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Nederlandstalige samenvatting 

 

Salomo tussen taal, tekst en oeuvre.  

1 Koningen 3:1-15, 9:1-9 en 11:1-13: een intertekstuele leesoefening 

 

Onderhavig proefschrift beschrijft hoe het leesproces van de lezeronderzoeker als reële lezer bij deze 

drie narratieve masoretische teksten verloopt. Als lezeronderzoeker hebben wij gekozen voor een 

inductieve benadering om te ontdekken wat er al lezend gebeurt, tot welk verstaan van de teksten dit 

leidt en welke cognitieve beeldvorming van de narratieve Salomo er zich gaandeweg ontwikkelt. De 

onderzoeker gaat de uitdaging aan om alle leesoperaties en bijgaande data te registreren en te 

beschrijven, te meten en te evalueren om ze te kunnen interpreteren in de overtuiging dat alleen zó 

vermeden wordt dat essentiële data onopgemerkt blijven en de tekst ondermaats, bovenmaats of 

verkeerd wordt geduid. Met behulp van linguïstische, literaire en intertekstuele analyses en een 

zorgvuldige controle van de lees- en interpretatieprocessen leggen wij aan de lezers van dit 

proefschrift helder beschreven en toetsbare resultaten ter beoordeling voor. 

 

In hoofdstuk 1 stelt de onderzoeker de niet geëmendeerde masoretische teksten 1 Kon. 3:1-15 (A), 

9:1-9 (B) en 11:1-13 (C) uit de BHS voor als het specifieke materiaal voor het leesexperiment [1.1] dat 

hij – na zijn lectio continua van Genesis tot en met Samuël – uitvoert. Het oeuvre van de Enneateuch 

samen met het literaire corpus van Salomo's verhalencyclus 1 Kon. 1-11 vormt zodoende de ruimte 

waarbinnen hij de relatie tussen de drie teksten onderzoekt. Dit trio toont een onmiskenbaar 

intertekstueel verband hoofdzakelijk van vanwege het in 3:5a; 9:2a en 11:9b gemeenschappelijke 

talige 'JHWH is / was verschenen' (ni.pf. 3.m.sg. ha'r>nI) waarbij de teksten A en B diens 
droomverschijningen aan Salomo rapporteren en de derde tekst C naar beide terugverwijst. Daarnaast 

speelt telkens – talig, literair en intertekstueel – Salomo's relatie met respectievelijk JHWH, de 

davidische dynastie en Israël(s koninkrijk) de hoofdrol. De nadruk op Salomo's gedrag dat zich o.a. via 

beeldspraak (i.e. gaan) en woordclusters met dezelfde en analoge lexemen en syntagma's in 

wisselende combinaties (o.a. hart, voorschriften, in acht nemen, gebieden, dienen / dienaar, …) 

profileert, richt de aandacht van de onderzoeker op (de narratieve) Salomo, diens beeldvorming en 

queeste. Terwijl hij leest, krijgen zij gaandeweg vorm in zijn denken [1.3]. 

 

Met een uitgebreid overzicht toont de onderzoeker hoe collega-lezers binnen de exegetische traditie 

van de bijbelwetenschap enerzijds de respectievelijke eenheid van A, B en C opvatten en anderzijds 

hoe verschillend zij Salomo percipiëren: 
 

� de grote meerderheid ziet hem doorgaans in een positief licht vanwege o.a. zijn liefde, zijn 

nederigheid en bescheidenheid tegenover JHWH, zijn tempelbouwinspanningen en zijn 

tempelgebed. Een doorslaggevende rol speelt daarbij zijn van God gekregen wijsheid die hem 

tot een koning met een internationale faam maakt;  

� alle collega-lezers onderstrepen dat hij vanaf 1 Kon. 11 door de verteller (en zijn JHWH) 

expliciet negatief wordt bekritiseerd. De vraag in hoeverre hij daarvoor al impliciet, bedekt en 

onderhuids negatief commentaar op Salomo levert, leidt tot veel discussie. 

