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ABSTRACT
Dear and delightful you were to me (2 Sam 1:26)

In this lament song on Saul and lonathan (2 Sam 1:19-27), the author
succeeded through sound- and wordplay to pay tribute and honour to both
heroes. He effectuates this by skillful artistic arrangement of different
words and phrases. Ultimately, the focus is placed on David's beloved
friend, lonathan.
Miskien het Dawid die tyding so half en half verwag - dalk net nie so
blatant nie. Tog het dit horn in sy siel aangegryp. Dink net hoe seer en
skokkend sou dit gewees het as dit totaal en al onverwags gekom het! Ek
het die tyding allermins verwag. Daarom was dit wat daardie
Sondagmiddag aan my vertel is, 'n swaard deur die siel.
Aan Riempies Prinsloo se nagedagtenis bied ek hierdie nadenke oor
Dawid se klaaglied (2 Sam 1: 19-27) aan. In 1963 het ek horn leer ken: 'n
stil, beskeie, vriendelike jongman; gewillig om te help. Hy het my student
geword: hardwerkend en toegewyd; nog later my kollega en vriend. Hy
was 'n regte Ionatan aan my sy. "Waarom dan so 'n skielike einde?" is die
hartseervraag wat steeds in my gemoed maal.
Met hierdie klaaglied het Dawid sy innige verbondenheid aan Saul
en Ionatan en die seer in sy hart oor hulle tragiese heengaan verwoord. Dis
opvallend dat hy dit doen in 'n lied wat primer op mens like vlak beweeg.
Die klein bietjie religiositeit daarin funksioneer net indirek. Die nuus dat
Saul en Ionatan gesneuwel het, het horn veral emosioneel gepak. In hierdie
lied wat kronologies baie nou aansluit by 1: 11-121, ontlaai hy sy
hartsgevoelens spontaan. Die Samuel-outeur het dit egter verskuif tot na
die vonnisvoltrekking. Deur hierdie redaksionele volgorde word die
spanning wat daar gekom het met die oordeel oor die Amalekiet (vv 13-16)
opgehef, en is 'n gepaste slot verkry vir die ryk en spanningsvolle
geskiedenis wat met 1, 16: 1 begin het. Sodoende kom daar 'n pouse in die
gebeure2 , bly die aksent op Saul-hulle se dood en word Dawid se gemoed
gesuiwer met die oog op sy volgende optrede. In die klaaglied vind Dawid
berusting en die oorgaan na 2: 1-4a word meer natuurlik. Daarbenewens is
die klaaglied nou redaksioneel aan Iuda verbind (1:18), en dit is juis na
Juda toe waarheen die volgende vertelling (2: 1-4a) die leser verplaas.
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Dieselfde "redaksionele afstand" tussen toe en nou is daar ook
tussen die Sondagmiddagberig en hierdie nadenke. Mag dit ook groter
gemoedsrus bring in die harte van Riempies se naby-familie. In ons reaksie
op sy dood het ons toe met hulle gepraat in die taal van ons harte. Mag die
werk van nou wat aan sy herinnering opgedra word, hulle verder bemoedig
en vertroos, hulle verseker van ons almal se waardering vir sy akademiese
werk en, soos die lied van Dawid, hulle daarvan oortuig dat hy en hulle nie
sommer net uit ons harte verdwyn het nie.
Die klag by die afsterwe van 'n familielid was net so deel van die
roubedryf as om jou klere te skeur, grond op jou kop te gooi, te vas (vgl
1:11-12) en kaalvoet te loop (vgl Miga 1:8). Daar het blykbaar 'n plig
gerus op agtergeblewenes om, as daad vas liefdevolle herinnering aan die
afgestorwene, oor hom te treur, te rou (11:26) en te kla net soos daar 'n
plig was om hom te begrawe. Dit verklaar die netelige situasie waarin
Dawid hom bevind het na die dood van Absolom (vgI18:33-19:8).
In die Wysheid van Jesus Sirag (38:16-17a) word hierdie plig soos
volg beskryf:
"My seun, stort trane oor 'n afgestorwene,
bedryf rou en sing 'n klaaglied.
