Ps. 7:3)
geroofd van anderen, is het gevolg van hel genoemde bloedvergieten en de
leugens van Assyrië. Zoals werd opgemerkt bij 2: l0 herinnert het aan het pochen
van de Assyrische koningen over de rijkdommen die zij meegenomen hadden uit
veroverde landen. Zo bericht bijvoorbeeld Assurbanipal: 'Het hele gebied van
mijn land is totaal gevuld tol aan de uiterste grens'(Piepkorn, 82v.).

Stofe I I l. A. i. 2 (3:2-3 a)
In deze strofe horen we van de strijdwagens van het naderende leger gereed om
het bloed van de Ninevieten te vergieten. Evenals in 2:l lb gaat de beschrijving
van beneden naar boven. De eerste regel is als een oproep om aandacht te krijgen:
hoor, ze komen eraan! Vervolgens beschrijft de dichter wal er te zien is van de
krijgswagens, beginnend met de wielen, dan de paarden, de ruiters en tenslotte de
wapens waannee ze boven hun hoofd zwaaien. Het effect wordt versterkt door de
assonantie via de letter l. Verder is er alliteratie door het gebruik van de I en de l1

in v. 3aB-bA.

5 Vgl. ook M.A. Klopfenstein. Di e Líige noch den Alten Testament. ZuÍich 1964, 297v. Volgens
hem zijn o'D'I en PrD 'die Obe.begriffe. welche das handels- wie das au0enpolitische l-reiben des

Assyreneiches in den Augen Nahums veÍabscheuungswiirdig machen' (p. 298).
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3':22 Zweepgeklap!

NÀHUM 3:1- I9

Het geluid van ralelend(e) wiel(en)!
De extreem korte regels, zonder werkwoorden en zonder het verwachte meer-
voud, herinneren aan de eerdere aankondiging van de komst van de aanvallers in
2:2b. Met Hieronymus en Abarbanel suggereren sommige uitleggers dat vv. 2v.
beschrijven hoe de Assyrièrs andere volken aanvielen (Ealon, Van der Woude,
Becking, Achtemeier: 'her military juggernaut'). Binnen de huidige context en

vanwege de relaties met 2:2b (vgl. ook de manier waarop 3:2b voortborduurt op
2:5) is dit niet waarschijnlijk. Het zou ook de enige volledig positieve beschrij-
ving van de nog ongebroken macht van Assyrië zijn in dit boek.

Het onheilspellende lawaai van de wielen werd wat betreft de Assyrische
strijdwagens vooral veroorzaakt door het feit dat de wielen in de periode van
Sanherib en Assurbanipal werden versterkt met sptkers (zie de literatuur vermeld
bij 2:5; m.n. Nagel, 60, PI. 50 en 5l ).

3:2b En een voortjagend paard
en een denderende wagen!

Vergeleken met 2:5 ontbreekt hier een aanduiding van de plaats. Dit roepl het
beeld op van alom aanwezige krijgswagens. De dichter staat als het ware midden
in de actie. De wortel li'l'l komt alleen hier en in Ri. 5:22 voor, in een passage die
lijkt te verwijzen, zoals eerder werd opgemerkt, naar hemelse militaire steun (zie
de opmerkingen bij 2:l4a). Opnieuw lijkt de dichter dus een associatie te suggere-
ren tussen de aanvallers van Nineve en YHwu met zijn hemelse legerscharen. HeI
gebruikt van :i'l) in v. laB wijst in dezelfde richting (vgl. J.B. Geyer, VT 37

[987] I76v., over de 'mythological conlext'). De profeer Joël werd waarschijn-
lijk geïnspireerd door dit vers loen hij schreefover de Dag van YHWH (Joël 2:4v.).

3:3a Een aanvallende ruiter
en een vlammend zwaard

en een bliksemende speer!
Een tricolon is een gebruikelijke aanduiding van het eind (of het begin) van een
grotere poëtische eenheid (vgl. Watson, CíP, 183). Er is dus geen reden om te
veronderstellen dat er een colon ontbreekt (vgl. BflS) of om de eerste regel te
schrappen, zoals Van der Woude voorstelt.

Zoals uit de herhaling van U'rD blijkt, sluit dit vers aan bij 2:5b. Cathcart
vertaalt hier met 'spanhorse'.u Dit zou heel goed kunnen, indien hij ook gelijk had
bij de veronderstelling dat dit vers verbonden is met het vorige. Wanneer we
echter de Masoretische indeling volgen, is de ook elders voorkomende betekenis
'ruiter' aannemelijker.

Ó HijvolgthierS.Mowincket.'Drivcand/orRideinrheOtd'leslament...,7.t2(t962)2.tl-29g:
m.n. 289-295: zie ook W.R. Amold, "The Word 12-.19 in rhe Old lèsramenr... JBL 24 (1905 ) 45-51:
m.n.47.
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i'I)yD is een paíicipium hif. van n)y en heeft een interessante parallel in Jer.

51:27:'laal paarden aanrukken als opeengepakte sprinkhanen'. Dit geeft aan dal
de dichter dil werkwoord gekozen zou kunnen hebben vanwege de komende
vergelijking van de verwoesting met verslindende sprinkhanen in v. l5 (eveneens
parallel met de verwijzing naar een zwaard). Het geeft ook aan de door M.
Krenkel, ZWh 9 (1886), 276, voorgesteld emendatie n')y O''lrlD, 'Reiter [ber
dir', niet nodig is.

De verwijzing naar een bliksemende speer ('ln')n P']l; vgl. A. Schulz, BZ 23

[935v.] 54v.) in Hab.3:ll is waarschijnlijk ontleend aan Nahum (zie ook de

overeenkomslen tussen Hab. 3:ó, l0 en Nah. l:5; tussen Hab. 3:8vv. en Nah. l:4
en tussen Hab.3:16 en Nah. I :7).

St rofe I I l. A. i. 3 (3 :3b-c)
EIke colon in deze strofe bevat een verwijzing naar een lijk. Terwijl hel in de

vorige strofe leek alsof de dichter temidden van de vooírazende strijdwagens
stond, krijgen we nu de indruk alsof hij op het slagveld staat na afloop van een
gevecht dat veel afschuwelijke sporen heeft nagelaten. Door de herhaling van
enkele woorden is deze strofe ook verbonden met het vorige hoofdstuk (vgl. het
gebruik van'ïl) en ) ;rl2 pxt in 2:101.

3:3b En een grole hoop verslagenen
en een massa doden!

Deze treurige hoop (1f), hier parallel met fl7) staat tegenover de zware vracht
aan kostbaarheden meegenomen door de plunderaars (2: l0). )rl verwijst naar de

lichamen van hen die zijn doorstoken met de in het vorige vers genoemde zwaar-
den en speren.'1tD heefi ook de negatieve connolatie van het onbegraven blijven
(vgl. o.a. Jes. l4:19; 34:3). Deze verschrikkelijke aanblik herinnert aan vloeken
zoals we aantreffen in de Codex van Hammurabi: 'Moge Ishtar zijn soldaten
neerslaan, de aarde drenken met hun bloed. Moge zij een stapel lijken van zijn
soldaten maken in de vlakte' (ANET. 179:' TUAT, ll1, 79); en in de vazallenver-
dragen van Esarhaddon: 'Moge Ninurta, de eerste van de goden, jou vellen met
een krachtige pijl en de vlakle vullen met je bloed, je vlees te eten geven aan de
adelaars en de gieren' (ANET, 538: TUAT,ll2, 170; zie ook de Aramese verdrags-
teksten uit Sfte; TUAT. I/2. 183, 185). Het doet ook denken aan daden waarop
Assyrische koningen zoals Assurbanipal zich beroemen: 'Over een lengte van drie
dubbele uren vulde ik de vlakte met hun lijken' (Piepkorn, 50v.).3

7 
J.S. Kselman. À8l/(8D: A New Hebrew-Akkadian ForÍnulaic Pair.'1729(1979) ll0-114.

8 
Zic hicrorer ook l-.L. Rotllett. Jorrlo a nd the Rhetoric o/ l'iolence A liew Historicist Analysis

(JSOTSUp 226). SheÍfield 1996. 103v. Bij opgravingen vond men vlak bU één van de pooíen van het
oude Nineve de skeletten van enkele tientallen personen die gedood waren bij de vcrovering van de
stad. De opgravers leggen een direct verband met Nah. 3:3 (Stronach 1992, 232; zie ook zijn artikel
over Nineve in The Oxlord Enc""clopcdia o/Archaeolog,.Ne\r York 1977. lV. 144-148. m.n. p. 147).
maar men hoeft niet over profetische gaveí te beschikken om te voorspellen dat er bij de verovering
van een stad veel doden zullen vallen.
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3:3c En er koml geen eindc aan de lijken.
Men struikelt over hun lijken!

De Masoreten geven aan de we hier t)Ur?'!, perfectum qal, moeten lezen in plaats

van het geschreven l)V?', imperfectum qal. De meeste uitleggers volgen hier

echter het Ketib. Hel Qere kan worden beschouwd als een poging om v. 3c in
overeenslemming le brengen met v. 3b. Het subject van het werkwoord is hetzelf-
de als in 2:ó. De Assyriërs struikelen over de lijken van hun verslagen landgeno-
ten. Het suffix derde persoon meervoud is hetzelfde als in 2:l l. Daar weÍd het
ook gebruikt aan het einde van het cantikel en zonder duidelijk antecedent in de
directe omgeving. Het is niet nodig om de slot-mem te schrappen (vgl. allS) of
zelfs de hele laatste regel, zoals voorgesleld door o.a. JPM Smith en door Van der
Woude, die vermoedt dat het een glosse is om de overgang van lijken naar
hoererij te verklaren. ln deze glosse zou;l''l) seksuele associaties hebben zoals in
het latere Hebreeuws: ze zijn gevallen vanwege hun (seksueel verhitte) lichamen.

De LXX heeft in de eerste colon: Íoiq é0ueorv atcfg. Blijkbaar dacht hij hier
aan tll,'volk'. In de tweede wordt het weergegeven met d,ogEyioouory Íoiq
oólrooru obÍcov. Dit lijkt te duiden op een afzwakking van de teksl: 'hun
lichamen zullen zwak worden' (vgl. GELS,227).'q

CantikeI l.A.ii (3:4-7)
Dit cantikel, met de introductie van het nieuwe element van de hoererij, kan
vergeleken worden met de twee voorafgaande cantikels. Evenals cantikel ll.C.ii
(2:12-14) gebruikt het een beeld om de zonden van de stad mee aan te duiden als
inleiding op het goddelijke oordeel waarin sprake is van datzelfde beeld (2:14 ll
3:5). Evenals cantikel III.A.i (l:l-3) beschrijft het een omkering. De stad rijk
geworden door bloedvergieten zal gevuld worden met de lijken van de eigen
inwoners. Nu wordt aangegeven dat de hoer die anderen verleidde tot schandelijk
gedrag zelf te schande gemaakt wordt. In beide gevallen begint het gedeelte met
de aanklacht.

Doorgaans wordl v. 4 verbonden mel v. l-3 als de reden voor de beschreven
slachting, maar die werd al in v. I gegeven. Een dergelijke verbinding met de
voorafgaande verzen wordt ook weersproken door de duidelijkere verbinding met
vv.5v.Zie het externe parallellisme it)t ll n1r? O.5b; vgl. Hos.4:18). de herha-
ling van 0''ll (vv.4bA en 5bB) en de parallellen mer Jer. l3:22b in zowel v.4
(l.]D) als v. 5 (hu n)t). Een ander belangrijk verbindend element in dit cantikel
is het gebruik van de wortel itNl in vv. 5b,6 en 7a.

Strole l l l. A. i i. I (3 :4)
De samenbindende factor van deze eenheid is hel herhaalde parallelle paar n\ /l
trr).

9 
Volgcns C. Toloni, "Un 'ulteriore accezione di o(o[a nei LXX," tríB,ó 54 ( 199ó) 145-I64.zou

oópc hier en in I Sam. 3l : l0b de z. i. oorspronkelijke betekenis van 'lijk' hebben.
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3:4a Vanwege de vele hoererijen van de hoer,
bevallig schoon, meesleres in toverijen.

