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Koning Salomo: u kent hem vast nog wel van de zondagsschool. Evenals zijn verre opvolger, de evenzeer oudtestamentische koning Hizkia, is hij het middelpunt van ver
halen die, vrees ik, te weinig worden gelezen. Het gaat om verhalen van twee koningen
die willen imponeren. Om indruk te maken, bedient zowel koning Salomo als koning
Hizkia zich van een communicatiestrategie die in de politiek zo’n drieduizend jaar
later nog steeds wordt gepraktiseerd: met behulp van een pr-stunt bluffen ze.
Door zich sterker voor te doen dan hij is, probeert koningin Hizkia zijn buitenlandse
belagers af te schudden. Zijn land en zijn stad zijn niet opgewassen tegen die legermacht, weet hij. Om zijn tegenstander af te schrikken, geeft hij de Babylonische gezanten een gedetailleerde rondgang door zijn indrukwekkende schatkamers. Een staaltje
van pure imagebuilding.
Hol en voos als het is, levert het de koning een fikse reprimande van de profeet op. En
het heeft – en dát is de waarschuwing voor de goede verstaander – uiteindelijk de ondergang van Juda niet eens kunnen voorkomen: de Babyloniërs laten zich niet aftroeven.
Hizkia’s verre voorganger als koning van Juda, Salomo, beheerst de kunst van pr
en imagebuilding ook tot in de puntjes. Om indruk te maken op de kennelijk wondermooie koningin van Seba toont ook hij al zijn schatten. Dat is niet gering, vertelt de
Bijbel in geuren en kleuren. Maar koning Salomo heeft nog meer te bieden. Hij is meer
dan een ‘gladjanusachtige beeldbouwer’: Salomo heeft de wijsheid in pacht. Zozeer dat
de koningin van Seba vol verbazing uitroept: ‘De helft is me niet verteld!’
De wijsheid van Salomo is legendarisch geworden, maar toch heeft deze indertijd
zijn koninkrijk niet kunnen redden. Verblind door zijn eigen succes raakt na verloop
van tijd zelfs de wijze koning van het pad, vertelt het Bijbelse verhaal, en na zijn dood
valt het rijk uiteen in tweeën. Dat laat zich ook lezen als een waarschuwing.
Deze twee oude verhalen – op een of andere manier vullen ze elkaar aan – zijn een
advies om je niet op de buitenkant te verkijken. Wat ontbreekt aan inhoud, kan niet
worden gecompenseerd door vorm – door een fraaie verpakking, door goede sier.
En zelfs als het wel inhoud heeft, moet het steeds weer worden opgefrist. Zout kan
zouteloos worden – en dat geldt niet alleen aan het Binnenhof.

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2017

CDV_17_02_binnenwerk.indb 180

29-06-17 14:39

