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WOORD VOORAF

Velen ben ik dank verschuldigd op mijn weg in de theologie. Op de eerste
plaats de leden van de wetenschappelijke staf van de (voormalige) Katholie-
ke Theologische Universiteit te Utrecht. Zij hebben de fundamenten gelegd
en me uitgedaagd na het behalen van de doctorandusbul de volgende stap te
zetten: die naar een promotie.
Prof. dr Anne-Marie Korte heeft me vanaf mijn eerste schreden  in  1994  ge-
stimuleerd altijd maar weer vdrder te denken en geen genoegen te nemen
met een eerste  idee of een rudimentaire gedachtengang, en vooral zorgvuldig
te blijven formuleren. De jaren dat ik haar student-assistent was en werkte
voor het Programmaberaad Theologische Vrouwenstudies PTVS, waren in
veel opzichten rijk en vormend. Ik heb het als een voorrecht ervaren dat prof.
Korte als promotor is opgetreden bij dit dissertatie-onderzoek.
Prof dr Panc Beentjes heeft me de eerste colleges Oude Testament gegeven.
Op zorgvuldige en inspirerende wijze leerde hij over de geschiedenis van
Israel en de bibliotheek aan boeken die daarover spreken en zingen. De cir-
kel is rond nu prof. Beentjes als promotor is opgetreden bij dit dissertatie-
traject.
Prof. dr Karel Deurloo bleek de poortwachter naar een andere, nieuwe we-
reld, die van de bijbelse theologie. Hij zei zonder aarzelingen ja op mijn
vraag of hij mijn promotor wilde zijn, en heeft al die jaren geestdriftig het
dissertatie-onderzoek begeleid met zijn fenomenale kennis van TeNaCh. De
bijeenkomsten ten huize van prof. Deurloo van de vertaalgroep Jozua /
Zacharja onder de paraplu van de Societas Hebraica Amstelodamensis
vormden een ketting van parels in de afgelopen jaren.
Prof. dr Eep Talstra heeft me ingewijd in de verborgen wereld van de com-
putergestuurde syntaxis. Ik ben hem bijzonder erkentelijk voor de colleges
en - meer nog - de gesprekken daaromheen.
Dr Piet van Midden heeft me de grondbeginselen van het Hebreeuws bijge-
bracht en me kennis laten maken met de rijkdom van de syntaxis, alles met
zijn veelkleurige aantekeningen bij taal en verhaal.
Bisdom Rotterdam dank ik in de persoon van Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.
voor het financieel mede mogelijk maken van het dissertatie-onderzoek. Ook
de L.J. Maria Stichting ben ik zeer dankbaar voor de financiele steun die ik
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vanuit deze stichting mocht ondervinden, evenals het Catharina Halkes
Fonds, Stichting Porticus en de Radboud Stichting. Tot slot dank aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, waar ik gedurende de peri-
ode  1999-2005 in deeltijd onderzoeker in opleiding was,
Gedurende de onderzoeksperiode was het Utrechtse Promotieseminar onder
leiding van prof. dr Anne-Marie Korte - en later ook prof. dr Angela Berlis -
een stimulerende werkomgeving: een interdisciplinaire groep promovendi
die elkaar teksten voorleggen ter becommentariering en vrijelijk in discussie

gaan over onderwerpen die de theologie in den brede omvatten. Dank dames
en enkele heer, en ga vooral ook zelf voort op de ingeslagen weg! En dan
kan ik niet de OPP onvermeld laten, Onderlinge Promotie Promoting, onder-
deel van de Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie, met de
jaarlijkse studiedagen in Ossendrecht in de stilte van de individuele werk-
kamers en de discussies tijdens de plenaire bijeenkomsten..
Verder dank ik drs Annika den Dikken en drs Peter Berkien, die mij ieder al
die jaren terzijde hebben gestaan, luisterend naar opgewekte en minder op-

gewekte verhalen en er nooit blijk van gevend dat ze deze beu werden. Dr
Evert van den Berg, tot voor kort lid van eerder genoemde vertaalgroep,
dank ik voor het meelezen en corrigeren van het manuscript, en dr Mark-
Robin Hoogland cp voor het vertalen van de samenvatting.
En dan mijn man drs Bert van Oosterhout. Hij heeft weet van de andere weg
die heeft geleid tot dit project, een weg die we samen zijn gegaan en die we
samen vervolgen. Zonder hem was dit boek er niet geweest.
Tot slot zij dank gebracht aan de Ene, de Eeuwige, JHWH - of hoe je Haar
ook wilt noemen:
Ad Majorem Dei Gloriam!