 

De kakofonie van duidingen van A, B en C [1.1.3.3.1] en van A in het bijzonder [1.1.3.3.2] die uit de 

lezingen van de collega-lezers resulteert, lijkt te wijten aan hun diverse benaderingen en de mate 

waarin zij informatie vanuit andere teksten wel of niet verdisconteren. Deze veelkleurige discordantie 

ziet de onderzoeker als een reden om A, B en C opnieuw te lezen en gedetailleerd te beschrijven (hfst. 

3 t/m 6). Nadat hij in hoofdstuk 7 betreffende leesprocessen heeft gedefinieerd [7.1] – komt hij met 

een eigen voorstel over hun duiding en de voorstelling(en) van Salomo en zijn queeste(n) die zij 

genereren [7.2; 7.3]. 

 

De verwantschap tussen de drie teksten die een integraal deel vormen van het tekstuele systeem van 

het boek Koningen overstijgt hun eigen immanente karakter en brengt de leesoefening op het terrein 

van de generische intertekstualiteit. De focus van de onderzoeker richt zich daarom op de 

onvermijdelijke leesbewegingen tussen de drie teksten onderling en tussen dit trio en andere teksten 
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binnen Salomo's verhalencyclus, Koningen en Enneateuch. Tijdens deze intertekstuele leesactiviteit 

participeert hij zelf actief en heeft o.a. aandacht voor tekstsignalen en -symptomen, tekenen van 

heterogeniteit, ongrammaticaliteiten, connectoren en interteksten die verplichte intertekstuele 

verbanden verraden, helpen lokaliseren, identificeren en interpreteren. Bijgevolg wordt duidelijk in 

welke mate die activiteit zijn voorstelling van Salomo beïnvloedt [1.2]. 

 

Vooraleer hij zijn methode aan de lezers van dit proefschrift voorstelt [2] en deze bij de leesoefening, 

inzet, definieert de onderzoeker het lezerstype waarmee hij zich identificeert [1.3]. De typen lezers en 

hun kenmerken die de auteurs W. Iser, U. Eco, S. Fish, en M. Riffaterre aandragen, zijn hem daarbij 

van groot nut. In tegenstelling tot hun abstracte lezers stelt de onderzoeker zich op als een reële 

(empirische) lezer die de teksten A, B en C effectief leest. Het betreft een complexe interactie tussen de 

drie teksten en de onderzoeker die als exegeet beroep doet op de taal- en literatuurwetenschappen om 

zijn algemene en bijzondere leesvaardigheden en linguïstische, literaire en intertekstuele competenties 

aan te scherpen en efficiënter aan te wenden. 

 

Het complexe karakter van de cognitieve leesdaad met zijn talige, literaire en intertekstuele sturingen 

vereist een verantwoorde leesmethode. De onderzoeker splitst daartoe het leesproces kunstmatig op in 

drie leesfasen: cursorisch, correlatief en retrograde (hoofdstuk 2). Bij het observeren, analyseren, 

meten, vergelijken, beschrijven en evalueren begeeft hij zich binnen diverse dimensies: 
 

• Cursorische leesproces bij A, B en C 

In elke independente tekst wordt de onderzoeker van het eerste woord tot de laatste regel lineair 

hiërarchisch aangestuurd omtrent het wie, wat, waar en wanneer in de teksten: 
 

� materiële dimensie met colometrisch gepresenteerde teksten, vertaling en tekstkritische notities; 

� syntactische dimensie binnen de ruimte van de zin, de dynamiek van de figuren en de tekst als 

geheel: 
 

o   grammaticale analyse met taalkundige data in hun talig netwerk [2.1.2.1];  

o   actantiële analyse met functies, rollen en hiërarchische relaties [2.1.2.2]; 

o   functionele of narratieve analyse met verhaal- en leesparcours in enkelvoudige zinnen, 

hiërarchische opbouw en verhaalsequenties [2.1.2.3]. 
 

• Correlatieve leesproces bij A, B en C 

Tijdens het lezen wordt hij door vorm, organisatie en argumentatie correlatief gesensibiliseerd tot 

tekstueel reflecteren: 
 

� stilistische dimensie met accentueringen en reliëfperspectieven via literaire signalen [2.2.1]; 

� structurele dimensie met literaire samenhang, structuur en compositie [2.2.2]; 

� retorische dimensie met verteltechnieken en -strategieën zoals plot, karakterisering spelers, 

verteleffecten en vertellercommentaar [2.2.3]. 
 