Macht is verleidelijk (vgl. Ez. 23) en de Assyriërs maakten daarvan gebruik om
hun invloed te vergrolen. Ze weklen de valse hoop bij andere volken dat zij
zouden kunnen delen in de opbrengst. Al eerder (ter illustratie van de 'leugen' in
v. l) werd melding gemaakt van het goede voorbeeld daarvan in 2 Kon. 18. Men
zou hier ook kunnen denken aan de beloning die buitenlandse heersers kregen
wanneer zij zich onderwierpen aan het Assyrische gezag (vgl. Keller 1972,

413v.). Uiteindelijk zouden de tijdelijke voordelen hiervan nooit opwegen tegen
de nadelen. Zo zal 21, die er aanvankelijk zo aantrekkelijk uilziet ('bevallig
schoon'), een 'meesteres in toverijen' blijken te zijn. Het is zeker geen toeval dat
beide uitdrukkingen herinneren aan wat in het eerste hoofdstuk gezegd is over
YHwH: Hij is goed (l:7) maar ook 'grimmige heer' (l:2). Op deze manier laat de
dichler opnieuw zien dat het hier in de eerste plaats gaat om een conflict tussen

YHwH en de Assyriërs, veíegenwoordigd door hun trotse hoofdstad, die dachten
dat ze Hem zouden kunnen weerstaÍrn ( I :9). Op deze manier blijkt de beschuldi-
ging in dit vers een goede inleiding op de herhaalde uitdaging door YHwH in v. 5.

3:4b Volken verkopend voor haar hoererijen
en families voor haar toverijen.

De gewone belekenis van'l)D qal, 'verkopen', lijkt niet zo goed te passen in de

huidige context, omdat op het eerste gezicht niet duidelijk is wat men zich moet
voorstellen bij een hoer die 'volken verkoopt voor haar eigen hoererijen' (Cath-
caí). Om deze reden wordt wel voorgesteld om le lezen: ltlD.lrl,'zij die ver-
strikt'(zie o.a. Horst en 8H§). Anderen stellen voor nl!)D,1, 'die omgeeft'
(Sellin); n_l)pD,!, 'die dronken maakt' (o.a. Maíi) of n-'])pD, 'die bekend is'
(Dahood l97l en Cathcart). Een eenvoudiger oplossing zou zijn om het werk-
woord te verbinden met Arabisch mahara, 'misleiden' (Hitzig, Van Hoonacker,
Goslinga, Junker; D.W. Thomas, .,rIÀS 37 [936] 388v. and .rl'à.§ NS 3 [952]
214) of het uit te leggen in de zin van 'handelswaar maken van' (Patlerson,

verwijzend naar Akkad. makaru). Maar geen van deze voorstellen kan oveíuigen.
l)D kan worden uitgelegd met de gewone betekenis wanneer we deze teksl
verbinden met Joël 4:3: 'die een jongen gaven voor een hoer en een meisje
verkochten (l l1)D) voor wijn.' De dichter lijkt te hebben willen aangeven dat

voor Nineve haar hoererij en toverij belangrijker waren dan het welzijn van
volken en families (vgl. het gebruik van deze woorden als parallel paar in Jer.

l0:25; Ez. 20:32 en Ps. 22:28v.). Het spectrum wordt hier dus verbreed. Nineve
wordt niet alleen veroordeeld vanwege de onderdrukking van Juda, maar ook
voor hel leed die de Assyriërs al die andere volken heeft aangedaan. Niet voor
niets zullen zij ook meedoen in het vreugdefeest over de val van Nineve (3:19;
vgl. 2: I ).

'Hoererij en toverij' is een verzamelbegrip voor allerlei aÍkeurenswaardige
praktijken. Zo is er 2 Kon. 9:22 ook sprake van de vele (l't; vgl. Nah. 3:4a)
hoererijen en toverijen van lzebel. Men duidt er twee aspeclen van boze machten
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mee aan. Hoererij staat voor het veÍmogen anderen te verleiden, toverij geeft de

mogelijkheid aan om de ander jouw wil op te leggen. Het eerste zegl iels over
Nineve als een aantrekkelijke stad, het tweede over de vaak in Assyrische teksten
genoemde gedachte dal de koning van Assyrië de machtigste goden aan zUn kant
heeft. Dat komt ook tot uitdrukking in de vloeken ter afsluiting van de vazallen-
verdragen: de goddelijke straffen op verbondsontrouw zullen vreselijk zijn (vgl.
Keller 1972,414, en HöfÍken 1977,281).

Stofe III. À. ii. 2 (3 :5-6)
Het centÍale thema van deze strofe is hei onlbloten van de hoer Nineve. Wanneer
men deze verzen vergelijkt met het verwante 2: l4 vall op dat we hier een uitbrei-
ding hebben: de uitspraak die in 2: l4a wordt gevolgd door twee bicola is in 3:5v
vergezeld van twee tricola.

3:5a 'Let op, Ik ben tegen jou.t '

(Dit is een) uilspraak van YHwn van de legerscharen.
Zie de opmerkingen bij 2:14a. Evenals in 2:14 kan dit gelezen worden als een
reactie op de voorafgaande strofe waarin de boze macht van Nineve wordt
beschreven. AIleen een tegenstander als YHwH kan haar een halt toeroepen.

3:5b 'En Ik zal je schaamdelen ontblolen tol aan je gezicht
en ik zal volken je naaktheid laten zien

en koninkrijken je schaamte. '

Net als in v. 4 pasl de dreiging bij het kwaad waar zij zich tegen keert. De hoer
wordt het initiatief uit handen genomen. Ze zal worden uitgekleed; niet om haar
schoonheid aan het licht te brengen, maar om haar te schande te maken. Dan zal
er niets over blijven van haar vroegere macht en trots. Zo zrilen de naties die eens
aan de genade van de hoer Nineve waren overgeleverd nu toezien hoe zij machte-
loos geworden is door toedoen van YHwH.
)lu is het beste op te vatten als een aanduiding van de geslachtsdelen (vgl. L.

Eslinger, IT 45 [995] 154v.). 'l')t )rr n)r geeft aan dat de kleren zo hoog
worden opgetild dat het hele lichaam ontbloot zal zijn. Daarom is de weergave
van de LXX met d,roKcÍ),óryo Kd öníoo oou ëÍi Íö rpóoonóu oou, .lk zal
jouw billen in jouw aanwezigheid ontbloten', een understatemenl. parallellen van
deze strafzijn te vinden in Jer. l3:26v.; Ez. l6:37v.;23:10,29 Hos. 2:12; zie ook
Klaagl. l:8.; en het Aramese verdrag van Sfire (TUAT, I/2, 182; Hillers 1964,
s8ff.).

Bij haar uitleg van deze passage merkt Sanderson op dat deze straf gezien moet
worden in het licht van de manier waarop eerder het vergrijp is omschreven:
'Since Nahum had depicted Nineveh's treachery in terms of female sexuality, iI
felt quite fifting to him to depict its punishment in terms of the sexual violence of
a man against a woman. As her sexual conduct had been ,shameless.. she would
now be treated ,shamefully"' (Sanderson 1992,220). Maar ze voegt eraan toe dat
de dichter hiermee wel ongevoelig is voor het vreselijke lot dat zoveel gevangen
vrouwen beschoren was. Doordat helemaal geen rekening wordt gehouden met de
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realiteit van dit seksuele misbruik krijgt deze tekst in haar ogen iets pervers (p.
2l 9).r0 Het is echter nog maar de vraag of de dichter hier helemaal geen oog voor
had (zie de opmerkingen bij 2:8). Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat
hem niet verweten kan worden dat hij onkritisch over geweld schrijft. Het geweld
waarmee Nineve wordt geconfronteerd is steeds te zien als het geweld waarmee
de Assyriërs zelftegen anderen optraden. Het valt nu op hen zelfterug.

3:6 'En Ik zal vuil op je gooien
en lk zal je verachtel4k maken

enje tot een schouwspel maken.'
Nu ze te kijk is gezet, wordt ze besmeurd met vuil, omdat dit beter past bij haar
ware natuur dan de voormalige uiterlijke schoonheid. ïpu, (Mur. f]iTt ) wordt
doorgaans gebruikt ter aanduiding van verafschuwde afgodsbeelden. Hoewel het
hier anders wordt gebruikt, hoeft men nog niet te spreken van een geheel andere,
profane betekenis, zoals aangegeven in HAL. 1514. Zoals al eerder werd opge-
merkt worden Nineve bovennatuurlijk kachten toegedicht in de vorm van toverij
en wordl de stad geschilderd als een rivaal van YHWH. Wie O'yi7l, naar haar gooit
maakt haar in zekere zin uit voor één van de verachte afgoden. Het werkwoord
h: kan men op dezelfde manier uitleggen, want in Deul. i2:15 wordt het gehuikr
voor lsraël dat zijn eigen god minacht en andere goden volgt.

rNl) is hier bedoeld als aanschouwelijk voorbeeld. Zo wordt hel ook vertaald in
de LXX: eïg ncrpct8erypo,. De Tg. veíaalt hier mel: .en lk zal jou weerzinwek-
kend maken in de ogen van allen die je zien.' Dit suggereert dat de vertaler het
woord verbond met 'N'tf 

y'], 'uitwerpselen', of in de brontekst ;i-l.tN) las van ..lN).

'f elijk zijn' (zie ook 4QpNah; vgl. Weiss t963v., 43j: R.p. Cordon, Rde 8 [t974)
126; en Gordon 1994,68v.). Een vertaling met'mest', zoals voorgesteld door
Rashi en Qimchi, zou een goede parallel opleveren met D'yi7l». De relatie met;.ïN.,1
wordt evenwel ondersteund door het gebruik van dit werkwoord in vv. 5 en 7. Om
dezelfde reden verdient de suggesrie van G.R. Driver, .ZÀ.s 4l ( 1950) I 72v., om
;'lDJ!, 'as a woman in menstrualion', te lezen geen navolging.

De behandeling die Nineve hier krijgt aangezegd kan men vergelijken met wat
Assurbanipal deed met Elamitische edelen die 'zeer oneerbiedig hadden gespro-
ken over de goden van Assyrië'. Zij werden gevild, hun vlees werd afgesneden en
ze werden rond gesleept 'ten aanschouwen van heel het land van Assyrië,
(Luckenbill,335).

StoÍè ill.A.ii.3 (3:7)
De twee bicola van deze strofe vormen een chiasme: de eerste en de laatste regel
zijn gericht tot Nineve ('lDD //'l)). Het is dus niet nodig om met de LXX i.r) te
lezen. zoals voorgesteld in de 81L5. De MT wordt hier gesteund door Mur. De
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l" Zi" hi".ou". *k P. Gordon en H.C. washington. ..Rape 
as a Militar) Metaphor io the Hebrew

Bible." A Feminist Conpanion to the Laler prcphets (ed. A. Brenner). Sheffield I995. 30g-325.
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middelste regels spreken over Nineve in de derde persoon (;l'l:'l // n)) Let ook op

de herhaling van de letter'ï in deze cola.

3:7a 'En het zal gebeuren dal ieder die ie ziel vanje zal wegvluchten

en zeggen: "Nineve is Yerteoesl".'
De normale situatie in die dagen was dat de aanblik van het naderende Assyrische

leger de mensen op de vluchtjoeg (vgl. Jes. l0:13). ln plaats daarvan is het nu de

ellende van hun hoofdstad die ervoor zorgt dat de mensen hen uit de weg gaan

(vgl. Ps. 3l:12). Niemand zal hulp willen bieden. Men zal slechts hel feil consta-

teren dat het uil is met Nineve. De naam Nineve wordt nauwelijks gebruikt in dit
boek. Het is zeker geen toeval dat het hier wel gebeuí en wel in een heel negatie-

ve context. Zo geeft de dichter aan dat niets van de voormalige naam en faam

overblijft.
Volgens de BHS is lDNl waarschijnlijk een glosse. Er is echter een duidelijke

parallel met Mi. 2:4 (vgl. Renaud 1987, 207). Daar gaat het ook om een onderdeel

van een 'wee-orakel' gecombineerd met een in naam van God gedane aankondi-
ging van onheil, gevolgd door een beschrijving van de komende rouwklacht.

f,:7b. ' "Wie zal haar beklagen? "
Waar moet Ik trooslers voor jou zoeken?'