Willien van Wieringen
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1          INLEIDING

Delila en de anderen: wie gevraagd wordt naar de vrouwen in het levensver-
haal van Simson, komt al snel op de naam van de vrouw die hem fataal is
geworden. Maar wie die anderen zijn, blijkt lastiger te beantwoorden. Het
antwoord wordt nog moeilijker als erbij vermeld wordt dat er wel vier ande-
re vrouwen zijn. Toch heeft Simson weI degelijk te maken gehad met vijf
individuele vrouwen: zij spelen belangrijke rollen vanaf Simsons prilste
levensbegin tot en met zijn dood. De moeder, de bruid, de zus van de bruid
en de hoer zijn naast Delila personages die minstens met hun aanwezigheid
mede de levensloop van Simson bepalen. Deze richter heeft door de verteller
meer vrouwen in zijn directe leefomgeving meegekregen dan de andere rich-
ters over wie verhaald wordt in de bijbel. En de vertelling blijkt zo te zijn
geconcipieerd, dat tot en met de dag van vandaag Delila en Simson bekende
namen zijn gebleven.

Dit boek is de neerslag van onderzoek naar de manier waarop het
levensverhaal van Simson (Richteren  13-16) is opgeschreven:  De taal die is
gebruikt door de verteller  vormt daarbij het aandachtspunt. De vragen die
aan de gebezigde taal worden gesteld, hebben te maken met de taalstructuur
en de vertelstrategie, dus dat wat de verteller moest doen om begrijpelijk te
zijn voor de lezer, en welke keuzes hij heeft gemaakt om zijn verhaal zo
goed als mogelijk op de lezer over te brengen. De vraag die hier achter ligt
is: wat wil de verteller de lezer meedelen, wat is zijn agenda? Uit weerke-

' In deze studie wordt het desbetreffende bijbelboek aangeduid met 'Richteren',
hoewel 'Rechters' de meer gebezigde vertaling van de titel o'CoED is. De betiteling
richter werkt bevreemdend voor hedendaagse lezers, er zijn immers geen richters
meer. Functie-aanduiding en functie zijn beide vreemd voor lezers uit de 21e eeuw:
een richter is een aanvoerder van een volk, geen jurist die beslissingen neemt in
zaken van recht en orde. Als een richter wel rechtspreekt, dan wordt dat vermeld
door de verteller, zoals bij Debora het geval is (Ri 4.5 'Ze hield zitting onder de
Deborapalm tussen Rama en Bet-El, in het gebergte van Efrarm. De kinderen van
Israel gingen  naar  haar om recht.') Juist vanwege die bevreemding is gekozen  voor
'Richteren' als aanduiding voor het bijbelboek en 'richter' voor de functie.

2 Met 'de verteller' en 'hij' wordt verwezen naar de vertelinstantie, niet naar een
persoon, noch naar een man of een vrouw.
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rende zinnen in het Richterenboek blijkt dat de verteller de relatie tussen
JHWH en de kinderen van Isra81 aan de orde stelt. Herhaaldelijk klinkt im-
mers 'de kinderen deden wat kwaad was in de ogen van JHWH en JHWH gaf
hen  in de hand van de Filistijnen'. De vraag kan daarom worden toegespitst:
wat is de theologische agenda van de verteller, en hoe heeft hij vrouwelijke
personages ingezet om die agenda bij de lezer te brengen?