• Retrograde leesproces bij A, B en C 

Het fenomeen herhaling of déja lu [2.3.1.1] doet de onderzoeker via indicatoren retrograde naar 

eerdere teksten teruggaan waarin hij homologe data aantreft en interteksten ontwaart [2.3.1.2]. Via 

connectoren verplichten zij hem tot retroactieve herijkingen van A, B en C. Deze circulaire 

leesbewegingen [2.3.1.3] doen hem meerdere leesdomeinen betreden [2.3.1.4]. Zij gaan naar en 

vanuit hun respectievelijke voorteksten binnen de verhalencyclus 1 Kon. 1-11 én naar en vanuit de 

prae-teksten in de voorafgaande boekrollen Genesis tot en met Samuël: 
 

� retrograde dimensie met terugkoppelen naar eerdere déjà-lus en selecteren van relevante 

homologen op grond van de evidentiegraad van overeenkomsten en verschillen; 

� retroactieve dimensie met semantisch verdisconteren van relevante data in latere teksten; 

� retrograde met het integreren in A, B en C van data vanuit de rest van Koningen. 

 

De in kaart gebrachte, beschreven, geëvalueerde en verdisconteerde circulaire leesbewegingen 

verschaffen inzicht in hoe de drie independente teksten de leesactiviteiten sturen: progressief 

(cursorisch), sur place (correlatief) en retrograde (intertekstueel). Continueel gaan zij gepaard met 
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tastend duiden, begrijpen, keuzes maken, autocorrigerend interpreteren en concluderen. Betreffende 

leesbewegingen kunnen bijgevolg leiden tot betekenisverlagingen of betekenisveranderingen. De 

onontkoombare overlappingen en doublures die deze leesmethode oplevert, vormen geen nadeel maar 

bieden integendeel – vanwege hun eventuele complementariteit en onderling corrigerend effect – een 

gefundeerde interpretatie. 

 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 krijgt de leesoefening zijn beslag.  
 

• Cursorisch leesproces A [3.1] 
 

� grammaticale, actantiële en functionele data convergeren (bijna) maximaal en bevestigen 

elkaar. Samen met coherente toelichtingen en specificaties zorgen zij voor een convergerend 

taalkundig netwerk (1-4; 5a-15a en 15bcd) met een (door de godheid) geïnterpelleerde Salomo; 

� verrichtingen en reden leveren een meervoudig positief beeld: een ambitieuze koning die zijn 

volk qua cultus laat begaan en er zich aan conformeert. Hij heeft JHWH lief, stelt zich 

tegenover hem uiterst bescheiden op en wenst diens volk te richten. 
 

• Correlatief leesproces A [3.2] 
 

� stilistische versterking van het talig netwerk maar met accentuering van inherente spanningen 

en van Salomo's verdeelde toewijding (1-4); binaire tegenstellingen van kleinheid-grootheid 

e.d. (3:5-15a) en samengaan van offers en maaltijd (3:15bcd). De structuuranalyse levert een 

teksteenheid op die van binnenuit gezien de nadruk legt op respectievelijk Adonai's 

goedkeuring van Salomo's vraag, zijn potentieel onderscheidingsvermogen tussen goed en 

kwaad en JHWH's voorwaardelijke belofte. Retorische technieken en strategieën tonen een 

reliëf van conflicterende data (euforie versus dissonantie), contrasten en ambivalenties; 

� Salomo's (cursorische) beeldvorming moet dus worden herijkt: zijn liefde voor JHWH betreft 

alleen de tempel. Verder is hij cultisch polariserend en gedraagt hij zich ambivalent t.o. JHWH. 
 

• Retrograde leesproces A [3.3] 
 

� 1 Kon. 1-2 (A
-
) � 3:1-15 (A): Salomo's wijze om zijn troon en dynastie te verzekeren, typeert 

hem als eigenmachtig, eigengereid en klerikaal autocratisch. De retroactieve input 1 Kon. 1-2 

(A
-
) � 3:1-15 (A) kwalificeert zijn verrichtingen: hij voorziet zich van internationale steun (i.e. 

