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Samenvatting

In de christelijke traditie heeft de raaf 

van Noach een slechte reputatie. Zijn 

missie zou zijn mislukt. In tegenstel-

ling tot de duif zou hij niet naar Noach 

zijn teruggekeerd, en hij zou zich in 

leven hebben gehouden met de kada-

vers die in het water lagen. De 

Hebreeuwse brontekst wijst een 

andere richting uit. De raaf die heen- 

en terugvliegt boven het afnemende 

water van de vloed symboliseert de 

verwachting dat God de aarde na de 

lockdown van de zondvloed weer toe-

komst geeft. Als boodschapper van een 

nieuw begin verdient de raaf van 

Noach het om gerehabiliteerd te wor-

den.

Paasverhaal avant la lettre

‘Na verloop van veertig dagen deed 

Noach het venster dat hij in de ark had 
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aangebracht open (…)’ (Gen. 8:6). Dit openen van het venster 

is een bijzonder moment in het verhaal van de zondvloed en 

heeft een grote symbolische waarde. Ruim een halfjaar heeft 

Noach in een volledige lockdown gezeten, opgesloten in een 

drijvende kist, samen met een complete dierentuin. Het 

water van de oervloed had de scheidingen ongedaan 

gemaakt die bij de schepping zorgvuldig waren aangebracht. 

De watermassa’s van boven en van onder het hemelgewelf 

waren door de grenzen, die God aanvankelijk zelf gesteld 

had, heen gebroken (Gen. 7:11). Al het leven was radicaal 

weggevaagd, op Noach en zijn arkbewoners na (Gen. 7:21-23). 

Het was wachten op een nieuw begin, het moment waarop 

God zijn geest opnieuw over het water zou laten waaien. 

Aan het begin van Genesis 8 gebeurt het: op Gods bevel 

steekt er een nieuwe wind op die de herschepping van de 

aarde in gang zet. De watermassa’s trekken zich terug en de 

ark loopt vast op het Araratgebergte. Tijdens de corona-

pandemie, die de wereld vanaf begin 2020 langdurig tot 

stilstand bracht, werd ik getroffen door de hoopgevende 

symboliek van het moment waarop Noach het venster opent. 

In het oecumenisch leesrooster is Genesis 8:6-16 bovendien 

een van de vaste lezingen op de zondag na Pasen. Het is dan 

ook een paasverhaal avant la lettre: de chaosmachten wor-

den bedwongen, het graf gaat open, mens en dier krijgen 

uitzicht op een nieuwe wereld. 

Op dat moment laat Noach eerst een raaf los (Gen. 8:7). 

Toch is het de duif die in dit bijbelverhaal de meeste verzen 

krijgt (Gen. 8:8-12) en ook in de christelijke traditie de 

meeste aandacht trekt. Driemaal wordt zij losgelaten voor-

dat ze uit het verhaal verdwijnt. Heel anders dan de raaf, die 

daar meteen na zijn eerste loslating al uit verdwenen lijkt te 
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zijn. Volgens sommigen zou hij oorspronkelijk zelfs niet in 

het verhaal thuishoren en vanuit een andere bron zijn bin-

nengedrongen. Anderen zien de raaf juist als overblijfsel uit 

een oudere versie van het verhaal. Deze hypotheses laten 

zich moeilijk bewijzen, en onthullen vooral een zekere verle-

genheid met de raaf. In alle overgeleverde tekstversies 

maken de raaf en de duif beide deel uit van het verhaal. Dan 

zal ook de raaf daarin een eigen betekenis hebben. De for-

muleringen die de Hebreeuwse brontekst gebruikt, laten 

daar zelfs een verrassend licht op vallen. In zijn werk voor 

het Nederlands Bijbelgenootschap heeft Jaap van Dorp veel-

vuldig mogen laten zien hoe juist de brontekst telkens weer 

kan verrassen. Als dank daarvoor draag ik deze bijdrage aan 

hem op. 