De eersle (relorische) vraag komt van de toeschouwers. Het subject van de lweede
regel is hetzelfde als in w. 5v. De werkwoorden 'I'l) en on) worden ook naast

elkaar gebruikt in Ps.69:21;Job 2:ll en 42:ll.ln Jes. 5l:19 vinden we soort-
gelijke vragen met dezelfde werkwoorden en subjecten. Daar betreft het Jeru-
zalem. Deze tekst moet haast wel zijn beïnvloed door het boek Nahum (vgl. ook
het gebruik van'IIl2 met Nah. 3:7, lln met Nah. 3:3 en verder de parallel tussen

Jes. 5l:20 en Nah.3:10 en l:2.r'; vgl. ook Jer. l5:5 en Ps. 119:82). Het werk-
woord Dnl herinnert de lezer aan de naam van de profeet (Dhl) genoemd in het

opschrift, samen met de naam van Nineve. Dit wijst op een woordspel met de
naam van de profeet: de boodschap van Nahum is bedoeld als troosl voor de
volken die onderdrukt worden door de Assyriërs.rr Het enige wat hij tot Nineve te
zeggen heeft is samengevat in het vorige vers: de stad zal yerwoest worden.

Subcanro lllB (3:8-ll)
Evenals het middendeel van het tweede canto bestaat di1 subcanto uit twee
cantikels die korter zijn dan de rest (met twee in plaats van drie strofen). Ook wat
betreft de inhoud veíonen deze middenstukken overeenkomslen: subcanto ILB

llArme.dingenJohnstonlgg2,3l2vv..beschouwenNah.3:Talseenironischevenvrzingnaarde

venÀ,oesting van Jeruzalem door de Assyriërs volgens Jes. 51. Dit is gebaseerd op de overtuiginB dat
heel het boek Jesaja gedateerd moet worden in de achtste eeuw voor onzejaanellingi vgl. ook Coslinga.
t34.
l2 

wikleboer 1902 vertaalt m) hier met 'das Leichenmahl veranstalten'. Dit voorstel reSt vecl over

de discussies aan het begin van deze eeuw over de dodencultus. maar voegt \!einig toe aan een beter
verstaan van deze tekst.
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beschreef de tegenstelling tussen de aanvallers en de aangevallenen, subcanlo
Ill.B geeft aan dat er geen verschil is tussen No van Amon, dal veroverd werd
door de Assyriërs, en hun eigen hoofdstad.
Het tweede cantikel geeft het antwoord op de vraag in het eerste cantikel. De
samenhang van het subcanto wordl verder onderstreept door de tricolon aan het
eind als tegenhanger van de tricolon aan het begin en door het contrasl aangege-
ven door;'l'11y, 'hulp', aan het einde van het eerste en t'tN, 'vijand', aan het einde
van het tweede cantikel (vgl. het gebruik als woordpaar in Deut. 33:29).

C anri ke I I I I. B. i (3 :8-9)
Deze twee strofen worden gekenmerkt door de vele gebruikte namen. Ze beschrij-
ven de voormalige kracht van No van Amon.

Strofe lll.B.i.l (3:8)
Opmerkelijk zijn hier de verschillende verwijzingen naaÍ het water dat No van
Amon tot een onneembare vesting leek te maken.

3:8a Zoujtj het beter doen dan No van Amon,
liggend aan de rivieren,

(met) wateren rondom haar?
Het woord fu werd eerder gebruikt ter aanduiding van YuwH die een schuilplaats
biedt in tUden van benauwdheid (l:7), rerwijl in 3:4 sprake is van ln nttu, de
schoonheid van Nineve, die echter niet meer is dan uiterlijke schijn. Nineve is als
hel eÍop aankomt geen partij voor YHwH. Nu wordt er dan een vergelijking
gemaakt met een andere stad, de representant van een ander machtig rijk (v. 9).

'19'Lt hjkt een combinatie te zijn van qal en hif. ('l'p'f,r; vgl.4QpNah) van het
werkwoord )tc, (HAL,390; vgl. GK §70e).rr De hii, 'her berer doen', past hier
beter dan een vraag mel qal, 'ben je beter', omdat de hif. het momenl van vergelij-
king in de loekomst plaatst. Wanneer de blik hier naar het veÍleden was gericht,
dan zou het antwoord moeten zijn dal Nineve superieur was ten opzichte van de
hoofdstad van de Egyptenaren, want de Assyriërs hadden het immers veroverd en
Nineve gevuld met zijn schatten (vgl. o.a. Rudolph en Van der Woude'a).

OIDN N:(D) woÍdt op verschillende manieren weergegeven in de oude vertalin-
gen. Dat geeft aan dat men problemen had met de identificatie van deze stad. De
LXX lijkt een mengsel van drie mogelijke vertalingen van N)D: dppooar lopóív
btoipcr,octt pepiöct, Alrtor,'sla een akkoord aan, maak een deel gereed, Amon,.
Het eerste woord suggereert een relatie met lDB, 'handwerkman', het tweede met
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" A.B. Ehrliah, nonlgforJe n zur Hebàischen Bibel,Lcipzig 1912, Vol. 5.297. sprrekt van een .'UnfoÍm.
en stelt vooÍ om de lezcn r:pn,l, 'willst du 0bcÍlcbcn'.
14 

V..un d". Woude verwtst in dit veóand len onrcchte naar Wellhausen, want die verwerpt een
vertaling vall ']t n't met'wird es dir b€sser gehen'. Volgens Wellhausen verwijst Nah.3:g niet naar
de_ verwoesting van Thebe door de AssyriëR, maar naar een latere verwo€sting, ten tijde van de
belegering van Nineve door de Meden.
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ID, 'snaar', het derde met Aramees l]u, 'gereed maken'(vgl. GEZS,97), en het

vierde met n:D. 'deel'. Harrison 1988, 66, n. 10, Yeronderstelt dat de Criekse

veíaler te maken had met dittografie in zijn brontekst. Het is echter aannemelijkeÍ

dat in de LXX de eerste twee woorden ooit als alternatieve vertalingen in de

marge zijn geschreven. In sommige manuscripten zien we een poging om de

oorspronkelijke situatie te herstellen door de toevoeging van ètoipaocfl pepiöcr

aan het begin van de regel. De MT wordt hier gesteund door Aq. (pÍlÍl cÍ,ï(rouvÍlq

1)7[ep Crpov), Symm. (pÍl KPerooov el o! Ínq apov) en Theod. (er or-r xa].r1

u7r€p op(,)v). Sommige manuscripten geven hier de naam weer met oplrov. ln
geen yan deze vertalingen lijkt het paÍikel x: te zijn weergegeven. Het is niet

duidelijk wat de Griekse vertalers dachten bij dp(tl)olv. Het gebruik in Jer.46:25

(LXX 26:25) lijkt erop te wijzen dat het verbonden werd met Egypte. Hieronymus

merkt op dat hier niet Ammon ofde Ammonieten bedoeld kunnen zijn en denkt

aan een identificatie met Alexandrië, waarbij het llDN verbindt met I'lD;'l, 'menig-

te' Alexandria populorum', vgl. Tg. en Midrasj Rabba Gen. I : I die hier spreken

van 'het grote Alexandrië'. De Pesh. vertaalt met 'Jawan van Ammon'. De

identificatie met Alexandrië vinden we ook bij o.a. Rashi, Qimchi en Calvijn en

werd later nog verdedigd door Happel van Van Doorslaer 1949, maar reeds

Luther zette er vraagtekens bij. Hij vertaalt met'die Stad No der Regenten' en

merkt op dal de profeet hier spreekt over een oude, hoogstaande en machtige stad,

over Thebe waarvan gezegd wordt dat het honderd poorten heeft of over de

sterkste stad van Ethiopië.'t De mogelijke verwijzing naar Thebe ontleende hij
aan de Ilias (9, 381ff.)'6 en de informatie over de Ethiopische stad ontleende hij
aan Josephus, Antiquilates, II, 10, 2. Omdat een verwijzing naar Alexandrië
anachronistisch is, veronderstelde Kalinski de identificatie met een andere stad in
de Nijldelta. Hierin werd hij gevolgd door Kreenen en Spiegelberg. Deze laatste

bestrijdt de groeiende consensus na de ontdekking van de Assyrische annalen dat
met No Thebe is bedoeld. Volgens hem komt de beschrijving van Nahum niet
overeen mel de situatie aldaar.r'Dit argument tegen de identificatie met Thebe is
overtuigend weerlegd door Schneider 1988: het meervoud D'']N' wijst op de

verschillende arïnen van de Nijl (vgl. Jes. 7:18 en Ps. 78:44). Voor de bouw van
moderne dammen bij Assuan stÍoomde de Nijl in drie beddingen langs Thebe en

15 
Zie over deze k*estie en over andere voorbeelden voor Luthers goede inzicht in topografische

zaken G. Ituause, Stud@ n zu Luthers Auslegung der kleinen Popheten. Tiibingen 1962, 157- ló7. De

hier weergegeven opmerking van Luther komt uit de tweede versie van zijn commentaar op Nahum
(WA, 390). In de eerste versie (p. 365) vinden we ook de belangrijke opmerking dat (de naam van)

Alexandrië uit een later tijd is dan de profetie van Nahum. Hier vinden we ook meer over de genoemde

Ethiopische stad: het gaat om Saba.
ló 

Vgl. w. Brrk"rt, "Das hundeítorige Theben und die Datierung des Ilias," t/iener Srudtez 89 (NF

l0) (1976) 5.21.
l7 w. Spiegefberg, lgypl ische Randglossen zum Alten Testamenl, Leipzig 1904. 3l-36. weer andere

identificaties vindt men bij Cheyne, CB, ló7v.: de Noord-Atabische stad Rehobot, en bij Riessler:

Babylon.
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waren er vijfeilanden in de Nijl in dit gebied. Zie over D' als aanduiding van een
overstroming de opmerkingen bij v. 8b.

De stad Thebe wordt hier genoemd met haar Egyptische naam n)rr, dat gewoon
'de stad' betekent.13 Zijn echte naam was )yjrr, met als epitheton nfitt,'zegevie-
rend'. De aanduiding met'stad' heeft te maken met het feit dat h€t lange tijd de
enige stad van belekenis was in Egypte. Met de opkomst van Memfis in het
Noorden als de nieuwe residentie van de koning werd Thebe wat minder belang-
rijk als politiek centrum. Maar het behield de oude status in religieus opzicht, als
de stad van de god Amon. De sporen daarvan zijn nog heden ten dage zichtbaar in
de restanten van de enorme tempels in Luxor en Karnak. Na de nederlaag van het
Egyptische leger in Memfis in 663 was de verovering van Thebe geen verrassing.
ln de verslagen van deze veldtocht ligt de nadruk ook niet op de militaire presta-
ties maaÍ op het verzamelen van grote hoeveelheden buit, inclusief twee enorme
obelisken. De verovering van Thebe was in de eerste plaats symbolisch van grote
waarde, als hoogtepunt van hetgeen de Assyriërs in Egypte hebben bereikt
(Grayson 1991, 144). De veldtocht tegen Egypte uitmondend in de verovering van
Thebe had ook grote invloed op de vele landen waar de Assyriërs doorheen
moesten trekken. Assurbanipal noemt in zijn verslag niet minder dan tweeënlwin-
tig koningen, waaronder Manasse ('koning van Iaudi'), die 'met grote geschenken
naar mij toe kwamen en mijn voeten kusten'. Zij moesten ook soldaten leveren
aan het Assyrische leger (vgl. Luckenbill, 340v.). Dus Assurbanipals overwinning
op Thebe had ook heel gekost aan Juda. Het moel eryaren zijn als een belangrijk
onderdeel van het door Assyrië opgelegde juk.

De stad Thebe kon in het Hebreeuws ook worden aangeduid met N: (Jer. 46:25;
Ez. 30:14). De aanduiding als de stad van de god Amon geeft niet alleen haaÍ
gewichtigheid aan, het roepl ook de associatie op mel het Assyrische gevoelen dat
de in Nineve vereerde goden superieur waren.

De derde regel wordt vaak opgevat als een glosse (cf. AH,$. Volgens Rudolph
verstooí zij de metrische regelmaat en zouden we hier te maken hebben met een
herinterpretatie van No als aanduiding van Alexandrië. De parallellie met de
voorafgaande colon is echter niet ongebruikelijk (vgl. Jes. l9:8; 23:3 en Jer.
46:7v.). We kunnen dit dus het beste opvatten als een door de dichter bewust
aangebrachte uitbreiding van de versregel. Door de extra lengte markeerde hij,
zoals op een aantal andere plaatsen het begin van een nieuwe grotere eenheid.

Zie voor de uirdrukking n) l'lD JM s 103b.

3:8b Haar yoorwal was de zee.
yan de zee was haar muur.

