
...Dan is daar het beslissende moment, waarop zij de deur van 
het slot doet. Het verhaal richt bewust even alle aandacht op 
dat slot. Als in een close-up. Een hand, een handgreep vast  
daarom heen. En dat alles druipend van het mirresap. Een 
beeld dat het verlangen weergeeft, maar ook erotisch uitermate 
prikkelend is. De associaties liggen hier kennelijk voor de hand. 
De symboliek van een zichtbaar resultaat van de bevrediging 
van het verlangen, en dat alles in háár hand. Zij kan dat 
ontsluiten. 
Zoals zo vaak zijn deze beelden dubbelzinnig. Dat wil zeggen 
dat zij ook ‘dubbel’ in betekenis zijn. De mirre-berg, als ‘één en 
al geur om in te rollebollen’ is al vaker genoemd (4,6). En in 
het Spreukenboek is ook sprake van ‘een bed, dat besprenkeld  
is met mirre, alo� en kaneel’ (Spr. 7,17). In elk geval is heel dit 
detail ook nodig om de spanning te verhogen. In bijna elke 
film speelt zich het begin van een liefdesscène nagenoeg evenzo 
af: er wordt geklopt of gebeld, en er wordt pas opengedaan ná 
een run naar de badkamer, een blik in de spiegel of een greep  
naar de parfumflacon. Pas dan kan de deur open gaan… 
Nadat de spanning met deze details zo is opgevoerd, is het 
effect van een lege deuropening dan ook des te groter. Hij, 
haar minnaar is er niet meer! Met drie verschillende woorden 
wordt herhaald, dat hij is weggegaan. Er wordt niet verteld, 
waarom. En elke verklaring daarvoor zou de schok dempen. 
Het onbegrijpelijke móet hier worden benadrukt. Er is door 
menigeen een reden ingevuld, waarom de jongen weggegaan 
zou zijn: woede, teleurstelling. Dat alles, omdat we willen 
begrijpen. Maar alle accent moet komen te liggen op de  
herkenbare onbegrijpelijkheid, die heerst waar mensen elkaar 
verliezen en kwijt raken. Dat is ook immers vaak de open  
vraag, waarmee je je in zo’n situatie eindeloos kunt afpijnigen. 
Alle mogelijke redenen kunnen er zijn, die je zou kunnen 
bedenken, en je weet het niet! Er is alleen die twijfelachtige 
zekerheid, dat je alleen gelaten bent. 
Dit alles maakt dit ogenblik tot een kernmoment in het 
Hooglied. Alsof de engel met het zwaard ineens voor de poort 
van het paradijs staat. En ook in de allegorische uitleg is deze 
passage telkens weer verstaan als een tekening van God als de  
grote Afwezige, terwijl het ‘waarom’ van mensen daarop geen 
antwoord vinden kan. Zwijgend en onvindbaar is Hij. Hij is  
gegaan … mijn lief. 
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