Zwart-witdenken

Wereldwijd is de duif van Noach een symbool van vrede 

geworden. Vooral het olijfblad waarmee zij na de tweede 

keer terugkomt, spreekt nog altijd sterk tot de verbeelding. 

Daarmee roept de duif allerlei positieve associaties op. Bij de 

raaf ligt dat duidelijk anders. Vanouds wordt hij met de dood 

in verband gebracht. Hij heeft een slechte reputatie en zou 

een lijkenpikker zijn. In de christelijke kunst zijn er van 

Noachs raaf ook nauwelijks afbeeldingen te vinden. De duif 

is een grotere bron van inspiratie geweest. Dat zal mede het 

gevolg zijn van haar nieuwe verschijning bij de doop van 

Jezus in de Jordaan. Op dat moment is het de Geest van God 

die zich van haar gedaante bedient (Marc. 1:10). Al in de 

vroege kerk werd deze duif met die van Noach verbonden.
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Noach-mozaïek in de San Marco van Venetië. 

Foto: akg-images / Erich Lessing

De beroemdste afbeelding van Noach is een mozaïek in de 

San Marco van Venetië, uit de twaalfde of dertiende eeuw. 

Het detail waarop Noach zijn duif loslaat, wordt vaak afzon-

derlijk afgebeeld. Toch staat ook de raaf erop, maar die 

afbeelding is minder bekend geworden. Het is ook een wat 

onsmakelijk tafereel: de raaf doet zich tegoed aan een kada-

ver dat in het water drijft. De christelijke traditie veronder-

stelt namelijk dat de raaf niet deed wat Noach verwachtte, 

toen hij deze vogel als eerste losliet. Omdat de raaf als aas-

eter zichzelf op dat moment wel in leven kon houden, zou 

hij niet meer naar Noach zijn teruggekeerd. Deze uitleg, die 

al in de vroege kerk en ook in rabbijnse bronnen te vinden 
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is, blijkt in bijbelcommentaren nog steeds populair te zijn. 

Van zijn raaf zou Noach in elk geval niet veel wijzer zijn 

geworden. 

Opmerkelijk aan het genoemde mozaïek en veel andere 

afbeeldingen is bovendien dat de duif van Noach als witte 

duif wordt voorgesteld. De bijbeltekst zelf zegt niets over 

haar kleur, maar als vanzelf heeft de traditie haar wit 

gemaakt. Zo steekt de duif van Noach nog scherper af tegen 

de van zichzelf zwarte raaf die in de Bijbel bovendien als 

onrein te boek staat en alom met de dood werd geassoci-

eerd.

Twee onderscheiden missies

Bij nader inzien is het een hardnekkig vooroordeel dat de 

raaf ook in het verhaal van Noach een negatieve rol zou spe-

len. In werkelijkheid zegt het bijbelverhaal niet zoveel over 

die raaf. Het vertelt zelfs niet waarom Noach hem losliet en 

wat zijn opdracht was. Al in de derde eeuw v.Chr. blijken de 

Griekse bijbelvertalers ervan uit te gaan dat zijn missie 

dezelfde was als die van de duif. Zij hebben de tekst aange-

vuld met wat in de Hebreeuwse brontekst wel expliciet over 

de duif, maar niet over de raaf wordt gezegd: de raaf moest 

zien of het water gedaald was (tou idein ei kekopaken to 

hudôr). Het is dus nog maar de vraag of dat inderdaad zijn 

missie was. Waarom zou de verteller dit doel anders pas bij 

de duif vermelden?