Begrawe sy liggaam: so is dit betaamlik,
en moenie sy begrafnis afskeep nie.
Huil betterlik, trane van rou,
en betoon jou smart soos dit hom toekom" .
Ook wanneer 'n ramp die gemeenskap tref, moet klaagliedere gesing word
(vgl Jer 9: 17-21).
In die klag is die dood van die afgestorwene nie net bekla nie, maar
is hy ook greer. Hierdie aspek is veral gerig op die vertroosting van die
agtergeblewenes. Aanvanklik was die klag net 'n aanhoudende rou kreet
'iI-'iI (ag tog, ag tog! vgl Amos 5:16). Soms is dit gevolg deur 'n
verwantskapswoord soos broer, suster, selfs koning: 'nN "iI (ag, my broer
(vgll Kon 13:30; Jer 22:18,34:5). Dit word in Miga 1:8 vergelyk met die
skreeu van 'n jakkels en die brul van 'n volstruis. Dawid se klag oor Abner
in 3:33-34 is reeds langer as bogenoemde kort voorbeelde, maar die
kenmerkende 1'N (hoe) vas die latere langer klaaglied ontbreek ook nog.
Tipiese buite-Bybelse voorbeelde van die langer klaaglied soos die
van 1:19-27 word aangetref in die klag van Gilgamesj oor die dood van sy
vriend Engidu3 of in die klag oor die ondergang van Ur'.
Die klaaglied is gewoonlik ritmies uitgeken in die sogenaamde
Klaaglied-metrum (die Qina-metrum) van 3 + 25. Hierdie ongelyke
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metrum dui nie net op 'n sekere troosteloosheid by die een wat sy smart
uitstort nie, maar dit bevat ook 'n emosionele appel tot leniging van die
smart wat in die lied uitgekla word6 • Die Qina-metrum is egter nie beperk
tot die klaaglied nie. Dit kom ook voor in ander soorte poesie7 • Die
klaaglied van Dawid oor Saul en Jonatan wyk in twee belangrike opsigte af
van die geykte Hebreeuse klaaglied. Dit begin nie met die krysende
klaagwoord 1'N (hoe) nie. Wat die metrum betref, kom die gewone klaaglied-metrum nie deurlopend voor nie. Daar is dikwels 'n neiging tot 2 + 2
(4 + 4) en selfs 3 + 38 • Die wisselende en oneffe metrum is myns insiens
toe te skryf aan Dawid se diep emosionele betrokkenheid eerder as aan
tekskorrupsie. Die wisselende en oneffe metrum is myns insiens toe te
skryf aan Dawid se diep emosionele betrokkenheid eerder as aan
tekskorrupsie9 •
Die ritme en struktuur is al dikwels bespreek. In die verband dui die
eindresultaat telkens op 'n sekere relatiwiteit, atbangende van hoe die
Hebreeuse teks herskryf word to • Ten spyte van die feit dat die
"oorspronklike teks" nooit herkonstrueer kan word nie omdat niemand
weet hoe dit gelui het nie, word daar steeds pogings aangewend om dit te
doen. Selfs die deeglikste fynkamwerk aan die hand van manuskrip- of ou
vertalingsgetuienis en kontemporere buite-Bybelse tekste of briljante
konjekture eindig telkens maar weer as vermoedens en beweeg miskien
steeds verder weg van die oorspronklike outeur se bedoeling, die feit is dat
ons nie 'n standaard-teks het nie t1 •
Daar is verskeie antieke tekste, ook oor hierdie klaaglied,
beskikbaar. Die navorser moet een hiervan kies en sy navorsing daarop
toespits. Wat hierdie ondersoek oor die klaaglied van Dawid betref, val die
keuse op die van die Biblia Hebraica Stuttgartensia. Die keuse berus nie op
'n fundamentalistiese teksbenadering nie 12 , maar omdat die eksegeet moet
werk met die teks van sy keuse en nie met 'n selfgekonstrueerde teks nie.