Deze regels, in de vorm van een chiasme, hebben de uitleggers de nodige proble-
men opgeleverd. Zij lijken immers te wijzen naar een lokalie van Thebe dichtbij
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l8 
Zie or", d"r" noal, en over de manier waarop hij \,!erd opgenomen in het Hebreeuws w. vycichl,

"Àgyptische Ortsnamen in der Bibel," ZiS ?6 (1940) 79-93; m.n. 82-88. Deze naam werd ook ge-
bruikt in het Akkadisch 

',i-i. 
Vgl. ook R. Stadelmann, "Theben." Ly'. VI. 465-473.
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de zee. Verder zijn er ook nog enkele tekstkritische problemen. Het is niet nodig

om met 4QpNah il>n te lezen in Plaats van )n, zoals voorgesteld in de 8,É1S en

veel commentaren, want het suffix van het paÍallelle nnDln heeft waarschijnlijk

een dubbele functie (vgl. GD §3, Rem. 3). o' is abusievelijk weggelaten in Mur.

(een kwestie van haplografie). olp (= o" + lD) werd gelezen als D'D, 'water', in de

LXX, Hev., Pesh., Vulg. en enkele latere Hebreeuwse manuscripten. Veel geleer-

den beschouwen dit ook als de betere lezing. Rudolph stelt voor om te lezen D'
tD, 'wateren van de zee'. Beide voorstellen leveren een vereenvoudiging van de

MT op, maar deze is weliswaar moeilijk doch niet onmogelijk. CTAT, 817v.,

veronderslelt een oveíreffende trap: 'beter dan de zee', maar het ligt meer voor

de hand om uit te gaan van de gebruikelijke paíitieve betekenis van ÏD. Dit vers

heeft een parallel in een tekst van Esarhaddon waarin sprake is van'koningen die

in de zee leven, wiens muren de zee zijn en wiens buitenmuur de vloed is' (vgl.

P.R. Berger, UF 2 ll970l 346). We moeten hier dan denken aan steden zoals

Tyrus. In Nah. l:8 is echter E gebruikt als parallel van 'ln:. We kunnen dit
vergelijken met de profetie in Jes. l9:5vv. tegen Egypte met de aankondiging dat

de Nijl op zal drogen. Daar vinden ook naast elkaar de woorden 0r, ''l;ll en lN'. In
Nah. 3:8b verwijsl E' waarschijnlijk naar de regelmatige overstromingen van de

Nijl (vgl. o.a. JPM Smith; Schneider 1988, 65-68) en niet naar de Middellandse
Zee of de Rode Zee, zoals voorgesteld door de uitleggers die Thebe opvatten als

een symbool voor heel Egypte (S. Morenz, BHH, III, l3l6; Keller; Nogalski
1993b, I l9). Ook de suggestie door Coggins dal D! het idee oproept van Yam, de

door YHWH onderworpen oervloed, en dat de thema's van schepping en de
uittocht door het water van Schelfzee hier zouden zijn samengeweven (vgl. ook
Haldar en Balaban 1962, 235) lijken te veel aan dit ene woord te verbinden.

Strofe lll.B.i.2 (3:9)
Deze twee bicola worden gekenmerkt door het gebruik van twee keer twee namen
in de eerste regel. Opvallend is ook hetzelfde ritme: een korte naam, gevolgd door
een naam met een meervoudsuitgang.

3:9a Kus was haar krachl mel Eg/ple
en er kwam geen einde aan.

Dit vers beschrijft de schijnbaar onbegrensde macht van Thebe; vgl. het gebruik
van i'ly/ lN in 2:10; 3:3 en Jes. 2:7. In de LXX werd de ellips niet meer begrepen

en werden de woorden daarom verbonden met de volgende regel: o$x Ëott
népcg tfrg Qq,iq,'er is geen einde aan de vlucht', waarbij u)o wordt gelezen in
plaats van UID in de MT (vgl. GELS,245).1' E gypte en Kus waren bondgenoten en

19 
J. Simons, "The ,Table of Nations, (Genesis l0): lrs General Structure and Meaning." oTli l0

( 1954) 155-f 84 (herdrukt in "l Studied Inscriptíons Íron beÍore the Flood. " Ancient Near Eastern,
Literary, and Linguistic Approoches to GenesiJ .1-l/ (ed. R.S. Hess e.a.), Winona Lake 1994. 234-
253), m.n. 183, leest vanwege de LXX: UDt ;.l3P lxl, 'Phutians and Lubians without number were thy
helpers', maar dit resulteert niet, zoals Simons beweeí, in twee perfect parallelle stichen.
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worden ook in Jes. 20:4v. samen genoemd als vijanden van Assyrië. In feite was
ook de veldtocht van Assurbanipal in de eerste plaats gericht tegen Kus (vgl.
Spalinger 197 4, 321, 325).

Het is niet nodig om een mappiq loe le voegen aan ;'tDyl, (vgl. de BÍl.§), want de
gebruikte uitgang kan worden uitgelegd als een zeldzame vorn van het suÍïix
derde persoon vrouwelijk (zie JM §94h).

3:9b Put en Libièrs
waren haar hulp.

De context dwingt ons hier om (met de LXX, Pesh. en de meeste commentaren) te
lezen: i'llllyl met een derde persoon vrouwelijk enkelvoud in plaats van de
tweede persoon in de MT. Dal laatste zou betekenen dat Put en de Libiërs aan de
kant van de Assyriërs stonden (Van Doorslaer 1949,286\. Het in ook onwaar-
schijnlijk dat hier No van Amon zou zijn aangesproken (Goslinga). We kunnen dit
evenmin vergelijken met de wisselingen van suÍïixen in v. 7 (Cathcan, Patterson;
vgl. ook Spronk 1995b, 180), omdat een vergelijkbare duidelijke aanwijzing van
het antecedent ontbreekt. We moeten aannemen dat een latere kopiist abusievelijk
de hem waanchijnlijk onbekende volken van Put en Libië opvatte als bondgeno-
ten van Assyrië.

Put wordt geno€md naasl Kus in Jer.46:9; Ez. 30:5 en 38:5. Het is waarschijn-
lijk alleen maaÍ een andere naam voor Libië (vgl. Simons, OIS 10, I 80w.).
Oorspronkelijk was het wellicht een deel van Libië. Het is interessant dat op een
reliëf uit Nineve met een afbeelding van de belegering van een Egyptische
(grens?) stad de verdedigers Libiën blijken te zijn (ANEP, Pl. 5; vgl. Brunner
1952v.). P.D. Miller, UF 2 (1970) ló7v., veronderstelt een relatie met Ugaritisch
Èzr en vertaah'as your might', maar deze interpretatie blijft onzeker, terwijl de
traditionele vertaling een betere beschrijving biedt van de rol van de Libiërs.

CantikeI LB.ii (3:10-ll)
Het begin van de eerste strofe, x';'r-Ol, heeft als tegenhanger nN-Ol als introduc-
tie van de tweede strofe. Deze woorden vatten ook heel goed de inhoud van dit
cantikel samen: uiteindelijk zal er geen verschil zijn tussen No en Nineve.

Strofe LB.ii.I (3:l0)
Deze twee lange bicola beschrijven het bittere einde van No met al zijn bewoners.
Opmerkelijk is het exteme parallellismd van 'tlrt // D,'pft en n'»!, // n'htt, de
herhaling van )> en de alliteratie via de letter t.

3:lOa Ook zij ging in ballingschap, in gevangenschap.
Ook haar kinderen werden verpleíterd op alle hoeken van de slraten.

Het herhaalde paíikel Dt geeft in deze contexl met extra nadruk de tegenstelling
aan: desalniettemin.2o De dichter geeft geen bijzondere details van hetgeen ge

20 
Vgl. C.J. Lubuschagne, "The Emphasizing paÍicle C,{M and its C onnorÀtions," Studia Biblica et
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beurde in dat jaaÍ 663 voor onze jaartelling. Hij beschrijft in feite niet meer dan

de gebruikelijke lotgevallen van een veroverde stad en haar inwoners. IIr de

annalen van Assurbanipal wordt weinig verteld over het volk van Thebe. De

aandacht gaat veeleer uit naar de buit, inclusief mannen en vrouwen, meegeno-

men uit de stad (zie de opmerkingen bij 2:10).
De dreiging met ballingschap komt ook voor de in de vloeken aan hel slot van

verdragsteksten, bijvoorbeeld in het verdrag van Esarhaddon met koning Baàl van
Tyrus: 'Moge Melkart en Esmun jouw land overgeven aan verwoesting, jouw
vofk aan deportatie'(ANET,534); vgl. ook Deut.28:36. Een bekend voorbeeld in
het OT is natuurlijk ook de wegvoering door Salmanasser van Israëlieten na de

val van Samaria (2 Kon. l7:6).?r
In plaats van irh) lezen 4QpNah en de Pesh. i'l{l)ll, hetgeen normaal is bij de

constructie met I)n (vgl. Jer. 48:l l; 49:3 enz.). De dichter gebruikte hier waar-

schijnlijk deze ongewone formulering om het verschil met'f,lDf, in dezelfde regel

aan te geven. In Jes. 20:4 worden beide woorden ook naast elkaar gebruikt in een

beschrUving van de nederlaag van Egypte en Kus tegen Assyriërs.
De wrede behandeling van kinderen was niet uitzonderlijk (vgl.2 Kon. 8:12;

Jes. l3:16; Hos. l0:14; l4:l en Ps. 137:9). De hoeken van de straten worden ook
vaker genoemd als plaatsen van openbaar menselijk leed (vgl. Jes. 5l :20; Klaagl.
2:19 en 4:l). Het was een onderdeel van een bewust uitgeoefende terreur met als
doel om de verslagen vijanden zo bang te maken dat ze het niet in hun hoofd
zouden halen om nog eens in opstand le komen tegen Assyrië.

Het is niet nodig om de imperfectum vorm llrU-lt te wijzigen in het perfectum
llru::I, zoals voorgesteld in de BIí.S, want het imperfectum tussen de perfecta kan
worden uitgelegd als aanduiding dat de actie te zelfder tijd plaats vond (vgl. HAL,
r l4r ).

3:l0b En over haar edelen wierp men het lot
en al haar groten werden in de boeien geslagen.

De melding van een loterij suggereert dat de gevangenen als slaven werden
verdeeld onder de zegevierende soldaten; vgl. Joël 4:3 (al eerder genoemd in
verband met Nah. 3:4!) en Ob. I l. De LXX geeft ;'t''tt):-)y weer met ëni &iyÍc[
«i éy8oËo otlrnq, 'op al haar glorie'. Blijkbaar zag de vertaler -tl) niet als een
verwijzing naar personen en voegde hij rrdyÍo toe vanwege de parallelle regel.

Opnieuw gaat het hier om vrij algemene aanduiding; vgl. Ps. 149:8 en Job 36:8.
Heel interessant is hier de overeenkomst met Jes. 45:14 waar sprake is van Egypte
en Kus die geketend naar Israël zullen komen.

De dichter gebruikte waarschijnlijk het zeldzame werkwoord i7n't vanwege de
alliteratie met D''i7Il.

Serzirica (Fs Th.C. Vriezen), Wageningen 196ó, 193-203; m.n. 201.
2f 

Zie overdit onderdeelvan d€ Assyrische psychologische oorlogsvoering W. Mayer, Potitik und
Kriegskunst der Assyrer, Milnster 1995,479v.
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Stroíe IlL B.ii.2 (3tll)
Kort en krachtig, in slechts één tricolon en met veel koíere cola dan in de omrin-
gende verzen, wordt in deze strofe Nineve op zijn plaats gezet: het is niet beter
dan de steden veroverd door de Assyriërs zeli Het herhaalde nx-ol functioneeí
als een inclusie.

3:11 Ookjij zal dronken worden,
je zal verduislerd worden.

Ook jij zal een schuilplaats tegen de vijand zoeken.
Deze strofe is met de vorige verbonden door de herhaling van Ol. De overeen-
komsten tussen het lot van No en datgene wat Nineve zal overkomen worden
steeds duidelijker (vgl. GD §143a).