Welke andere bedoeling kan Noach hebben gehad met 

het loslaten van een raaf? James Hornell en Othmar Keel 

hebben erop gewezen dat zeevaarders in heel de oudheid 

gewoon waren om raven mee te nemen en deze bij gelegen-

heid los te laten om te zien of er land in de buurt was. Dan 
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kon het schip de richting aanhouden waarin de raaf was 

weggevlogen. Voor Noach was dat laatste natuurlijk geen 

optie meer, omdat de ark inmiddels was vastgelopen. Toch 

kan het onvermeld blijven van Noachs bedoeling met de raaf 

wel met een dergelijk nautisch gebruik samenhangen. Moge-

lijk veronderstelt de verteller het als bekend dat zeevaarders 

in onzekere omstandigheden raven gebruikten om zich te 

oriënteren. Had de raaf dan toch dezelfde missie als de duif? 

Dat hoeft niet het geval te zijn. David Marcus heeft geopperd 

dat de raaf Noach een beeld moest geven van de weers-

omstandigheden. De raaf is een robuuste vogel en een ware 

luchtacrobaat die ook moeilijke weersomstandigheden kan 

doorstaan. Bovendien staat hij bekend om zijn intelligentie 

en overlevingsdrang. De duif is wat dat betreft een stuk 

kwetsbaarder, zoals veel duivenhouders uit ervaring weten. 

Loslatingen bij slechte weersomstandigheden leiden vaak tot 

grote verliezen. Na het natuurgeweld van de zondvloed kan 

de raaf Noach van dienst zijn geweest om de veranderende 

weersgesteldheid te kunnen inschatten. Wat in dit verband 

dan natuurlijk wel bevreemdt, is het waarom van zijn 

wekenlang heen- en weer blijven vliegen, maar daarover 

straks.

Om te bepalen waarom Noach een raaf loslaat, is ook 

van belang dat deze intelligente vogel in de oudheid de 

reputatie bezat over profetische gaven te beschikken en 

boodschapper van de goden te zijn. Hij komt dan ook gere-

geld voor in de Mesopotamische omenliteratuur. Ook in het 

Babylonische zondvloedverhaal, zoals beschreven in het  

Gilgamesj-epos, komt de raaf voor. Daarin wordt hij overi-

gens wel pas als laatste uitgezonden, na de vergeefse missie 

van een duif en een zwaluw. Alleen de raaf vindt na de 
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zondvloed zelfstandig zijn weg en keert niet meer terug. Dat 

zegt veel over de toenmalige status van deze vogel. Het ver-

schil met Genesis 8 is opmerkelijk. Noach laat zijn vogels in 

een andere volgorde los, kiest niet voor een zwaluw en 

zendt de duif zelfs driemaal uit. Betekent dit dat alleen de 

duif succesvol was? De verteller doet daar zelf geen uit-

spraak over. Dat vraagt om voorzichtigheid. Omdat de raaf 

in het Babylonische zondvloedverhaal een positieve rol ver-

vult, is het in elk geval zinvol om deze duidingsmogelijkheid 

ook voor het bijbelse zondvloedverhaal te overwegen.

Heen- én terugvliegen

Genesis 8:7 geeft als enige inhoudelijke informatie dat de 

raaf heen en terug bleef vliegen totdat de aarde droog was. 

Dit is soms als een doelloos heen en weer vliegen opgevat, 

hoewel ook een steeds weer terugkeren naar de ark bedoeld 

kan zijn. De Hebreeuwse tekst geeft in elk geval geen aanlei-

ding om te veronderstellen dat de raaf verdween zonder 

terug te keren en dat zijn missie daardoor mislukte. 

Opnieuw is het aan de Griekse bijbelvertalers te danken dat 

die gedachte zich wel in de beeldvorming heeft vastgezet. 

Zij hebben de tekst ook op dit punt van een eigen interpreta-

tie voorzien door de toevoeging dat de raaf niet meer terug-

keerde nadat hij was weggevlogen (kai exelthôn ouch 

hupestrepsen, zie ook de Latijnse en Syrische bijbelvertaling). 