Hierdie teksbenadering is ook deur horn wat na sy dood in hierdie bydrae
geeer word soos wat Jesus Sirag vra, hoog geag 13 • Die enigste uitsondering
behoort te wees daar waar die betrokke Hebreeuse teks nie sin maak nie en
waarby dan ten minste erken word dat geprobeer is om 'n meer
verantwoorde begrip te kry.
By die afgrensing van die klaaglied moet daarop gelet word dat 1: 1718 inleidende opmerkings van die Samuelouteur is. Dit tipeer die woorde
van Dawid, kondig die doel met die opskrifstel daarvan aan en vermeld die
bron waarin dit oorgelewer is. Soos ons die teks in die betrokke Hebreeuse
uitgawe beskikbaar het, bestaan die klaaglied self uit 1: 19-27. Ons het hier
'n sirkelgedig met 'n refrein wat die klaaglied begin en afsluit, sy dit dan in
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'n effens uitgebreide vorm op grond van die aanwending van die refrein
staan in vers 19 se tweede helfte omdat Dawid die aksent wou laat val op
':2%i1 (die trots) wat op die hoogtes gesneuwel het. In vers 27 word die
ldaaglied afgesluit met 'n uitbreiding daarvan wat in vers 25 aangebring is
deur die val van die helde te koppel aan die geveg (i1~Mr,~i1). Die funksie
van die uitgebreide refrein is om te aksentueer l4 .
In die ldaaglied is daar 'n deurlopende netwerk repeterende woorde,
ldanke, parallellismes - soms chiasties gebruik - en sintaktiese relasies
waardeur die Idaaglied 'n inmekaar verweefde geheel vorm. Dit is so 'n
heg gekonstrueerde eenheid met onderdele wat volkome geintegreerd is,
dat selfs die skerpsinnigste ontleding nie 'n waterdigte atbakening van
onderdele kan tevoorskyn bring nie ls . Elke analise word grootliks bepaal
deur wat by die ldaaglied ingesluit word, wat buite rekening gelaat word,
en hoe dit verander word l6 .
Die besondere manier waarop die refrein aangewend is, verdeel die
ldaaglied breedweg in twee ongelyke dele waarin eers na Saul en Jonatan
verwys word (vv 19-24) en dan weer primer na Jonatan (vv 25-27). In die
eerste deel is daar 'n duideliker gerigtheid op Saul as op Jonatan. Saul
word drie keer afsonderlik genoem (vv 21, 22, 24). Wanneer hy saam met
Jonatan vermeld word, word hy eerste genoem. Daarteenoor word Jonatan
net een keer afsonderlik in die deel genoem (v 22). Die eerbied wat Dawid
vir Saul gehad het (vgl 1, 24:7; 26:9), kom dus duidelik na yore in hierdie
deel. In die tweede deel (vv 25-27) word Jonatan twee keer op sy naam
genoem (vv 25, 26), terwyl Dawid sy persoonlike verbintenis aan hom vier
keer aksentueer deur die suffiks van die eerstepersoon enkelvoud (v 26);
,r" 'MK, ,r, en weer ,r, (Ek, my, my en weer my is NAV). Sodoende
reflekteer die ldaaglied die besondere emosionele intimiteit en warmte
tussen Dawid en Jonatan na wie Dawid bier verwys as 'MK (my broer). In
die deel kry Jonatan dus meer aandag as Saul l7 .
Die beginreels van die ldaaglied laat vier vrae ontstaan. Wie is die
trots (sieraad), watter hoogtes van Israel is ter sprake, wie is die helde wat
gesneuwel het en wie het hulle laat sneuwel? By implikasie word die laaste
vraag eerste beantwoord: die Fillistyne (v 20). Dan kry ons 'n antwoord op
die tweede vraag: die hoogtes is Gilboaberg (v 21). Die helde kan die
Israelitiese leer wees, maar die herhaalde verwysings na Saul en Jonatan
(vv 21, 22, 23, 24, 25) wek die indruk dat hulle twee die besondere helde
is op wie in v 19a gesinspeel word (vgl veral vv 22-23). Die vraag na die
trots (of sieraad) bly OOplB totd~t dit finaal in verse 25-27 beantwoord word
(vgl dMr).