Farao); versterkt zijn binnenlandse positie (i.e. Farao's dochter in Davids Stad) en zijn 

hofpositie (i.e. al zijn dienaren); 

� Gen. - 2 Sam. � 1 Kon. 3:1-15 (A): de indicatoren in A die in gedetecteerde interteksten 

relevante data opleveren (vb. Gibeon, horend hart, richten, wijs, ...) helpen Salomo's 

performance in A in te schatten. De retroactieve input Gen. - 2 Sam. � 1 Kon. 3:1-15 (A) 

intensiveert zijn ambigue indruk: (i) hij vraagt een horend hart maar JHWH moet aanzetten hem 

tot thoragedrag; (ii) hij vraagt hem geen macht maar wel uitgesproken militaire vaardigheden en 

(iii) hij noemt zich een dienaar van JHWH maar tegelijk zet hij hem onder druk; 

� 1 Sam. 16 - 2 Sam. � 1 Kon. 3:1-15 (A) doet interteksten ontwaren die data opleveren die 

retroactief 1 Sam. 16 - 2 Sam. � 1 Kon. 3:1-15 (A) ter evaluatie dienen te worden ingezet. 

Deze circulaire operatie geeft aanleiding om Salomo te typeren als Davids opvolger en 

uitvoerder van diens tempelproject, als liefhebber van Egypte met focus op zijn eigen dienaren 

en bovenal als Davids absolute antipode; 

� Gen. - Ex. � 1 Kon. 3:1-15 (A) brengt de onderzoeker bij diverse interteksten waarbij Gen. 40-

41 op taal- en tekstniveau een onbetwistbare brontekst blijkt. De terugkoppeling Gen. - Ex. � 1 

Kon. 3:1-15 (A) genereert een spiegelend scenario tussen de dromende koningen Farao en 

Salomo en tussen de 'jongens' Salomo en Jozef. 
 

• Cursorische, correlatieve en retrograde leesprocessen B [4] en C [5] 
 

� circulaire leesbewegingen tussen 1 Kon. 9:1-9 (B) en respectievelijk 1 Kon. 1-8 en Gen.-Sam. 

sturen de onderzoeker om Salomo enerzijds te kwalificeren als een succesvol, ambivalent, 

contradictoir, cultusmonopolistische en volhardende dove en anderzijds als een passievolle 

bouwheer; 
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� de dito bewegingen tussen 1 Kon. 11:1-13 (C) en 1 Kon. 1-10 genereren een beeld van Salomo 

als een koning die zich met een onverzadigde bouwlust à la farao gedraagt, zich t.o. JHWH 

cultisch misdraagt en die van een provocerende en hardnekkige ontrouw getuigt; 

� Gen.-Sam. �1 Kon. 11:1-13 (C) doet relevante data ontwaren (m.b.t. o.a. internationale 

huwelijken, goden en kwaad doen) die na het retroactieve Gen.-Sam. � 1 Kon. 11:1-13 (C) 

Salomo als een verbondsbreker met faraostatus profileren en als Davids antipode kwalificeren. 

 

Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan de retrograde leesbewegingen waartoe de onderzoeker bij het lezen 

van het laatste deel van 1 Kon. 1-11 en bij het uitlezen van Koningen wordt aangezet. 
 

• Retrograde beeldvorming A, B en C ���� 1 Kon. 11:26-40 (D) [6.1] 
 

� Salomo is een seculier wijs en inzichtig koning die JHWH's gift (A) efficiënt toepast: militair, 

encyclopedisch, juridisch, architecturaal, esthetisch en economisch maar ... nooit qua thora; 

� hij is JHWH's antipode omdat hij contrair handelt: hij introduceert buitenlandse vrouwen / 

abjecte goden in Israël die hij navolgt en voor wie hij hoogten voor bouwt (C). 

� JHWH's typering van het religieus gedrag van de Israëlieten (i.e. de 'zij' in 1 Kon. 11:33) 

genereert een retrograde leesbeweging naar dat van Salomo 1 Kon. 11:1-13 (C) � 1 Kon. 