En anders dan het Babylonische zondvloedverhaal interpre-

teerden zij dat als een mislukking. Toch spreekt de 

Hebreeuwse brontekst enkel over zijn herhaalde weggaan en 

terugkeren (wajjetsee jatso wasjov) totdat de aarde droog was.

Fascinerend is dat de verteller voor het heen- en terug-

vliegen van de raaf dezelfde zinsconstructie gebruikt als 
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voor het geleidelijk terugtrekken van het water: een per-

de status absolutus. Het water keerde terug ‘gaand en terug-

kerend’ (  – wajjasjoevoe haloch wasjov, vers 3) 

en was ‘gaand en wijkend’ ( – hajoe haloch 

wechasor, vers 5), terwijl de raaf wegging ‘weggaand en 

terugkerend’ (  – wajjetsee jatso wasjov, vers 7). 

Met deze omstandige zinsbouw brengt de verteller een lite-

raire verbinding aan en nodigt hij de lezer uit om beide 

bewegingen ook inhoudelijk met elkaar in verband te bren-

gen. De vlucht van de raaf krijgt dan symbolische betekenis. 

Met zijn heen- en terugvliegen boven de afnemende vloed 

symboliseert de raaf de hoop dat God weer een droge en 

leefbare aarde schept. Speculeren over de vraag hoe de raaf 

intussen aan zijn voedsel kwam, gaat voorbij aan de tekst. 

Zijn repeterende vlucht lijkt vooral bedoeld om de verwach-

ting levend te houden dat het water net zo lang zal afnemen 

tot de aarde droog is. Dat wil zeggen: totdat de situatie van 

vers 14 is ingetreden en mens en dier weer naar buiten 

mogen. In vers 7 loopt de verteller bewust vooruit op de 

uitkomst van het verhaal door voor het droogvallen van de 

aarde in de verzen 7 en 14 hetzelfde werkwoord (javeesj) te 

gebruiken, in onderscheid van het tweemaal in vers 13 

gebruikte werkwoord (charav). Dat onderstreept de beteke-

nis die het vliegen van de raaf in het verhaal heeft. Ook tij-

dens de excursies van de duif vliegt de raaf nog steeds heen 

en terug boven de afnemende vloed. Daarmee fungeert hij 

als hemelse boodschapper en belichaamt hij de tijding dat 

God de aarde na de lockdown van de zondvloed weer toe-

komst geeft.
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Bijbel en volksgeloof

Het kan onwennig voelen om tegen een lange uitlegtraditie 

in aan de raaf van Noach een dergelijke positieve betekenis 

te geven. Geen andere vogel is in het volksgeloof ook zo met 

negatieve associaties beladen. Dat volksgeloof komt mogelijk 

in Spreuken 30:17 tot uitdrukking, waar degene die zijn 

vader bespot en zijn moeder ongehoorzaam is, gewaar-

schuwd wordt dat onder andere de raven bij de beek hem  

de ogen zullen uitpikken. De raaf wordt ook genoemd onder 

de dieren die bezit zullen nemen van het verwoeste Edom 

(Jes. 34:11). Toch zijn er ook bijbelgedeelten waarin raven 

een positieve vermelding krijgen. In het verhaal van Elia 

gebruikt God deze intelligente vogels om Elia van brood en 

vlees te voorzien (1 Kon. 17:2-6). Vaak is gewezen op het 

opmerkelijke hiervan, omdat raven volgens de Tora onreine 

vogels zijn (Lev. 11:15, Deut. 14:14). Onder normale 

omstandigheden zou een Israëliet het door hen aangereikte 

voedsel niet willen eten. Het is echter de vraag wanneer de 

raven in de lijst met onreine vogels zijn opgenomen, want in 

de belangrijkste handschriften van de Griekse bijbelvertaling 

ontbreken ze. Omdat deze vertaling juist voor wat de Tora 

betreft bekendstaat om haar harmoniserende toevoegingen 

– de uit Genesis 8 gegeven voorbeelden laten deze tendens 

duidelijk zien –, is het ontbreken van de raven in deze lijsten 

des te opmerkelijker. Dat kan erop wijzen dat zij pas in een 

latere tijd tot de onreine vogels werden gerekend, vanwege 

negatieve associaties met het eten van aas.