Die aanvangswoord van die ldaaglied ':2%i1 dui letterlik op 'n
wildebok, die gasel wat bekens is vir sy sierlikheid en prag l9 . In Jesaja
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23:9 word dieselfde woord gebruik om die leiers van Tirus aan te dui; en
nogal saam met die werkwoordstam "~M: om te sneuwel, egter in die
intensief, deur na die wat gesneuwel het metafories te verwys as die gasel
word hulle fierheid op die voorgrond gestel: 'n gebruik wat meteens die
verlies beklemtoon, maar tog ook versag deurdat daar nie 'n openlike
identifikasie is nie. Hier is dit nog moontlik om aan die trots in bree
verband te dink en dit te beskou as Sau120 , of as J onatan21 , of selfs as al die
gesneuweldes22 • Alleen die wyse waarop die refrein (v 19b) in verse 25 en
27 uitgebou word, gee die finale antwoord op die vraag wie met ':l1i'1 (die
trots) bedoel is (vgl daar). Verder is die spanning ook verhoog deur die
werkwoord "~M (het gesneuwel) heel laaste in die sin te plaas. In die
klaaglied staan die klaagwoord 1'N of i'1::l'N (hoe of ag hoe) gewoonlik
voorop (Klaagl 1:1), ook in die korter klag (les 1:21). Dit kom in Dawid
se klaaglied egter eers in die tweede versdeel voor. Daardeur is die klag
dus effens versteek. Die woordorde in die eerste versdeel is omgeruil. Die
subjek staan voorop en word dus beklemtoon (G-K par 143a) en die
moontlikheid is geskep om die tweede versdeel chiasties aan die eerste
versdeel te verbind.
Wanneer die verhaal van die Filistynse oorwinning in hulle gebied
oorvertrel word, sal die Filistynse vrouens 'n spotlied teen Israel sing (vgl
I, 18:7; Eseg 16:57b) waardeur hulle smaad verhoog word23 • Daarom wil
Dawid dit verhoed. Hy stel dit in die vorm van 'n waarskuwing (G-K par
l09c), want hy wil nie h~ dit moet gebeur nie (G K par 10ge). Die twee
stede Gat en Askelon (vgl I, 6: 17) verteenwoordig die hele Filistynse
gebied. Die twee dele van die eerste vershelfte is oneweredig in lengte,
met die korter deel voorop: 'n geval van die "Wortfolgeprinzip"24. 'n
Toevoeging van 11tl"' (strate) voor die stadsnaam 1'1125 verbreek die
assonansie met 1'I1:l "'l1'l-'N (moet dit nie in Gat vertel nie Miga 1:10). Dit
versteur ook die doelbewuste en kunstige opset van die digter wat die
langer stadsnaam Askelon in die tweede versdeel gebruik het26 . Om die
oorwinningsnuus onder hulle eie mense mee te deel, is vir die Filistyne
soos die evangelie van verlossing vir Israel (Nab 2:1: vert 1:15; en 2 Sam
18:19-27). Dit word uitgedruk met die werkwoordstam ,i':l wat meteens
allitererend aansluit by die twee sibilante in die woorde strate en Askelon.
Oor die goeie nuus sal die Filistyne vrouens (vgl weer by v 24) bly wees
en jubel, in 'n Hebreeuse woordpaar wat ook voorkom in Spreuke 23:1516; Jeremia 50:11 en Sefanja 3:14.
Met hierdie verwysing is die tweede vraag wat deur vers 19
opgeroep is, beantwoord. Die helde het gesneuwel onder die hand van
Filistyne. Dawid gun hulle n6g die goeie nuus n6g die uitbundige vreugde,
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want hy minag hulle en verwys na hulle met dieselfde geringskatting as
waarmee hy destyds na Goliat gepraat het: die onbesnede heidene (C"''''i'1)
(vergelyk 1, 17:26). Hierdie woordgebruik roep die dapperheid van
Jonatan in herinnering. Hy het in 'n gevegsituasie s6 na die Filistyne
verwys, en hulle net met die hulp van sy wapendraer vemederend verslaan
(1, 14:6). In hierdie degradering van die Filistyne vind ons dus nog 'n fyn
stukkie religieuse sinspeling wat alreeds na yore gekom het in die gebruik
van die verbondsvolk se naam (Israel) in vers 19 wat herhaal word in vers
24.