11:26-40 (D). Talige en literaire data helpen hun beider verrichtingen karakteriseren en 

kwalificeren. Salomo en Israël blijken semantisch gelijkwaardig en sluiten perfect aan bij 

JHWH's verwachtingen omtrent het potentiële thoragedrag van Salomo (tussen A en B) en de 

potentiële non- praktijk van de thora door de Israëlieten (i.e. de 'jullie' in 1 Kon. 9:6-9) in B; 

� Salomo's beeldvorming en die van de Israëlieten lopen dus parallel. Beiden zijn overtreders van 

JHWH's thora en bijgevolg independent en samen verantwoordelijk voor Israëls uiteenvallen. 

Tijdens zijn cursorische lezing binnen 1 Kon. 1-11 ervaart de onderzoeker dus een gestage 

verschuiving van de rol van het volk die zich gaandeweg in Salomo's kielzog lijkt te bewegen. 
 

• Retrograde beeldvorming  A, B, C ���� 1 Kon. 12:1 – 2 Kon. 25:30 (E) [6.2] 
 

� retrograde leesbewegingen maken dat hij – vanwege zijn non-thorapraktijken – moet worden 

gezien als de metaforische toonzetter voor Israël, Juda en de meerderheid van hun koningen die 

zijn cultuspraktijken overnemen. De invloed van zijn initiële cultuspraktijk wordt hiermee 

pejoratief geïntensiveerd; 

� tevens doen zij hem maximaal contrasteren met David die als JHWH's dienaar Mozes' thora 

echt praktiseert en wordt nagevolgd door Asa die illegitieme altaren verwijdert en Hizkia en 

Josia die dat met hoogten doen. Salomo ontpopt zich à la farao en als Mozes' tegenhanger. 
 

De uitgevoerde leesprocessen (in hfst. 3 t/m 6) leveren confirmerende, completerende en corrigerende 

beeldvormingen op zodat de onderzoeker tijdens zijn lectuur van A, B en C gaandeweg een integraal 

zicht op Salomo krijgt. In hoofdstuk 7 maakt de onderzoeker de balans op van de leesoefening met 

aandacht voor de leesmethode, de exegetische positiekeuze en Salomo's beeldvorming en queeste. 

  

• Gevolgtrekkingen op het gebied van de leesmethode 
 

1. Cursorisch lezen 
 

� colometrische indelingen volgens de masoretische hoofddelers vormen een efficiënt hulpmiddel 

om lineaire leestraject weer te geven; 

� het exploreren van de intrinsieke kwaliteit van de taal – qua laag, materiaal en verschijnselen – 

via materiële en syntactische dimensies bewijzen hun nut; 

� de drie syntactisch analytische operaties leveren een interpretatieve meerwaarde op en bieden 

een kader voor volgende observaties;  

� functionele analyses helpen het voortgaand leestraject met zijn verstrengelingen ontvouwen en 

bieden zicht op denkoperaties en grammaticale keuzes waartoe teksten stap voor stap aanzetten; 

� een tekst moet niet als een product worden opgevat maar als een sturend programma dat de 

lezer naar zijn bestemming leidt: de tekst verstaan; 
 

2. Correlatief lezen 
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� stijlobservaties bewijzen dat stijlkenmerken teksten niet anders doen verstaan maar de 

interpretatieve kracht van de aanwezige informatie intensiveren; 

� structuuranalyses helpen vat te krijgen op teksten als al dan niet compositorische eenheden en 

te begrijpen hoe een lezer bij zijn lectuur wordt gecoacht en tot interpreteren wordt aangezet; 

� retorische elementen als plot, spelerskarakterisering, verteleffecten en vertellercommentaar 

genereren sfeer, gelaagdheid en dynamiek; 

� de complementariteit van stilistische, structurele en retorische analyses werkt verrijkend bij het 

semantiseren. 

Syntactische en grammaticale aspecten fungeren als basisinstrumenten, stilistische en structurele 

aspecten als verfijnende completerende instrumenten. Fundamenteel met elkaar verbonden staan zij in 

dienst van de retorische beweging in de tekst. 
 