'])1, wordt doorgaans geassocieerd met de voorstelling van YHWH die zijn
vijanden laat drinken van zijn 'beker van loom' (vgl. Jes. 5l:17-23, m.n. v. 2l;
Jer.25:15-29, m.n. v.27:82.23:32vv.: Ob. l6; Hab.2:16 en Klaagl.4:21. Het is
echter opmerkelijk dat al deze tekst jonger zijn dan het boek Nahum.22 Daarom
zou men heel goed een andere uitleg van deze vergelijking kunnen overwegen. De
derde colon met de frase 'een schuilplaats zoeken voor de vijand' herinneÍ aan de
belijdenis in l:7 dat YHwH'een schuilplaats in tijd van benauwdheid' is. De
dichter zou hier zo wel eens de tegenstelling tussen Juda en Nineve willen
aangeven. Iets dergelijks kan ook worden aangenomen ten aanzien van het
gebruik van het werkwoord D)y (zie voor de vertaling 'verduisteren' HAL,789,
Hitzig en Balaban 1962. 237). Dit heeft een parallel in I :8 waar gezegd wordt dat
YHWH zijn vijanden de duistemis in jaagt. Zou dan '])L niet verbonden kunnen
worden met l:10 waar de vijanden bierdrinkers worden genoemd? Helaas is de
uitleg van l:10 niet onomstreden. Deze associatie wordt echter wel ondersteund
door het feit dat l:7, 8 en l0 bij hetzelfde cantikel horen. Indien hetjuist is hier
in omgekeerde volgorde verwijzingen naar het eerste hoofdstuk worden
gegeven, dan zou men dit kunnen zien als indirecte aanduiding dat het leed voor
Nineve van YHWH komt. Zo kan dit vers dan uitgelegd worden vanuit de context
van het boek. De dichter zou hier geihspireerd kunnen zijn door teksten als Ps.
l6:.5:23:5 en 75:9. Het is echter moeilijk om deze te dateren. Interessanter is hel
om nu nog eens te kijken naar de eerder genoemde teksten over de'beker van
toorn'. Enkele daarvan zijn mogelijk beihvloed door Nahum; vgl. de woorden
1D1i7n N)] in Jer.25:27 mel Nah. l:9; zie ook de parallellen tussen her boek
Nahum en Jes. 5l:17-23 (zie de opmerkingen bij 3:7; vgl. ook tll, in v. 23 dat op
dezelfde manier wordl gebruikt in Nah.2:l en 3:19); en lel tensloÍe op het
gebruik van llf en'tt) in Hab.2:16 en Nah. 3:5 en 10.

" Vgl, H,L. Brongers. "Der Zomesbecher,-' 0I§ l5 (19ó9) 111-192. Zijns inziens komt deze
voorstelling het eerst voor in Jer. 25:25 en Hab. 2: l5v_ Hij laat Nah. l:l I buiten beschouwing omdat de
tekst hier onzeker zou zijn (p. 179, n.3). Zie ook C.H. CoÍnill. ZAW 2j (1907) l0lv.; Volgens C.
MayeÍ. TWAT,lV, l09vv., ligt de oorsprong van deze metafoor in de cultus; vgl. ps. 75:9.
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De voorgestelde uitleg van dit vers moge in ieder geval duidelijk gemaakt

hebben dat het niet nodig is om de tekst te wijzigen (vgl. CTAT,818). Duhm

l9l l, l0ó, stelt voor om te lezen !']fgrR, 'je zult verbrijzeld worden' (vgl. BHS)|

Driver 1938, 271, e.a: "]?tP|) 'je zull iezelf verhuren'; BflS: nPY?1, 'wordt
verwoest'(vgl. Tg.); cathcaí: nD?Il,'weerjong worden'. Florit 1932 stelt voor

om de laatste regel te vertalen met 'je zult een schuilplaats zoeken bii de vijand'
en legt dit uit als een verwijzing naar de Egyptische hulp aan Assyrië tegen de

Babyloniërs en de Meden na de val van Nineve. Dil wordt echter tegengesproken

door de paÍallel in I :7. Dit voorstel gaat ook van een tamelrk late datering van het

boek Nahum, enkele jaren na de val van Nineve.

subcanto III.C (3:12-19\
In het laatste deel van het boek wordt de aandacht weer helemaal gericht op de

stad Nineve. In twee cantikels met elke drie strofen beschrijft het de zwakte en het
einde van de vestingstad en van de stadsbewoners. De twee delen zijn met elkaar
verbonden door het gebruik van '1D, (vv. l3 en I 8) dat alleen in dit deel van het

boek voorkomt. Het wordt gekenmerkt door de vele vergelijkingen (vijgenbomen,
v.l2; vrouwen, v. l3; sprinkhanen, v. l5; stenen, v. l6 en herders in v. l8).

CantikeI LC.i (3:12-I5)
De nadruk ligt hier op de vestingen (]'lvfD in vv. l2 en l5): ze blijken zwak te
zijn. Pogingen tot versterkingen zullen niets opleveren. Ze zullen volledig worden
verwoest, zoals wordt aangeduid door het herhaalde )>x (vv. 12, l3 en l5) dat op
het niveau van de strofen een inclusie vormt.

Strofe Ill.C.i.1 (3: l2-13)
In relatief korte zinnen beschrijven de bicolon en de tricolon de zwakheid van de
vesting, de verdedigers en de poorten. Opmerkelijk is het veelvuldig gebruik van
de maqqef. Doordat via de maqqdverbindingen het hoofdaccent wordt wegge-
haald van het eerste woord wordt het contrast tussen de extra lange regels en de
kortere verminderd.

3:12 AI je vestingen zijn vígenbomen met vroegrijpe vruchten.
Als ze worden geschud, vallen ze in de mond yan de eter.

De vergelijking met de vroegrtpe vijg - dat wil zeggen: vroeg verkregen, niet
geoogst met de overige vijgen en dus snel gegeten komen we ook tegen in Jes.

28:4. Daar symboliseert het de komende ondergang van Samaria. Het is hier
uitgebreid doordat er een meervoud van gemaakt is verbonden met de vestingen.
Sommige uitleggers zijn van mening dat we hier moeten denken aan forten buiten
de stad (o.a. Layud 1874,374; Jeremias 1895, 99; Feuchtwang 1897, 388v.;
Davidson; Goslinga; vgl. Rudolph: 'Grenzfestungen'). Het gebruik van hetzelfde
woord in v. l4 maakt het echteÍ aannemelijker dat de dichter het oog had op de
foÍen die de muur moesten beschermen en dan vooral de poorten van Nineve
(Wellhausen, Marti, Van der Woude).
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Di' wordt vaak veranderd in 1Ey,'je volk', of zelfs in:l'lY,'je steden'(vgl de

BHS en HAL, ?95), vanwege het ongewone gebruik van Dil en het ontbrekende

parallellisme. Geen van deze emendalies wordl echter ondersteund door de oude

vertalingen. Boven komt oy in de betekenis 'mel' ook voor in I Sam. 16:12;

17'.42',2 Sam. l:24 en Hoogl. 4:13. Wanneer men accepteeí dat de dichter de

vrijheid had om relatief lange versregels te gebruiken, net zoals hij soms hele

korte maakte, dan blijken de twee cola van v. l2 een heel goed parallellisme te

vormen. Het eerst werkwoord van de tweede colon is verbonden met het eerste

deel van de vergelijking: 'als de vijgenbomen worden geschud'; het tweede deel

van de vergelijking is verbonden met het tweede werkwoord: 'de vruchten val-
len'.

De LXX geeft O'il)l weer met 6xorouq, 'wachters' (vgl. ook Hev.). Dit zou

te wlten kunnen zijn aan een fout in de overlevering van de Griekse teksl, want in

sommige manuscripten van de LXX lezen we xapnorX (GZES, 162). Anders

moeten we aannemen dat de veíaler het Hebreeuwse woord verwisselde met

D'"lPl (Hanison 1988, 69).

De vergelijking van Nineve's forten vallend als vroegrijpe vijgen kan gelezen

worden tegen de achlergrond van een Assyrisch orakel waarin Ishtar haar steun

toezegt aan Esarhaddon: 'je vijanden zullen als rijpe appelen voor je voeten

rollen'."

3:13 Zieje volk in jouw midden is (als) wouwen.

De poorlen van je land zullen wijd open staan voor je vijanden.
Vuur zal je grendels verleren.

Veel uitleggers zien hier opnieuw problemen in de afwijkende lengte van de

regels. Om deze reden schrappen sommigen ']Di) als een misplaatste correctie van

o, in v. l2 (Marti, JPM Smith, Driver 1938, 271). Anderen stellen voor om E ir:.
te lezen als een altematieve vorm van het werkwoord 01:, 'vluchten': 'je volk
vlucht bij de nadering van je vijanden ('l'f'N fiPl)' (Elliger; vgl. BIl§). Driver
veÍaalt met'the women in thy midst are fallen to thine enemies'. Om eenzelfde,

eveneens weinig overtuigende, reden wordt voorgesteld in de Bll§ om de derde

colon op te vatten als een glosse: vanwege een ontbrekende parallelle regel. Zoals
zo vaak hebben we hier echter met een tricolon te maken.

De vergelijking met een vrouw is een in die tijd vaker voorkomende manier om
de zwakte van de soldaten mee aan te geven; vgl. Jes. l9:ló; Jer. 50:37 en 5l:30
(vgl. ook het gebruik van lï']l in dezelfde context). Men treft het ook aan in

vloeken van oude verdragsteksten (Hillers 1964,67:, Cathcart 1973, 185). Een
goede parallel vinden we in het vazallenverdrag van Esarhaddon: 'Moge de goden
je als een vrouw maken bij de aanblik van je vijanden' (ANET,540: TUAT,ll2,
r 7s).

2l Vgl. t*l.U.f. Weippert, "Nieuwassyrische profetieën," Sc/n ijeend terleden (ed. K.R. veenhot),
kiden 1983, 284-289; m.n. 285, en C/íD, G, 153. l^rf. 605, geefi een iets andere veíaling.

t6l
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De dichter gebruikt het perfectum in de tweede en de derde regel en suggereeí
daarmee een ander aspect in de beschrijving van de gebeurtenissen dan in de
voorafgaande en de volgende verzen waarin hij gebruik maakt van imperfectum
vormen. Sommige uitleggers veronderstellen dat hier de situatie voor de belege-
ring wordt aangeduid (vgl. Goslinga). Hel is echter waarschijnlijker dat ze op de
toekomst duiden, zoals vaker in dit boek (Rudolph, Van der Woude): het is de
consequentie van de zwakke defensie.

f'lN verwUst in deze context waarschijnlijk naar het territorium van de stad
(Happel). In het Akkadisch kan ersetu dezelfde betekenis hebben (Cathcart,
Patterson). Dit in het Hebreeuws ongewone gebruik van ftN is mogelijk be-
invloed door de wens van de dichter om een relatie te leggen met 2:7a: ,de

poorten van de rivier zijn open gezet', omdat flN een woordpaar kan vormen met
nlli'l!. Het zal ook geen toeval zijn dat in deze strofe nu ook, net als in 2:g.
vrouwen worden genoemd.2t Zie verder § 1.3 van de inleiding voor andere relaties
lussen het tweede en het derde canto.

Een illustratie van aanvallers die proberen de pooÍ in brand te steken kan men
vinden in het al eerder genoemde Assyrische reliëf mel een aÍbeelding van de
belegering van een Egyptische stad (,4r'r'EP, Pl. l0).

Stoíe I.C.i.2 (3:14)
Deze strofe beschrijft de noodzakelijke voorbereidingen van verdedigers die een
belegering van hun stad verwachten. De strofe wordt gekenmerkt dooihet gebruik
van de gebiedende wijs en door de herhaling van iTln aan het begin van de twee
colon van beide bicola. Opvallend is ook het parallellisme van O'D // U'U (vgl. Jes.
57:20 en Ps. 69: I 5).

3: l4a Put voor jezef wazr voor de belegering,
versterk je veslin4en:

Dit chiastisch gestructureerde vers vermeldt de normale maatregelen die genomen
moeten worden nadat men de boodschap heeft gekregen dat er een vijandig leger
nadert. Een goede watervoorziening is dan van levensbelang. Wat dit betrefl was
Nineve niet minder kwetsbaar dan andere steden, maar ook niet extra bedreigd,
zoals bijvoorbeeld Maier stelr.

De opgravingen van Nineve leveren een interessant voorbeeld op van haastig
herstelwerk aan de muren. Het metselwerk van hoge kwaliteit wordt op een
bepaalde plaats over de lengte van enkele meters afgewisseld door ruwe stenen.
Blijlbiar had men niet de tijd gehad voor een passende restaurarie (vgl. Stronach
1992,231). Het gaat echter te ver om te veronderstellen dat er een direct verband
bestaat tussen deze vondst en dit vers.