Vervolgens word in 'n indirekte gebed verwys na die plek waar
Israel se helde gesneuwel het. Die boogtes van vers 19 word geidentifiseer
as die Gilboaberge, miskien eerder bergreeks. Die lesing Y~'l~ ,,;, is
ietwat ongewoon, maar die moeiliker vorm met 'n preposisie na die status
constructus kom wel voor (G-K par 130, a,I). Hier is byvoorbeeld 'n geval
waar die vertaling van LXX die makliker lesing verkies het en sodoende
die herhalende b-klank wat sowat 29 keer in die lied voorkom, byvoorbeeld in C"':ll (helde), ~':ll (sterk wees) , n'~~ (hoogte, in v 23) dood
(sterwe) en die preposisie ~ (in) uitgeskakel het. Voeg hierby nog die feit
dat die letter !) in daardie tyd waarskynlik net hard (dus nie ook as f nie)
uitgespreek is, soos dit die geval was in Ugarities. Die waterryke
berggebied as terrein van Israel se ramp waarin die dood so baie van sy
mense getref het, moet self 'n dor woestyngebied word waar die dood
heers21. Lewebringende dou en reen mag nie langer daar voorkom nie (vgl
1 Kon 17:1). Die woordpaar28
(dou) en ,o~ (reen) kom in omgekeerde
orde ook voor in Deuteronomium 32:2 waar die klem val op die positiewe
effek van reen en dou en in Job 38:28 wat beklemtoon dat reen en dou
buite die beheer van die mens val. Dit bring mee dat Dawid se woorde
meer is as 'n meganiese vervloeking van die terrein. Dit is indirek 'n
emosionele gebed (vgl G-K par 147c) tot die Here wat beheer het oor dou
en reen. Juis omdat dit nie gaan om 'n blote natuurgebeure nie soos in
Numeri 11:9 en Psalm 133:3 is die toevoeging van 'n werkwoord na die
negasie
(nie) onnodig29 • Die woorde n'!)~~ "W~ is ten onregte
geassosieer met eerstelingoffers (vgl Num 15:14; Deut 12:6) en in NAV
met OtTerland vertaal30 • 'n Analoe Ugaritiege teks waarvan die
woordgebruik sterk ooreenkom met die van die Hebreeuse teks 31 hoef nie
hier tot tekswysiging te lei nie, want die woord n'~~'n is 'n variant van
nm-,J2 (hoogtes) en Rigters 5:18 waar die bergagtige gebied met dieselfde
woordstam C~' (hoog wees) beskryf word. Die vertaling Hoogland vir die
letterlike "veld van boogtes" is dus 'n gepaste beskrywing van die
bergagtige gebied wat meer is as 'n blote bergpiek soos Taborberg
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byvoorbeeld. Dit beslaan die hele suid-suidoostelike waterskeiding tussen
die vallei van Jisreel en die vlakte by Bet-San33 .
Die tweede deel van vers 21 gee die rede aan vir Dawid se indirekte
gebed. Dit vorm meteens ook 'n pragtige chiasme waarin die tweede helfte
verklaar waarom die skild van Saul onversorg, dit is nog besoedel, daar
rondle. Die frase TOut:1 n'w ',:1 '~Nutll~ (die skild van Saul is nie met
oIie gesalf, die insmeer, nie) het 'n sterk assosiasie inhoud. Dit herinner
aan Saul wat gesalf is en na wie Dawid verwys as :'n:'l' n'ut7J: die gesalfde
van die Here (1: 14). Saul is nou nie meer die beskermende gesalfde skild
vir sy volk nie (vgl Ps 84:10 waar die twee begrippe saam gebruik is) en
waardeur die woordvaardigheid en kunsaanwending van die digter
beklemtoon word. Die gebruik waama bier verwys word, is om die skild
wat van leer gemaak is, met vet of olie iD te smeer (nut7J)34 ten einde dit in
'n goeie toestand te hou (les 21 :5)35. Daarteenoor le die skilde van al die
helde, waaronder die van Saul inbegrepe is, nou onversorg op die slagveld
en besoedel ('Yll vgl Jes 34:6) met Filistynse bloed.