3. Retrograde lezen 
 

� lezen en interpreteren impliceren tekstopwaartse / cursorische en tekstafwaartse / retrograde 

leesbewegingen die de leesactiviteit tot een onvermijdelijk circulair lezen maken dat navenant 

het leesdomein een tekstueel, intratekstueel en intertekstueel karakter krijgt; 

� circulaire leesbewegingen van latere naar eerdere teksten en terug vertegenwoordigen 

interpretatieve stappen en verdringen / elimineren eerdere subjectieve of onjuiste interpretaties 

� retrograde leesbewegingen en retroactief gegenereerde interpretatieve (her)ijkingen leiden tot 

het besef van intratekstualiteit of verwevenheid van teksten binnen een leesdomein. Het 

verschil tussen fenomenen op intratekstueel en intertekstueel niveau ligt in de uitgebreidheid 

van het leesdomein die het her-kennen bemoeilijkt. Concordantie-instrumenten helpen met het 

overbruggen van obstakels; 

� herhalingen van inhoudelijke en formele data genereren heen en weer (lees)bewegingen en 

doen mechanismen ontwaren die aanzetten tot vergelijken en opnieuw semantiseren; 

� indicatoren fungeren als sporen die interteksten doen ontwaren. Deze communicatievorm die 

teksten met elkaar in verband brengt, maakt dat quasi evidente duidingen bij independente 

teksten moeten worden herijkt, afgevoerd of gesubstitueerd. Interteksten met hun informatieve 

data oefenen dus een controlerende functie uit op initiële interpretatieprocessen; 

� niet alle intertekstuele verbindingen hebben hetzelfde statuut en / of relevantie. Semantische 

toevalligheden en subjectieve duidingen moeten worden afgevoerd maar soms kan één analeps 

volstaan om het leesmechanisme in gang zetten; 

� herhalingen of identische gelijkenissen verplichten tot het terugkoppelen naar analoge data in 

eerdere teksten en tot retroactief verdisconteren bij de interpretatie van latere teksten. Zij sturen 

het lezen en helpen de door de tekst gewenste interpretaties te verkrijgen afhankelijk van hun 

soort, relevantie (i.e. functie / kwaliteit) en kwantiteit. Als deze drie hoog scoren bij de 

herhalingen tussen een intertekst en een latere tekst dan is er sprake van een bron- en een 

absorptietekst en komt er een semantische dialoog op gang.  

� de onderlinge parallellie tussen beide teksten maakt dat het niet-gezegde in de latere tekst door 

het-gezegde in de eerdere wordt gerecupereerd. De latere tekst kan daarom niet anders worden 

gelezen dan in de zin die de intertekst dicteert. Vaak speelt daarbij het fenomeen impliciet in de 

tekst, expliciet in de intertekst en zegt een latere tekst dus meer dan hij feitelijk leest; 

� verplichte intertekstualiteit komt voort uit tekst(en) en hangt niet af van de lezer. Hij krijgt 

formele en semantische signalen opgedrongen en hun doorzichtigheid dwingt hem tot 

decoderen en geprogrammeerd semantiseren; 

� niet-geïnformeerde lezers die de intertekst niet kennen en / of analepsen niet opmerken, komen 

tot onnauwkeurige duidingen; 

� naast identische gelijkenissen / herhalingen zijn ongrammaticaliteiten – die de noodzaak 

genereren oplossingen te vinden – instrumenten die subjectieve duidingen vanwege toevallige 

of vrijwillige verbindingen, uitsluiten; 

� binaire correlaties als tekenen van specifieke intertekstualiteit zeggen soms nog te weinig. Een 

derde tekst (i.e. tussen- of mesotekst) kan daarom de betekenisbrug helpen maken. 
 

Het onderzoek toont aan dat als de lezer genoemde leeswijzen toepast op taal-, tekst- en oeuvreniveau, 

hij zijn subjectiviteit of intentio lectoris maximaal reduceert en zijn autonomie laat inperken. Tevens 
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vormt het een pleidooi voor integraal literair lezen dat rekening houdt met de inherente 

verbondenheid van die teksten met het intra- en intertekstuele netwerk waarin zij zich bevinden.  

