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I
‘Tot slot gaat mijn grootste dank uit naar mijn
eigen gezin. Ik wil jullie bedanken voor al het
moois dat jullie me hebben gebracht, alle
steun die ik van jullie heb ontvangen en nog
het allermeest voor het zijn. Daarnaast vind ik
het belangrijk stil te staan bij het leed dat ieder
van jullie heeft meegemaakt gedurende de
jaren die ik in het boek beschrijf. Of je nu in de
boerderij zat of buiten verbleef zonder contact
met je familie, het was altijd een hel. In mijn
boek ben ik bewust dicht bij mezelf gebleven
en daarom wil ik nu stilstaan bij deze
gedachte: het leed van ieder verdient
erkenning’,

Dit zijn de laatste woorden van het boek Wij
waren – Ik ben – Weg uit Ruinerwold 
geschreven door Israel van Dorsten. Hij was
het die alle moed verzameld had om de hel
waarin hij leefde in oktober 2019 te verlaten.
Hij vluchtte van de boerderij in Ruinerwold,
waar hij, zijn vader, broertje en drie zusjes
jarenlang leefden in verborgenheid. Hij zocht
contact met de buitenwereld en zo werd het
gezin in de boerderij ontdekt, het werd
landelijk- en wereldnieuws. Er verscheen een
buitengewoon indrukwekkende en zeer integere reportage De kinderen van 
Ruinerwold, van Jessica Villerius, de reportage die vorig jaar de Televizierring won. 
Wij waren – ik ben, adembenemend indrukwekkend geschreven door Israel. Wat een
moedige jonge man, wat een prachtmens is hij. Was hij al en werd hij steeds meer. 
Hij die dacht niets maar dan ook niets waard te zijn, zo geworden door macht die 
hem bijna brak, maar niet helemaal. 



II
Wat een prachtmens was ook Bathseba, dochter van de eed, dochter van overvloed, 
dat betekent haar naam. Een prachtmens qua uiterlijk, tenminste in de ogen van 
David, Koning David. Beeldschoon deze buurvrouw van het paleis, een lust voor het 
oog. Koning David zag haar een bad nemen op het dakterras en liet nagaan wie zij 
was en liet haar voor een nacht naar het paleis halen, wétend dat zij getrouwd was, 
getrouwd met de Hetitische legerofficier Uria. De nacht, die waarschijnlijk alleen maar
fijn was voor David, liep uit op een zwangerschap en dat liet Bathseba de koning 
weten, wat een moed heeft zij daarvoor verzameld. Wetend dat zij gehuwd was 
raakte David in paniek, want als dit uit zou komen en dat zou geheid gebeuren, zou 
dat de doodstraf voor de koning betekenen. Dus hij verzon een list: Als hij Uria 
terugriep van het front en hij thuis zou komen, zou het kunnen lijken dat Bathseba 
zwanger was van haar eigen man, schandaalbeheersing zeg maar, onder het tapijt 
met dit slippertje. Maar Uria, plichtsgetrouw, rechtlijnig en principieel liet zich niet 
overhalen om te ontspannen met zijn vrouw en sliep op de trappen van het paleis. Er
zat nog maar één ding op om deze penibele situatie te redden: Uria moest worden 
omgebracht. En zo verloor Batheseba haar man, en was zij zwanger van een 
onechtelijk kind. Ik zeg bewust niet: een onecht kind. Dat is wat vaak misprijzend is 
gezegd over kinderen die uit een niet huwelijkse relatie geboren zijn. Onecht… maar 
onecht is geen enkel mensenkind, ieder mensenkind verdient de waarde die het 
heeft: kind van God, niet meer, niet minder. Als David zijn hachje gered lijkt te 
hebben, rekent hij buiten de profeet, Nathan die hem aanspreekt op zijn misstap en 
als straf zal het kind dat in die lustige nacht verwekt is sterven. Dat is toch wel 
gruwelijk voor Bathseba, die haar man verloor en een kind verliest door de macht 
van een koning, door mannenmacht die haar tot slachtoffer maakte. David ziet in hoe
ernstig zijn misstap geweest is en hij toont berouw en zingt de meest indringende 
psalm van berouw, psalm 51, waar wij vanmorgen een variant van zongen: Create in 
me a clean heart, o God.

III
In Halleluja van Leonard Cohen, dat we straks horen, lijkt het er op dat de vrouw de 
schuld draagt van een hete nacht en dat zij de koning heeft verleid. Overigens lopen 
in dat lied twee beelden door elkaar heen: David en Bathseba en Simson en Delila. 
Het is in het Bijbelse verhaal overduidelijk dat Bathseba het slachtoffer is geworden 
van mannenmacht en koningspotentie. En waar blijft haar identiteit, haar recht, haar 
eer? Die krijgt zij uiteindelijk als het verhaal kantelt door haar eigen wijsheid en 
inzicht. Ze heeft scherp inzicht gekregen in hoe de verhoudingen en intriges in het 
paleis werken. En zij weet zich een positie te verwerven. Zij wordt vrouw van de 
koning, niet de enige, want dat was dan wel weer normaal en geaccepteerd, maar 
wel een bijzondere, want bij haar tweede zwangerschap laat zij David zweren dat dit 
kind koning en troonopvolger zal worden. En David zweert het, nog altijd is zijn 
schuldgevoel niet verdwenen. Zo wordt zij dus dochter van de eed. Bath-Sheba. Zij 
wordt vooral moeder van, moeder van de nieuwe koning, koningin – moeder. Haar 
troon mag aan de rechterzijde van de koningstroon staan. Wat een moed, want een 
lef heeft Bathseba gehad. Lef in de zin van hart. Wat een sterk hart had zij om een 
uitzichtloze situatie om te weten buigen naar een positie met perspectief en uitzicht. 
En door haar moed, door haar inzicht en durf, bleef haar naam genoemd worden, 
met eer. Haar die zoveel oneer aangedaan was, eervol leeft zij voort in de verhalen 
en in de stamboom van de Messias. Want Matteüs neemt haar op in zijn opsomming 



van voorvaders en zeer bijzondere voormoeders, die wij in deze Adventstijd niet 
alleen noemen, maar wier verhalen we vertellen en overwegen.

IV
Moedige Bathseba, moedige Israël van Dorsten, moedige mensen. Zij die 
verschrikkingen doorstonden en uiteindelijk braken met machtspatronen. Zij die 
vanuit de vernedering een nieuwe identiteit mochten ontvangen, door hun eigen 
moed en in de kracht van God, die ieder mensenkind gunt om waardig te leven en 
haar of zijn naam met vrede te dragen. 

De moedige vrouwen die de voormoeders van Jezus zijn, hebben bekende namen 
gekregen, en Israël van Dorsten is bekend geworden, maar hoeveel moedige 
vrouwen en mannen kregen geen naam in de geschiedenisboeken, maar hebben wel
betekenis voor ons, inspirerend als een voorbeeld. Als je nou eens in je eigen leven 
rondkijkt en bedenkt wie er voor jou een moedige vrouw is geweest of is, een 
inspirerend voorbeeld, een heldin misschien wel, wie zou je dan opschrijven…?