Hier het ons die middelpunt van die klaaglied. Dit is gewy aan albei
die helde: hulle dapperheid en hulle innemende geaardheid. Daar word in
omgekeerde orde na die twee verwys, sodat koning Saul se naam wat dus
twee keer na mekaar genoem word, die aandag trek.
In kontras met die huidige toestand van die helde se verdedigingswapens word die eer waarmee hulle eienaars hulle aanvalswapens in die
verlede gehanteer het, vermeld. Om dit te doen, is daar 'n voortsetting van
die oorlogsbeelde waarmee in vers 21 begin is, 'n aksentuering van
negasies en 'n opeenhoping van parallelismes. Hulle wat met die oorlogswapens (boog en swaard) geveg het, is implisiet daarmee geassosieer. Die
digter praat dus tot eer en met lof van Saul en J onatan. Die negasie van
vers 21 word gekontinueer, sowel deur die herhaling van
(nie) as van TO
wat bier met "sonder" (NBG)36; vertaal moet word. Wanneer die twee van
die slagveld af teruggekom het, was die tekens van hulle dapperheid aan
hulle wapens te sien. Die lewenskrag 0' (bloed) en fisiese krag :1,n (vet)37,
van die dapper vegters van die vyand wat gedood en gewond is, is hulle
ontneem (vgl Deut 32:42; Jes 34:5-8). Dit het aan Jonatan en Saul se
wapens gekleef. Die teks is dus te vertaal: Sonder die bloed van
gesneuweldes en sonder die vet van helde het Jonatan se boog nie
teruggekom Die en het Saul se swaard nie oDverrigter sake gebly Die.
Die woordpaar
(sneuwel) en C":ll (helde) wat in vers 19 op
Saul en Jonatan slaan, is hier op hulle vyande betrek, en so is daar indirek
'n kontrasterende parallellisme geskep met die direk daaropvolgende
aanvilllende parallelisme wat daarop volg in "nN l'Wl N' (nie terugekom
nie) en OJ''' :2~utn
(nie onverrigter sake gebly nie; vgl Jes 50:9)38.
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Die eenheid wat in vers 22 begin het deur die repeterende gebruik
van ~ (sonder), word in vers 23 afgesluit deur dieselfde repeterende
gebruik van l~, maar nou om die vergelykende trap aan te dui. Ten spyte
van die spanning tussen hulle oor Dawid (vgl 20:30-34) of oor ander sake
(vgll, 14:29-45) het lonatan lojaal gebly aan Saul en aan die einde saam
met horn geveg (1, 31:2) soos wat dit vroeer ook die geval was (1, 14:2024). Die twee werkwoordstamme waarmee die twee se lewe gekarakteriseer is C~Yl;n C'::l:ntli1 (geliefd en bemind), kom in omgekeerde orde voor
in vers 26. Dit is nog 'n aanduiding van die kunstige manier waarop die
ldaaglied opgebou is (kyk dAflr). Verdere voorbeelde hiervan is ook te vind
in die gebruik van die werkwoord '::ll (sterk wees) wat te assosieer is met
C"'::ll (helde) in verse 19, 21, 22, 25, 27 en in die gebruik van die
ldankassosiasie van CJ'I'~::l1 (en in bulle dood) met in'~::l (op jou boogtes)
in verse 19 en 25. Die milit!re deugde van optrede met krag en spoed (vgl
1,11:6-11; 14:12-14) was beliggaam in Saul en lonatan, die twee helde, en
is uitgebeeld met behulp van bekende beelde uit die natuur (vgl 17:10; Rig
14:18; ler 4:13; Hab 1:8), 'n karakteristieke trek van die klaaglied.
