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Door Adriaan van Klinken  

Het verhaal over David en Jonathan (1 Sam. 18-2 Sam. 1) is een populaire schriftlezing in 

roze vieringen en in kerkdiensten waar de liefdesrelatie van twee mannen wordt gevierd. 

Zelfs een verstokte hetero kan zich waarschijnlijk voorstellen dat de ontroerende uitspraak 

van David over Jonathan nadat die is gesneuveld op het slagveld, ‘Jouw liefde was mij 

dierbaar, meer dan die van vrouwen’ (2 Sam. 1:26), herkenning oproept bij de homoseksuele 

lezer en tot diens verbeelding spreekt. Heel wat homo-erotische interpretaties van de 

verhalencyclus over David en Jonathan hebben de afgelopen jaren het licht gezien, zowel 

van populaire als meer academische snit. Diezelfde interpretaties hebben heftige reacties 

opgeroepen, zowel van conservatieve gelovigen die graag vasthouden aan het idee dat de 

Bijbel homoseksualiteit verbiedt, als van meer en minder conservatieve 

bijbelwetenschappers die het idee dat David en Jonathan homo zouden zijn geweest en een 

erotische relatie hadden met allerlei argumenten bekritiseren. De vrijgevestigde 

onderzoeker Anthony Heacock biedt in zijn boek – een bewerking van zijn PhD thesis 

verdedigd aan de Universiteit van Sheffield –  wat hij noemt een ‘meta-kritische analyse’ van 

de verschillende interpretaties van de relatie tussen David en Jonathan. Hij onderscheidt de 

traditioneel politiek-theologische interpretatie, de genoemde homo-erotische lezing en de 

homo-sociale interpretatie die een middenweg biedt tussen de eerste twee. Hoewel 

Heacock als auteur zich expliciet positioneert als homoseksuele man en toegeeft dat hij 

graag zou willen aantonen dat de verhalencyclus gaat over een seksuele relatie tussen twee 

mannen, is hij kritisch ten aanzien van de homo-erotische interpretatie omdat die 

laatmoderne concepten van (homo)seksualiteit en masculiniteit inleest in een oud-

Hebreeuwse tekst en context met heel andere normen en vormen van mannelijke intimiteit 

en vriendschap. In plaats daarvan biedt Heacock een queer interpretatie: zonder enige 

historisch-tekstuele claim te doen leest hij de verhalen, door de lens van contemporaine 

homo-vriendschappen, als een tragedie van twee verschillende mannen die worstelen om 

hun vriendschap vorm te geven in een cultuur bepaald door heteronormatieve idealen van 

mannelijkheid. Dit is zeker een meer verrassende en spannende lezing dan de gangbare 

homo-erotische interpretatie. Interessant aan dit boek is vooral de hermeneutische 

bezinning op de vraag hoe moderne vragen en opvattingen over (homo)seksualiteit een rol 

spelen in interpretaties van bijbelse teksten. 