 Hoe dit ook zij, God zelf blijkt zich heel open tot de 

raven te verhouden. Dat komt tot uitdrukking in de retori-

sche vraag van Job 38:41: ‘Wie verschaft de raaf zijn voed-

sel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder 
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voedsel rondzwerven?’ Psalm 147:9 stelt zelfs onomwonden 

dat God voedsel geeft aan de roepende jongen van de raaf. 

vogels waar Gods zorg naar uitgaat (Luc. 12:24). Doordat de 

traditie raven steeds meer in een kwaad daglicht stelde, 

heeft het volksgeloof uit deze bijbelwoorden afgeleid dat 

ravenouders hun eigen jongen zouden verwaarlozen. In de 

natuur zelf is daar echter geen sprake van. Desondanks wor-

den slechte opvoeders in de Duitse spreektaal nog steeds 

Rabenmütter en Rabenväter genoemd. Dergelijke negatieve 

voorstellingen kunnen een zorgvuldige bijbeluitleg in de 

weg zitten. Het zondvloedverhaal veronderstelt een tijd 

waarin raven nog met de wereld van de goden werden  

geassocieerd. Ook de schepper van hemel en aarde blijkt 

zich in de Bijbel liefdevol tot deze vogels te verhouden.

Gods geest vernieuwt de aarde

Walter Moberly verbindt de vlucht van de raaf met het zwe-

ven van Gods geest over het water bij het begin van de 

schepping. Dat levert een boeiende vergelijking op. In Gene-

sis 1:2 wekt het zweven van Gods geest de verwachting dat 

er iets nieuws te gebeuren staat. Ook het verhaal van de  

herschepping na de zondvloed begint in Genesis 8:1 met een 

wind die op Gods bevel begint te waaien. ‘Wind’ en ‘geest’ 

zijn vertalingen van hetzelfde Hebreeuwse woord (roeach). 

Opnieuw klinkt er verwachting in door, zoals ook Psalm 

104:30 die verwoordt: als God zijn adem/geest uitzendt, 

geeft Hij de aarde een nieuw gelaat.

 Moberly ziet in het loslaten van de raaf een symbolische 

handeling waarmee Noach God min of meer nabootst. Daar-

mee zou hij actief participeren in het werk dat God door het 
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uitzenden van zijn geest verricht. Die gedachte is mij te spe-

culatief en verlegt de aandacht naar het handelen van 

Noach. Tegen de achtergrond van de toenmalige cultuur is 

het een conventionele handeling om een raaf los te laten. De 

boodschap zit in het door Noach waargenomen en door de 

verteller beschreven gedrag van de raaf en komt van boven. 

In het christelijk geloof is de duif een manifestatie van de 

Geest van God. Theologisch is het een intrigerende gedachte 

dat in het verhaal van Noach de raaf deze rol lijkt te vervul-

len. De raaf van Noach verdient in elk geval gerehabiliteerd 

te worden als boodschapper van een nieuw begin. Hij is niet 

de tegenpool van de duif, maar speelt zijn eigen rol in wat in 

essentie een paasverhaal is. Als het venster van de ark een-

maal geopend is, hoeft het niet meer gesloten te worden. 

Het duurt nog wel even voordat ook het dak eraf kan  

(Gen. 8:13) en iedereen weer naar buiten mag (Gen. 8:15-19), 

God al bezig is met zijn geest om de aarde een nieuw gelaat 

te geven.

Prof. dr. J. Dekker is bijzonder hoogleraar ‘Bijbelonderzoek en christelijke identiteit’ 

op de Henk de Jong-leerstoel aan de Theologische Universiteit te Kampen.
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