Die oproep tot die 'K,it' n'l::l (dogters van Israel) is die teenpool
van die c'nit,e n'l::l (dogters van die Filistyne) en C','Yi1 n'l::l (dogters
van die heidene) in vers 20. Ook die werkwoorde van die twee tekste staan
teenoor mekaar wat hulle betekenis betref: i1l'~::l (julle moet buil) teenoor
n~it (bly wees) en T'Y (jubel). Opvallend is die beperking van die
hartseer-daad (huil) in die oproep tot sy eie volk se vrouens. Dit word dan
ook dadelik vervang met die mooi herinneringe aan Saul en die voorspoed
wat hy vir sy mense gebring het.
Waar die vrouens uit al die stede van Israel vroeer tot Saul se eer
kom sing en dans het (I, 18:6), moet hulle nou oor horn treur. Uit sy
oorlogsbuit (vgl Rig 5:30) het hy vir hulle geskenke gebring. Die moet
hulle onthou. Die manlike suffiks in C~W::l'~i1 (wat julle geklee bet) kan
gebruik word wanneer daar van vrouens sprake is (G-K par 135 0). Die
skarlakenkleurige klere ('lit) was blykbaar versier. Die toevoeging
C'l'Y·CY by 'lit is adjektiewe bystelling: weelderige skarlakenklere39 •
Die goue versierings (::li1T "Y) word ook in leremia 4:30 vermeld saam
met skarlakenklere ('lit).
Die refreinwoorde staan hier voorop en behalwe vir die uitbreiding
daarvan met i1~n~i1 ,m::l (in die geveg) en die vervanging van 'K,it'
'::lli1' (die toets van Israel) met die naam lonatan vorm vers 25 'n
volkome sinonieme chiasme met vers 19. Die funksie van hierdie ietwat
langer refrein is dus blykbaar om te beklemtoon dat lonatan die eintlike
trots en held van Israel is. Die leser kry dus uiteindelik die antwoord op sy
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vraag: "Wie is nou eintlik die trots? Die ware held aan wie Dawid se
diepste emosie gekoppel is40 •
Die pronominale suffiks in ;'n'?l:ll (op jou boogtes) slaan terug op
Israel in vers 19 en dui soos ander afstandsparallelismes in die lied op die
eng verweefdheid van al sy dele. Die besondere gebruik van die uitgebreide refrein waardeur dit nou verbind is aan vers 19 sowel as vers 27 gee
aan vers 25 'n skakelfunksie. Dit verwys terug na die begin van die
klaaglied maar vorm ook die oorgang na verse 26-27 waarin Jonatan feitlik
alleen in beeld gebring word vanwee Dawid se innige verbondenheid aan
horn.
Die besondere verbintenis tussen Dawid en Jonatan (vgl 1,18:1-3;
19:1-7; 20:1-43, Mt 21:1; 23: 16-18) word verder uitgedruk deurdat
Dawid nou na homself verwys in die eerste persoon enkelvoud, en na
Jonatan as sy broer. Die twee woorde 'nK (my broer) en 1nl';" (Jonatan)
is albei in die vokatief en moet respektiewelik by reels 1 en 2 van die vers
gelees word41 om 'n chiasme te vorm. Die weergawe is dus:
Ek is diep bedroef oor jou, my broer;
Jonatan, jy was baie na aan my hart!
Die frase "-,! (ek is bedroet) dui daarop dat Dawid se gemoedstoestand
'n laagtepunt bereik het vanwee die dood van Jonatan, soos dit gebeur met
'n mens wat emstig siek is (Job 7:11) of deur die vyande omring of
stormgeloop word (I, 13:6, Job 15:24). Dit die teenoorgestelde stemming
as die waarin 'n mens 'n jubellied sing (Ps 32:7) en pas by horn wat 'n
klaaglied sing. Deur Jonatan se gevoel vir Dawid te beskryf met die
werkwoorde CYl en :Ii1K (dierbaar wees, en lietb~) word dieselfde
werkwoordpaar, maar hierdie keer in omgekeerde volgorde, gebruik as die
waarmee Saul en Jonatan in vers 23 gekarakteriseer is.