24 
Vun*eg" d" roo.gestelde interpretatie van 2:8 zou dit als een extra argument opgevat kunnen

worden voor de visie van Nogalski 1993b. I 19v., dat deze vergelijking .sexual connotations' heefi; vgl.
ook het bij 2:7 genoemde anikel van Magdalene. De verwijzing door Nogalski naar Gen. 29:31; 30:22
en Hoogl. 5:5 zijn echter niet overruigeíd. Her lijkrerop dar hÍ verschillende vergelijkingen door elkaar
haalt.
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3:l4b Ga in de klei en stamp op het leem,

maak de slenen wand slerk.
Dezelfde woorden worden gebruikt als een vergelijking in Jes.4l:25: 'hij ver-

treedt stadhouders als leem, zoals een pottenbakker de klei'. Men kan dit vergelij-
ken met de manier waarop de laatste woorden van de eerste regel zijn weergege-

ven in de LXX: roi oulrnatíomt èv dllhorq,'en wordt vertreden in kaf. Er

kan echter geen twijfel over bestaan dat we hier te maken hebben met het al in hel

vorige vers geschilderde beeld van noodzakelijke bouwacliYiteiten voor een stad

die zich in gevaar bevindt. Hier gaat het over de snelle productie van stenen (vgl.

de Egyptische aÍbeeldingen in ANEP, Pl. I l5) en van materiaal voor het vullen
van de gaten tussen de stenen in de muur.

Met veel uitleggers wordt in de BllS voorgesteld om'D!l te lezen in plaats van

Nll, vanwege Zach. l0:5: 'als helden die door het slijk der straten treden', maar

deze emendatie is onnodig. Evenmin verdient het aanbeveling om, zoals gesugge-

reerd in de 8IíS, oui ;- .'. l5aA te beschouwen als het slot van de laatste regel van

v. 14.

Strofe Ill.C.i.3 (3)5)
Wat betreft de vorm, een bicolon gevolgd door een tricolon, is deze strofe een

tegenhanger van de beginstrofe (vv. l2v.). De herhaling van het werkwoord ))N
geeft het thema aan: de stad zal verslonden worden.

3:15a Daar zal hel vuur je verreren,
een zwaard zalje neerhouwen.

Alle woorden van dit vers zijn eerder gebruikt in het boek Nahum. In dit opzicht
kan het vergeleken worden met 2:14 en net als dat vers aan het einde van het

tweede canlo functioneert het als een samenvatting met een duidelijke beschrij-
ving van het aanstaande einde van Nineve. Er werd al op gezinspeeld in l:6, waar

sprake is van de toom van YHWH die wordt uitgegoten als vuur. Het sleutelwoord
))N werd het eerst gebruikt in l:10. Daar ontbÍak nog het subject. In 2:14 werd

het gecombineerd met l']ll en nu, in 3: 15, met zowel lrN als fln. Een soortgelijke

ontwikkeling zien we bij het gebruik van het werkwoord nll. In 2:l werd

aangekondigd dat de boosdoener volledig afgesneden zal worden; in 2: l4 werd dit
gecombineerd met een verwijzing naar een 'verslindend zwaard' en nu, in 3: 15, is

sprake van een snijdend ('neerhouwend') zrvaard.

Het woord Dt werd eerder gebruikt in 2'.12 waar het verwees naar het hol van

de leeuwen die door hel zwaard zullen worden verslonden. Dit verband zal niet
toevallig zijn en ondersteunt daarom de interpretatie als een aanduiding van een

plaats en niet van een tijdstip (Maier) of als 'zie' (Cathcart). Er is geen reden om
hier de teksl te wijzigen, zoals voorgesteld door o.a. Sellin in ol, lyDlD (Riessler)

of o?l! (Richrer 1914, 136).
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3:l5b Het zalje verteren als verslinders,
talrijk als verslinders,

talrijk als sprinkhanen.
Dit is een van de weinige plaatsen waarbij het beter lijkt om af le wijken van de
indeling van de tekst zoals voorgesteld door de Masoreten . De revia na de eerste
regel geeft aan dat zij deze colon verbonden met de voorafgaande regels. Hoewel
zo'n tricolon mogelijk is, zor deze indeling het erg moeilijk maken om de
volgende twee regels te verklaren. Een positief argument voor de hier geboden
indeling is de manier waarop de cola zijn verbonden door woordherhaling: zoals
v. l5bB verbonden is met v. l5bA door de herhaling van het tweede woord, zo is
v. l5bC verbonden met v. l5bB door de herhaling van het eerste woord.

De dichter voegt aan het beeld van het verterende vuur de vergelijking met
verslindende sprinkhanen toe (vgl. Jer. 5l:14,27: Joël l:4;2:25 en Ps. 105:34).
De betekenis is niet dat de Ninevieten vergeleken moeten worden met sprinkha-
nen die door het zwaard gedood worden (Calvijn, Hitzig) of door het vuur (Maier,
Junker)2s, maar dat het brandende vuur lijkt op een zwerm sprinkhanen die de
oogst volledig kunnen vernietigen. Naast de bekende beschrijving in het boek Joèl
vinden we hiervan een parallel in de vloeken bij de vazallenverdragen van
Esarhaddon: ' Moge de goden ervoor zorgen dat sprinkhanen, luizen, rupsen en
verslinders jouw steden, jouw Iand en jouw districten opeten' (11r'É'1., 540; de hier
gegeven veÍaling is gebaseerd op de interpretatie van R. Borger, TUAT,ll2,,l75).

De twee vormen van 'rl) hif. worden doorgaans opgevat als imperativi of als
infinitivus absolutus met de betekenis van de gebiedende wijs, maar dat leveÍ een
onwaarschijnlijke vermenging van vergelijkingen op. Eerst zouden de aanvallers
zijn beschreven als sprinkhanen en in de volgende regel zou hetzelfde gedaan zijn
met de bewoners van de aangevallen stad. Hoewel het soms gebeurt dat de dichter
verschillende vergelijkingen naast elkaar gebruikr (v. l5a), is hij doorgaans wel
consistent in de manier waarop hij ze uitwerkt. Men heeft dit probleem proberen
op te lossen door de eerste colon als een glosse te beschouwen (vgl. BllS met o.a.
Wellhausen; Ruben 1899, 459; JPM Smith; Nogalski 1993b, 124v.; Scharr 1998.
274)16 ofdoor emendatie van p>) in v. t5bA in ng?!, .strijdbijl, (vgl. ps. 74:6;
Nowack, Bévenot en Th. Riedel, fhSK 76 11903\ 166v.). Richter t9t4, 136v.,
schrapt het eerste P)'') en leest in plaats van het tweede .l))Nn: l)n, ,je zult
verdwijnen', en plaatsr dit vóór i'11']N). Een oveíuigender oplossing biedt Van
der Woude die voorstelt om "ïf)nn op te vaíen als een infinitivus gebruikt als
een naamwoord: 'een talrijk zijn als bij verslinders = zo massaal als bij verslin_
ders'. Hier zouden deze woorden dan functioneren als een accusalivus adverbialis

5 
Waarschijnlijk leidde deze interpretatie eÍ toe dat in de vertaling van M. Buber, F. Rosenz\yeig,

Bíicher der Kilndung,Heidelberg 1978, 693, v. t 5aB, .wird dich ausrotten das Schwert,. tussen haken
is gezet.
2ó 

In Spronk 1995b, l85, deed ik de nog radicalere suggestie om v. l5bB-C re schrappen. Bt nader
inzien en op grond van een enigszins gewijzigde structuuranalyse blijkt het aangevoerde argument, dat
deze regels de evenwichtige opbouw zouden verstoreí, ongegrond.
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(GK §l l8n). De' kan worden geihterpre teerd als yod-compagr"rr (GK §901)'']?

Zijns inziens is v. l5bB een glosse ter uitleg van de ongewone vorm mel een extra

': voor de duidelijkheid zou de normale vorrn van de infinitivus zijn toegevoegd'

Het is echter ook mogelijk om de tweede vorm te zien als een opzettelijke variant

van hetzelftle woord in de parallelle regel. De uitbreiding van de bicolon naar een

tricolon is een normale manier om hel einde van een grotere poëtische eenheid te

markeren (vgl. Watson, CHP, 183).

7)r geeft waarschijnlijk de jonge en meest vraatzuchtige sprinkhaan aan, terwijl

illN het volgroeide insect is.:8

Cantikel I .C.ii (3:16-19)
Het laatste cantikel wordt gekenmerkt door de verwijzing naar groepen bewoners

van de stad: kooptieden, herders, edelen. Ze worden genoemd aan het begin van

de eerste en de tweede strofe. Aan het einde van de eerste en de laatste strofe

staan vragen. Alle strofen eindigen met een ontkenning: Nt, I'N en )N. De laatste

strofe begint ook zo.

Strofe IILC.ii. I (3:l6-l7)
Via de nieuwe vergelijking mel sterren die verdwijnen bij zonsopgang introdu-

ceeí de dichter de Assyrische kooplieden. Ze ziin lalÍijk, maar ze zullen verdwij-

nen zonder een spoor achter te laten. De herhaalde vergelijking met sprinkhanen

is hoogstwaarschijnlijk een latere toevoeging.

3tl6^ Ji hebtje kooplieden vermenigvuldigd
meer dan de síerren van de hemel.

Dit veÍs wordt doorgaans verbonden met de voorafgaande regels, maar dit wordt

tegengesproken door de overgang naar het perfectum. volgens sommige uitleg-

geÍs moet deze werkwoordsvorm veranderd worden in een imperativus (vgl. de

Bfl§) of in een imperfectum met de betekenis van een gebiedende wijs (Driver

1938,271). Volgens Cathcart hoefje de lekst daarvoor niet te wijzigen, omdat het

perfectum hier vanwege het parallellisme hier als imperatief opgevat kan worden.

Het ligt echter meer voor de hand dat het perfectum juist bedoeld is als beschru-

ving van de huidige situatie (Goslinga, Van der Woude). J.S. Kselman, ,"i'29
(1979), verbindt vv. l5b met l6a op grond van het parallelle paar l'1 //'ll), maar

dit is niet oveÍuigend en kan ook niet beargumenteerd woÍden met een verwijzing

naar Jer. 30:19, omdat'tlf daar een andere betekenis heeft.

De dichter introduceeÍt hier een belangrijk nieuw aspect van de Assyrische

cultuur. Het eigen grondgebied van de Assyriërs was door de natuur niet gezegend

27 
Men kan dit nergelijken met het enclitisch paÍikel -/ in het UgaÍitisch, dat ook 8ebÍuikt kan

worden bij veóale vormen en vaak Sebruikt wordt om nadruk te geven; vgl. J. Tropper' "Die enkliti-

sche Panikel -y im UgaÍitischen," UF26 (1994\ 413482.
28 vgl. J.A. Thompson, "Translation of the Words for [.ocusts," BiTr 25 (19'14\ 405-4ll, en P

tuede, UF 25 (1993) 353-35ó.
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met de middelen. die de koningen nodig hadden voor hun ambitieuze bouwplan-
nen. Ze waren aftankelijk yan de impoí van bijvoorbeeld hout uit de Libanon.
De hiervoor noodzakelijke handelsactiviteiten gingen vaak gepaard aan militair
machtsveíoon, zoals kan worden afgeleid uit de volgende tekst van Sargon II: ,lk
Iiet de schrikwekkende glans van Assur, mijn heer, neerkomen op de inwoners
van Egypte en Arabië. Het noemen van mijn naam bezorgde hen hartkloppingen
en verzwakte hun wapens. Ik opende de gesloten grenzen van Egypte, vermengde
de inwoners van Assyrië en Egypte en liet hen handel drijven' (TUAT,l/4,3g2\.

De vergelijking met talloze sterren is welbekend in het OT (vgl. Gen.22:11;
26:4; Deut. l:10 en 10:22) en in de rest van het oude nabije Oosten (vgl. de
teksten genoemd bij Cathcart).