 

•  Gevolgtrekkingen op het gebied van de uitleg 
 

Vaststellingen waartoe het uitgevoerde leesexperiment leidt: 
 

1. een independente tekst is geen drager van een maximale betekenis maar moet als een geïntegreerd 

informatiesysteem worden opgevat; 

2. lezen behelst een complexe activiteit van multidimensionele aard met leesbewegingen in en tussen 

teksten die deel uitmaken van diverse leesdomeinen;  

3. lezen houdt een voortgaand proces in met progressieve ontdekkingen en beeldvormingen op grond 

van syntagmatische en semantische ordeningen in alle betrokken teksten; 

4. tijdens het lezen hebben beeldvormingen een voorlopig karakter omdat ze verschuiven en vergen 

dus continuele herijkingen en aanpassingen;   

5. intertekstuele terugkoppelingen vanuit een tekst worden niet door de lezer geprogrammeerd maar 

door de tekst zelf;  

6. de Enneateuch blijkt een homogeen literair corpus en wie zijn teksten leest, moet een 

intertekstueel lezer worden; 

7. linguïstisch, literair en intertekstueel lezen en analyseren spoort aan tot historische en 

wetenschappelijke nuchterheid. De teksten A, B en C hebben geen referentiële functie maar een 

literair ideologisch / theologisch oogmerk 

8. onduidelijkheden, moeilijkheden en ongrammaticaliteiten dienen niet onmiddellijk te worden 

geïnterpreteerd als redactionele ingrepen noch als instrumenten voor redactionele opdelingen; 

9. het diachrone reflecteren gebeurt het best na het cursorisch, correlatief en intertekstueel lezen; 

10. de bijbelexegese is gebaat bij analytische methoden die de taal en literatuurwetenschappen 

aanreiken omdat zij hun complementaire, convergerende en corrigerende werking bewijzen.  

 

• Gevolgtrekkingen op het gebied van Salomo's beeldvorming en queeste 
 

Het leesexperiment met 1 Kon. 3:1-15 (A), 9:1-9 (B) en 11:1-13 (C) levert via tekstuele, intratekstuele 

en intertekstuele leesbewegingen verschuivende beeldvormingen van Salomo en zijn queeste op. Zij 

ontwikkelen zich congruent en worden tijdens het leestraject telkens in dezelfde zin bevestigd. 

Uiteindelijk monden zij uit in een synergische beeldvorming die zich als volgt presenteert: 
 

1. in elk opzicht toont hij zich een anti-Davidfiguur die Mozes' thora en JHWH's verbond overtreedt;' 

2. in elk stadium gedraagt hij zich als een koning als bij (alle) andere volken (1 Sam. 8) tegen 

JHWH's blauwdruk in met o.a. veel goud, veel paarden (i.e. macht) en veel vrouwen (Deut. 17:); 

3. als Israëls koning maakt hij zich de thora niet eigen en lijkt hij Egypte in Israël te installeren; 

4. als schoonzoon volgt hij de koning van Egypte niet alleen na maar hij overtreft hem net zoals door 

God voorzegt. Op Israëls troon ontpopt Salomo zich als een Faraofiguur; 

5. als grondvester van de tempel en zoon van de stichter van de dynastie benadrukt hij dat Mozes' 

thora de conditio sine qua non is voor tempel, troon en Israëls land, maar hij praktiseert hem niet; 

6. hoewel de Israëlieten er zelf ook debet aan zijn, ondergraaft hij zijn eigen tempel, Davids dynastie 

en JHWH's Israël en ligt hij ontegenzeggelijk aan de basis van de catastrofe van de ballingschap; 

7. de queeste die hij met de volledige instemming van God / Adonai formuleert (i.e. Israël richten 

met een horend hart) jaagt hij in de praktijk niet na maar gaat ten volle voor faraonische grootheid. 
  
De resultaten van het onderzoek leiden tot de conclusie dat Salomo zich – in tegenstelling tot de 

mening van de meeste collega-lezers – al vanaf zijn eerste regeringsdaden ontpopt tot een faraofiguur 

met bijpassende attitude en allures. De tekstgegevens die de collega-lezers als impliciete uitingen van 

kritiek zien, blijken voor de geïnformeerde lezer juist vormen van expliciete kritiek. Hij leest en 

interpreteert ze immers meteen in die specifieke zin omdat hij recht doet aan de narratologische 

functie van de anaforische sturingen die de drie teksten genereren én aan de retroactieve impact die 

deze sturingen op dit trio veroorzaken. De lezeronderzoeker kan niet anders dan vaststellen dat 

Salomo incoherent en inconsequent en dus als Farao Salomo, koning van Israël overkomt: 
 

lira bien qui lira le tout de bout en bout 