Die werkwoordstam :Ii1K (lieihe) word hier selfs herhaal om die
besondere lojaliteit en verbondstrou van Jonatan te beklemtoon. Wie
hierdie teks vertolk as sou daar 'n homoseksuele verhouding gewees het
tussen Dawid en Jonatan, het geen benuI van die besondere betekenis van
die werkwoord :Ii1K (lieihe) in die Ou Testament nie. Natuurlik dui dit op
die liefde tussen man en vrou (Gen 24:67; I, 18:20), maar dit het 'n veel
wyer en konotasie. Wat in hierdie geval van belang is, is dat dit 'n
verbondsverhouding aandui. Die inisiatief gaan by 'n verbondsluiting
meesal uit van die sterkere of meerdere. Hy het die swakkere lief (vgll
Kon 5: 15). In Dawid se geval het die inisiatief in al drie gevalle uitgegaan
van "'n lid van die Saul-huis: Saul (I, 16:21; vgI18:22), Jonatan (I, 18:1672
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3; 20:7) en Mikal (I, 18:20). Hulle het horn dus opgeneem in hulle kring en Jonatan in die besondere het hierdie verhouding hoog geag (vgl 1,19: 17; 20:1-42; 23:16-18)42. Dawid se dank en lojaliteit teenoor Saul-hulle was
nie net tot die woorde van die klaaglied beperk nie. Hy het opgetree as
hulle bloedwreker (2, 1:14-16; 2,4:5-12) en volgens sy belofte aan Jonatan
het hy na Mefiboset, seun van Jonatan, omgesien (2,9:1-8).
Die refrein word soos in 25 in die eerste vershelfte herhaal, en in die
tweede vershelfte uitgebrei met 'n nuwe werkwoord ~':l~" hulle het
omgekom. In hierdie deel word die woord :17Jn'7J (geveg) wat in 25
toegevoeg is behou, maar waar die preposisie 1'11:l (in) daar gebruik is, het
ons hier ,,:;, wat die status constructus meervoud is van ,,:;, wat enige
gebruiksvoorwerp kan aandui: In 'n oorlogsituasie beteken dit dan
"wapen" (Rig 9:54; 1,14:1, 6-14; 16:21). Op grond van die gebruik van
die refrein, in uitgebreide vorm, verwys die frase hier nie bloot na
oorlogswapens wat verlore gegaan het nie, maar eerder na die helde in wie
se hande die wapens tydens die geveg wat toe hulle omgekom het. Dan
eindig die klaaglied met 'n metafoor soos wat dit met 'n metafoor begin
het.
SLOTOPMERKING
Daar is gesuggereer dat hierdie klaaglied vir die hedendaagse mens in
krisis die gesindheid en woorde bied om die seer wat in die verlede sy
bestaan binnegedring het, bevryding, versoening en vergifnis te bewerk43 •
Die geheim en krag van die klaaglied is daarin gelee dat Dawid gepraat
het, sy smart uitgesing het, net die mooie en goeie in sy verbondenheid aan
Saul en Jonatan verwoord het. Sowel op staatkundige as op familievlak was
daar skewe verhoudings tussen Dawid en die Saul-familie. Maar Dawid
rakel dit nie op nie. Inteendeel, daar is solidariteit met die Saul-familie. Hy
beklemtoon dit wat in die verlede uitgestaan het as die goeie en die mooie.
Daarmee bou hy homself in sy verslaenheid weer op. Dis die soort
gesindheid wat ook deur Paulus aanbeveel word (Fil 4:8) en die wens wat
hierdie bydrae ook aan Avrille en haar familie in hulle herinnering aan
horn wat ook vir hulle so na aan die hart gewees het, wil oodra. Hy het so
baie wat mooi en goed en kosbaar is, vir ons nagelaat.
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