3:lób-l7a [Een verslinder spreidt zijn vleugels uit en vliegt weg.
Jouw wachters zijn als sprinkhanen
enjouw schrijvers als zwermen sprinkhanen,
die op de heggen zitten op een koele dag.l

De plotselinge terugkeer naar de vergelijking met sprinkhanen is moeilijk te
verklaren. Het is nier ongebruikelijk in dit boek dat er verschillende vergelijkin_
gen binnen één strofe voorkomen, maar zoals al werd opgemerkt bij v. l5b, hef is
wel onwaarschijnlijk dat zowel de aanvallers als de verdedigers vergeleken
worden mel sprinkhanen. Daarbij komt dat het nog niet eerder is voorgekomen in
dit boek dat de dichter op een dergelijke manier een verklaring toevoegl aan een
vergelijking. Bij het beeld van de leeuwenfam ilie (2:12_14) laai h1 het geheel aan
de lezer over om het verband te leggen met Nineve en zijn bestuuàers. Op andere
plaatsen, bijvoorbeeld in 2:5, 9; 3: l3 en l g, wordt de vérgelijking beperki rot een
eenvoudig beeld. Een ander probleem bij dit gedeelre is riat het Àoeilijk is om te
komen tot een duidelijke indeling in versregels. De Masoreten suggereren dat de
eerste regel van v. l6 bij de voorafgaande twee regels hoort, maai er is inhoude-
lijk niets dat hen verbindt. De eerste twee regels vàn v. l7 zijn duidelijk parallel,
maar het is onzeker ofde volgende regel er ook bij genomen moet worden ofjuist
brj het vervolg. Het probleem bij een verbinding met de regel over de zonsopgang
is dat dit niet past bij het feit dat er sprake is van een .koele dag,, tretgeen iÀpti
ceert dat de zon al is opgegaan. Welke indeling we ook kiezen, hit proUteem Ui1ft
dat vv. I6v. met acht cola het langst is van alle strofen in dit boek. Zoals al is
opgemerkt bij de inleiding op de exegese van dit canto zijn er vele voorstellen
qydaan 9m 

deze problemen op te lossen. Daarbij schrapt men v. I6b (vgl. 81LS en
Nogalski 1993b, l24vv.) of vv. l6-17a (Jeremias 1970, 43) of beschouwt men
geheel vv._l5b-17 als een glosse (Lescow 1995,66v.). De beste oplossing lijkt te
zijn om alle regels waarin het beeld van de sprinkhanen afwijkt van de eerdere
vergelijking te beschouwen als secundair. Ze kunnen vergelekin worden met de
regels die o.i. ook in 2:l werden toegevoegd. In beide gevillen wordt een bepaald
element uit de tekst (respectievelijk )r,'h en j7>) opgepakr en krijgt het een
nieuwe betekenis. We lijken dus te maken te hebben met een latere interpretatie.
Wellicht gaat het om kanttekeningen die in een vroeg stadium van de tekstoverle_
vering een plek in de originele tekst hebben gekrègen. Dit heeft geen sporen
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nagelaten in de oude vertalingen en latere Hebreeuwse manuscripten. Een

mogelijke datum voor de toevoeging van deze eerste exegese aan de tekst kan

worden afgeleid uit de parallellen van deze tekst met Jes. 33:18, waar evenals in

Nah. 3:17 sprake is van een ']DDl, tevergeefs vragend (i1'x) naar zijn amblenaren,

en met Jer.5l:17 (vgl. Jeremias 1970,43). Beide teksten zijn le dateren in de

periode van de Babylonische ballingschap en verkondigen heil. De opmerking die

hier aan het boek Nahum is toegevoegd is een aanwijzing voor een eerste loepas-

sing van dit boek toen de Babyloniërs de rol van onderdrukker hadden overgeno-

men van de Assyriërs.
De betekenis van deze woorden is duidelijk: wanneer het gevaaÍ nadert zijn de

officieren de eersten die zullen vluchten. Een aantal woorden zijn moeilijk te

vertalen, zoals ook al blijkt uit de vele varianten in de Hebreeuwse manuscripten

en de problemen die de oude vertalers ondervonden blijken te hebben. Het

werkwoord U!rD, '(de kleren) uittrekken', \,/ordt alleen hier gebruikt in verband

met sprinkhanen. Er wordt waarschijnlijk het verlaten van de cocon door de jonge

sprinkhaan mee bedoeld. Het werkwoord lly wordt alleen hier gebruikt voor het

vliegen van sprinkhanen. lD§U kan verbonden worden met Akkad. tupiarru,
'schrijver van tabletten'. De etymologie van ltlD is minder duidelijk. Met

verbindt het doorgaans met het Akkadische woord voor 'wachter': mass.aru.

Allbright verondersteh een relatie met ''ll:, 'een gelofte doen', en vertaalt met

'religious votaries'.:' Dil komt dicht bij de weergave in de Pesh. met'jouw
Nazarener'. H. Torczyner, JPO.§ ló (1936) 7, steh voor om te lezen: :l'11.)D, naar

het Akkad. manzazu, dat volgens hem 'guardsman' betekent. Dit voorstel is

overgenomen door Cathcart 1992,998, die echter dit woord en ook loDu opvat

als verwijzing naar tovenaars en astrologen.ro Eerder al dacht Haupt in deze

richting. Hij vertaalt met'thy charmers'.
De Griekse vertaler had ook zo zijn problemen met de Hebreeuwse tekst. ln de

LXX worden de eerste drie woorden van v. l7 als één zin weergegeven: è((),crto
óg dtrél,epog b or.rpptxóq oou, 'jouw vermengde menigte is weggesprongen

als een sprinkhaan'. Blijkbaar verbond hij'l'']T)D met het werkwoord'ln) (vgl.

GELS, 82) en "loDu met !U dat in Gen. 43:8 de gemengde gÍoep van vrouwen,

kinderen en ouderen aanduidl (vgl. Reinke 1867, 37). Volgens Hieronymus is dit
'gemengde volk' het goede deel van de inwoners van Nineve. Hij legl een

verband met het volk dat samen met lsraël wegtrok uit Egypte (Ex. l2:37v., waar

hetzelfde woord gebruikt wordt in het Crieks). In de Tg. is v. lTaA veíaald met

'zie, je platen glanzen als de sprinkhaan' (vgl. Gordon 1983). Hier dacht men

waarschijnlijk aan de harnassen van de Assyrische soldaten. We vinden dezelfde
gedachte in Op.9:7w. waar sprake is van demonische sprinkhanen 'met borst-

schilden als ijzeren hamassen'. Dit betekent dat we hier weer een voorbeeld

2'w.f.lUrlgtt,*ttreNewAssyro-TyrianSynchronismandtheChrcnolo1yofTyre,"Annuairede

l'institut de philologie en d'histoirc oientales el slaves l3 ( 1953) l -9: m.n. 4.
30 

Zo ook A. Jeffers, Magic and Divination in Ancíent Palestine ond S),.io (Studies in the History
and Culture ofthe A[cient Near East 8), L€iden 1996, I lov.
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hebben van invloed van het boek Nahum, deze keer blijkbaar via de Targum, op
het boek Openbaring.

De frase 'f,t f't: is moeilijk te vertalen. Doorgaans schrapt men het eerste
woord. We zouden hier met dittografie te maken hebben (gll.s; HAL, 174).
Rudolph beschouwt het tweede woord als een glosse, die zou zijn toegevoegd als
verklaring van het ongebruikelijke eerste woord. De vertaling met .zwermen
sprinkhanen' is gebaseerd op het feit dat herhaling van 

".n 
*oorà een manier kan

zijn om een superlatiefaan te duiden (vgl. CK sl33l).

3zl7b De zon gaat op en zí verdwijnen
en hun plaats is onbekend. l{aar zijn ze (gebleven)?

De kooplieden van Nineve zullen verdwijnen zoals de sterren verdwijnen bij
zonsopgang. De enkelvoudsvormen van.I.T: po., ir.l'nif. (let op de alliteratiel) en
het suffix enkelvoud in tD'li7D worden doorgaans gewijzigd naar meervoud (vgl.
8l1S). W.G.E. Watson, .Bià 50 (1969) 532, veronderstelt dat de eerste letter van
Nh ook gelezen moel worden als de laatste letter van het voorafgaande woord.
Hij spreekt van 'shared consonants'. Dit zou ook het geval zijn in l:12. Het beste
lijkt echter te zijn om de enkelvoudsvormen te late; staan en op te vatten als
collectief (GK §1a5fl: de sterren worden als één geheel genomen. Het meer_
voudssuffix in D'N slaat dan niet op de slerren, maar op de kooplieden. Dit houdt
ook in dat de strofe, zoals die hier is gereconstrueerd, een chiasme vormt. De
eerste regel en het laatste woord corresponderen. Daartussenin staat de vergelij-
king.

.De tweede regel heeft een parallel in ps. 103:16: ,de wind gaat erover heen en
zij is nier meer' (met't::rN in plaats van o'N; vgl. fN in Nahl 3:lgbB en lgaA).
Dit pleit tegen het voorstel om D'R le verbinden mer de volgende regel of om het
te wijzigen in n?'N of ,]D 'tx (Blí.S; vgl. CTAT, 920v.). Zie over dir gebruik als
ui11ef GD §153, Rem. 3b. Bij het voorsrel van Nogalski 1993a, 44, om hel re
wijzigen in D!N, 'vreselijk', blijft onduidelijk waarom hun plaats zo genoemd zou
zijn. Een meer neutrale aanduiding ligt meer voor de hand.

Stofe I I I.C. ii. 2 (3 : I 8)
Na h€l noemen in de voorafgaande strofe van de contacten naar buiten via de
kooplieden ligt de nadruk nu op (het ontbreken van) de zorg voor het eigen volk.
Deze zorg ligt in de handen van de nobelen. Zij zouden moeten optreden als
herders die de kudde bijeenhouden. Opvallend is hier het parallelle paat n91 ll
FlP, dat ook voorkomr in Jes. 40:ll; Jer. 3l:10 enEz.34:13. Deze slrore noemt
niet alleen de koning van Assyrië, maar de eerste letters van de cola vormen ook
de naam Nineve: 'l:!). Weliswaar ontbreekt de laatste letter, maar het is wel zeker
dat deze vier letters duiden op de hoofdstad van Assyrië.r Deze indirecle aanwij

ll 
Ook Bli"r. 1995, 70. ziet hier iets van .patteming of initial letters,. Volgens hem verwijst de

herhaalde letter i aan het begin vao v. r8aenv. r8b naarNineve. de beginletter l,t'in v. IganaarAssur
en de letter ) aan het begin van v. l9b en v. l9c naar de koning_ Bij dit làaste moet het rvoord 1)a dan
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zing sluit ook goed aan bij de inhoud van de strofe en bij het feit dat hier voor het

eerst de koning van Assyrië expliciet wordt genoemd. De plaats van dit naam-

acrostichon aan het einde van het boek functioneeí ook als tegenhanger van de

zinsacrostichon aan het begin van het boek en de naamacrostichon aan het begin

van hel tweede canto (vgl. Spronk 1998). De herhaling van de naam Nineve, die

eerder gebruikt werd aan het begin van het boek, kan ook gezien worden als een

inclusie.

3: l8a ()') Jouw herders zullen in slaap vallen, koning von Assyriè.

(') Jouw edelen zullen op hun plaatsen bliiven.

ln de BÉlS en de meeste commentaren wordt voorgesteld om de verwijzing naar

de koning van Assyrië te schrappen.I Dat betekent dat dan ook het suffix van

mannelijk in vrouwelijk moet worden veranderd (net als in de Pesh.). Doorgaans

interpreleert men dit vers dan als een ironische klaagzang ingeleid met het in
plaats van D'N (slot van v. l7) gelezen i])'N ofnD tlN. Zoals hierboven al werd

opgemerkt past OlN goed binnen de context van v. 17. Het noemen van de koning

zou men kunnen vergelijken met de vermelding van de naam van de stad in 3:7.

Tot dal moment beperkte de dichter zich tot het geven van verwijzingen naar de

stad en de koning (vgl. l'.14 2:6, 8 en I 2v.). Nineve wordt pas met name ge-

noemd als volstrekt duidelijk is dat het zal worden verwoest (2:9; 3:7). Dat

gebeurt nu ook met betrekking tot de koning: pas nu er geen twijfel meer over kan

bestaan dat hei met hem is gedaan wordt er expliciet naar hem verwezen. Dus ook
de mannelijke suffixen kunnen ongewijzigd blijven (vgl. Balaban 1962, 237;

Lescow 1995, 65). Evenals in 2:6 wordt de koning samen met zijn officieren
genoemd (D'"I!'ïN). Zij worden vergeleken met herders. De parallel met ffi? geeft

aan dat men dit woord niet moet wijzigen in:r!l], 'jouw vrienden', zoals voorge-

steld door Richter 1914, I 37, en Goslinga (in navolging van de Pesh.). Het feit dat

zij herders van de koning worden genoemd betekent dat zij hier een taak van de

koning ovememen. Deze vergelijking met een herder die zorgt voor zijn kudde is
het tegenovergeslelde van de vergelijking van de koning met een leeuw die zijn
prooi verscheurt voor zijn welpen (2:13). In het oude nabije Oosten werd de

koning vaker herder genoemd." Dat gold ook voor de koning van Assyrië. In veel

teksten wordl gezegd dat de koning uitgekozen is door de goden om zijn onderd-
anen te weiden. Zo liet Esarhaddon zich binnen één tekst niel alleen 'koning van

wel van de andere kant bekekcn worden. Deze redenering is to.h \rel lvat gekunsteld. Dat geldt ook
voor zijn be§ering dat het laatste woord van het boek met een It begint omdal dit de laatstc letter van

het alfabet is.
ll 

Vgl. ook C.C. Tone y. The Second Isaiah. New York t928. 42v. Volgens gebeuÍde het vaker dal
een dcrgelijke concrctisering later aan teksten uerd toegevoegd. Hij noemt in dit veóand Jcs. 7:17. 20:
8:6v.: 29:10;45:13 (LXX); Ez.26:7: Hos. ll:7rNeh.8:9en l0:2.
ll Vgl. l. S"ib"n. HLr Herde Kónig.Berlin 1969.7-10: W. Helck. 'Hirt." tl. ll. 1220-1223.
J.C. de Moor. "De goede herder. Oorsprong en vroege geschiedenis van de herdersmetaphoor."
Be$erl«n en be$'oren (Fs K. Runia). Kampen 1982. 36-45



170 NAHUM3:|-19

Assyrië' en 'koning van de wereld' maar o.a. ook 'de ware herder' (ANET,2ï9).to
ln Israël werd de koning weliswaar nooit zelf als herder aangeduid, maar zijn
werk wordt wel met dat van de herder vergeleken in 2 Sam. 5:2;7:7 en ps.
78:71v. In Jes. 44:28 wordt Cyrus de herder van YHwH genoemd. Ook is er in
andere teksten sprake van herders gegeven door Yawu: Num. 27:17; Jer. j:15;
23:4:Ez.3423l- 17:24 en Mi. 5:1.

Het werkwoord D'1: wordt vaak uitgelegd als een eufemisme voor de dood van
de officieren van de koning (zo o.a. Goslinga en Rudolph; vgl. ook HAL,643). ln
de regel gaat dit samen met de genoemde interpretatie van deze verzen als een
ironische klaagzang ingeleid met i'])!N. Binnen de vergelijking echter met de
herder die zijn kudde beschermt en bijeenhoudt ligt het meer voor de hand om
'slapen' hier letterlijk le nemen (vgl. Rashi, Kreenen, Wellhausen, Van Hoonac-
ker; Schmidt): ze verzaken hun plicht door in slaap te vallen (vgl. Jes. 56: l0 en
Ps. l2l:3v.). De dichter heeft het in Jes.5:25-30 geschilderde beeld van de
Assyriërs, die door YHwH worden opgeroepen om Israël te straffen, omgedraaid;
zie vooral v. 27: 'niemand (van de Assyriërs) is moe, niemand struikelt (hD); vgl.
Nah. 2:6 en 3:3), niemand sluimerl (DD) of slaapt 0lr!)'. Het is dus niet nodig om
de lekst te wijzigen. zoals Van der Woude die voorstelt om 'D) te lezen en dat op
te vatten als een equivalent van het Akkad. nami I nawi, .weidegrond, 

woon_
gebied'. Hij veÍaalt met 'Waar zijn zij gebleven - de woonsteden van uw herder'.
Het vaak gebruikle woordpaar Dl) l/ ltt), (zie ps. 76:6: l2l.4: 1 32:4; Spr. 6:4, l 0;
24:33 en ook KIU l.l4.l:31-34) maakr het aantrekkelijk om mer de Bfls en de
meeste commenlatoren in plaats van.t:)lDi te kiezen voor de lezing f)U!.. .zij
slapen'. Sommigen stellen voor de tekst te emenderen tot !l)Ul,,zij iiggen,
(Happel. Alonso Schökel). De LXX heeft hier ërorproe. waarbij dus aan het
werkwoord it)lD.'gevangen nemen'. gedacht Iijkt te zrjn (vgl. GEIS, 137). De
Griekse vertaler lijkt dit vers Ie hebben gezien als een beschrijving van één van de
gevreesde daden van Assyrische koningen: .hij heefl jouw machtigen als gevan_
genen afgevoerd'. Het gebruik van E)D, .blijven,, 

kan worden uitgelegd in het
licht van Ri. 5:17. Daar wordt Aser verweten dat het niet deelnam aan de strijd
tegen het leger van Sisera: 'Aser zat aan het strand van de zee, bleefzitten 0l)t r)
bij zijn havens'. Iets dergelijks wordt nu gezegd van de edelen van Nineve: zij
doen niets (vgl. CTAT,822). We vinden dezelfde gedachte verwoord in Jer. 5l :3ó
met betrekking tot de'helden' van Babylon.

3:18b ()) Jorx, volk zal verstrooid v,orden op de bergen
(1) met niemand om (hcd te verzumelen

In de LXX wordt het eerste werkwoord weergegeven met d,fiip€y, '(ouw volk)
vertrok'. Blijkbaar is het daar verbonden met t lD qal., ,springen,. Maar het gaat
hier om een nif. en het ligt meer voor de hand om een relatie te leggen met i..t9.

l1 
Zie hierorer ook L.L. Rorvlett, Jorrua a,, d lhe Rhetoric oJ l,iolence. A New Hisloricist Analvsis

{JSOTSup 22ó). SheÍfield 1996. I08v.
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'veÍstrooien', zoals dat gebeurt in de Pesh. en de Tg. (Gordon 1989' 142, n.45;,

vgl. ook Rashi) en in een aanlal Hebreeuwse manuscripten die hier 'lvt: hebben

(zie Kennicott). Het blijft onzeker of we hier van doen hebben mel een bijvorm of
met en fout in de overlevering van de tekst. Andere lezingen, zoals die worden

voorgesteld door Driver 1938,271: afgeleid van een wortel lrlrD, en Cathcaí:

lIrP! van [rD] pi.,'de laatsle adem uitblazen', blijven ook hypothetisch. In ieder

geval is de tekst hier te onduidelijk om er een relatieve datering op te baseren,

zoals Watson, TTCHV, 102, doet door op grond van de uitleg van Cathcart te

beweren dat dil vers een spottende toespeling is op Hoogl. 2:8.

De Assyriërs worden vergeleken met schapen zonder herder. We vinden

hetzelfde beeld maar zonder expliciete vermelding van de kudde in Jes. l3:14.

Deze teksl, die gedateerd kan worden in de ballingschap (H. Wildberger, BK X/2,

509vv.), vertoont nog meer overeenkomsten met het boek Nahum: de beschrijving

van de angst (vv. 7v.; vgl. Nah. 2:l l), het beven van de aarde (v. l3; vgl. Nah.

I :5) en het verpleneren van de kinderen (v. l6; vgl. Nah. 3: l0).

Strofe II l. C. ii. 3 (3 : I 9)
In deze laatste strofe wordt de ernst van het letsel dat de koning van Assyrië is

aangebracht gesteld tegenover de universele vreugde over zijn neergang.

3: l9a Er zal geen verzachting zijn voor joux' rampspoed'
je wond zal afschuwelijk zijn.

il,lD moet waarschijnlijk verbonden woÍden met het werkwoord;tit) pi.. 'de kleur

verliezen, ontmoedigd worden' (ook in Lev. l3:6 en 56 wordl het gebruikt in een

medische context). De lezing i'lTl. 'genezing', zoals voorgesteld in BHS en HAL.

lijkt hier beter te passen, maar ook dit woord komt verder slechts één keer voor

(Spr. l7:22). De dichter heeft hier wellicht. evenals op andere plaatsen (zie de

opmerkingen bij 2:l I ), gekozen voor dit zeldzame woord vanwege de alliteratie

via de letter ) in deze strofe.

Hel woordpaar lfl, // n)D komt ook voor in Jes. 10:26. Daar wordt de tegen-

overgestelde situatie beschreven van Yuwtt die zijn volk heelt. We vinden het ook

samen met het werkwoord nïl in Jer. 10:19; 14:17 en 30:12 (vgl. hier ook de

overeenkomslen tussen v. T enNah. l:7;v.8enNah. l:ll; v. ll enNah. l:3,8;
2:l ; 3: I 8). De dreiging met het toebrengen van een ongeneeslijke wond vinden

we ook in vloekteksten aan het slot van de vazallenverdragen van Esarhaddon:

'Moge Gula, de grole genezeres, ziekte en uitpuning in jouw harr leggen' een

blijvende wond opjouw lichaam leggen. Baad in bloed als in water!' (ANET,534'

538v.', TI.IAT,ll2, '159. 17l). Men kan dit ook vergelijken met een vloek aan hel

slot van de Codex van Hammurabi: 'Moge Ninkarrak, de dochter van Anu. die in

Ekur het goede voor mij spreekt, een zware ziekte, een boze ziektedemon' een

pijnlijke wond die niet geneest, waarvan geen aís het wezen kent' die hij niet met

uérbinden tol rust brengt en die zoals een dodelijke beet niet uitgerukt kan

worden. in zijn ledematen doen optreden. totdat zijn leven eindigt' ('4NEf' 180:

t7t
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TUAT, l/1,79v.). Zie over deze parallellen ook Hillers 1964, 66vv.; Cathcart
1973, 186 en Johnston 1992,370v.11

3:l9b Àllen die hel nieuws overjou horen
zullen in hun handen klappen om jou.

[Want over wie is jouw boosheid niet voortdurend gekomen?]
Op veel manieren is dit laatste vers verbonden met andere delen van het boek. Het
werkwoord ,Di, herinnert aan 2: l, over de boodschap van het einde van de boze,
en 2:14 met de aankondiging dat de boodschapper van Nineve niet meer gehoord
zal worden. Het klappen in de handen als een teken van vreugderu door alle
volken heeft een parallel in Ps. 47:2. Het is opmerkelijk dat deze psalm ook, in v.
5, spreekt van 'de glorie van Israë|, net als Nah. 2:3. Zo doet dus ook het slot van
dit boek weer denken aan de taal van de psalmen, zoals dat ook nadrukkelijk in
het eerste canto het geval was.

De vraag aan het slot heeft parallellen in l:9.,2:12; j:7v. en 17. Het zal geen
toeval zijn, zoals wordt opgemerkt door Glasson 1969v., dat ook het boek Jona
eindigt met een dergelijke retorische vraag. Het boek Jona kan gezien worden als
een reactie op de profetie van Nahum, met de bedoeling om de harde boodschap
van Nahum te corrigeren (p. 54). Dat geeft ook wel aan dat het boek Nahum
indruk moet hebben gemaakt, zeker na de val van Nineve, die dit fraai vormgege_
ven Godsorakel met bijpassende visioenen tot een schoolvoorbeeld van wàre
profetie maakte.

Er is reden om aan le nemen, met o.a. Jeremias 1970,46, n.2, dat deze laatste
regel een in een vroeg stadium toegevoegde glosse is. Het gaat hier eerder om
proza dan om poëzie en het valt ook op dat het werkwoord tll hier op dezelfde
manier wordt gebruikt als in het eveneens als secundair te beschouwen vers 2:1.
Blijkbaar is het toegevoegd door één van de eerste uitleggers van deze teksl.

l5 .f,tr 
*1 

91^liii*"rcn (nog nier gepubliceerde lezing voor hct Oudtesramentisch werkgezelschap
op_23 mei 1996 wijsr ook B. Becking op deze en anderi paraltellen b1 Jer. 30: ti- i Z. Wat betreft hetut no€mt hU tn drl verband naasr Jer. J0:12-13. l9 en Nah. 3:19 nog Jer. g:22; t0:19: l4:17. l9;
l5: l8:46: lli 5l:8-9 en Mi. l:9.

it,.,!j,-t:1.^ _a,."re,"g Hands as a Gcsture o[Angursh and Anger in Mesopotamia and in lsrael...
JAL'ES 23 Ít99íl49-60. roonr aan dat handgektap een-uiring van zoï"f n.g;ri"ii'ii. poriti*" gwo"_lens kan zijn. Maar het is wet zeker dar her hiir opgevaikan *o.d.;;ï;:; ;";,;." of triumph o,appÍoval'(p.54).
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