En daarmee is het doel van dit onderzoek gegeven: proberen te ach-
terhalen waarom de verteller de vrouwelijke personages die voorkomen in
het levensverhaal van Simson, in het verhaal heeft geweven, en waarom hij
dat heeft gedaan zoals hij dat gedaan heeft.

1.1 Simsons levensverhaal

Simson is een richter wiens levensverhaal wordt verteld in het bijbelgedeelte
Richteren  13-16. De vertelling begint bij Manoach, afkomstig  uit  de  stam
Dan, en zijn vrouw. Zij hebben geen kinderen, want de vrouw is onvrucht-
baar. Wanneer er een bode van JHwH verschijnt, wordt de vrouw zwanger:
De bode draagt haar op zich tijdens de zwangerschap aan spijswetten en
gedragsregels te houden, omdat de boreling een nazir (gewijde Gods) is
'vanaf de moederschoot'. De jongen zal van meet af aan te maken hebben
met diezelfde regels. Verder zal zijn haar niet geschoren mogen worden.
Wanneer zijn vrouw hem vertelt wat haar is overkomen, is Manoach niet
meteen overtuigd van de identiteit van de bode. Pas als de bode verdwijnt in
de vlam van het offer dat Manoach brengt en zijn vrouw dit wonder heeft
geduid, komt hij tot erkenning dat de verschijning een bode van JHWH moet
zijn geweest. De jongen wordt geboren en krijgt van zijn moeder de naam
Simson. Simson laat volwassen geworden, zijn oog vallen op een vrouw in
Timna. Hij wil met haar trouwen en haalt zijn ouders over akkoord te gaan
met zijn keuze. Tijdens het bruiloftsfeest wordt er een raadselspel gespeeld.
De bruiloftsgasten kunnen het raadsel dat Simson opgeeft, niet oplossen
zonder de bruid te dwingen haar man de oplossing te ontfutselen. Simson
concludeert dat de bruiloftsgasten vals hebben gespeeld en hij verlaat Timna.
Later keert hij terug om zijn vrouw te bezoeken, maar dan blijkt dat deze
inmiddels de vrouw van een ander is. Hij krijgt haar jongere zus aangeboden
door zijn schoonvader, maar Simson accepteert dit aanbod niet. Hij is woe-
dend en steekt de oogst van de Filistijnen in brand. Er volgt een spiraal van
wraak en weerwraak, waarin de bruid de dood vindt en die eindigt met de
gevangenneming van Simson. Hij weet echter te ontsnappen. Wanneer hij bij
een hoer in Gaza is, proberen de Gazieten hem te pakken te krijgen, maar dat
mislukt. Dankzij zijn kracht kan Simson ontsnappen uit de stad door de
stadspoort uit zijn hengsels te tillen. Simson wordt verliefd op Delila. De

3 In de vertaling en bij de exegese ter plaatse zal het verband tussen de verschij-

ning van de bode en het zwanger worden door de vrouw aan de orde komen.
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Filistijnse stadsvorsten halen Delila voor veel geld over om achter de bron
van Simsons kracht te komen. In een liefdesspel weet ze Simson zo ver te
krijgen dat hij vertelt dat zijn kracht in zijn haren schuilt. Als Simson slaapt,
laat Delila laat zijn haren afscheren. Hierdoor is Simson zo verzwakt, dat hij
kan worden overmeesterd door de Filistijnen. Hij komt in de gevangenis
terecht. Tijdens zijn verblijf groeien zijn haren weer aan, en daarmee keert
zijn kracht terug. Simson wordt naar het paleis van de Filistijnen gebracht
om de aanwezigen te vermaken tijdens een groot feest. Daar aangekomen
duwt hij twee pilaren omver. Hierdoor komt niet alleen hijzelf om, maar
vinden ook alle aanwezige Filistijnen de dood. Simson wordt door zijn broe-
ders begraven in het graf van zijn vader Manoach. Hij heeft twintig jaar ge-
richt over Israel.

1.2 Simsons levensverhaal doorverteld

In de eerste eeuw na Christus noemen twee teksten buiten de canon van het
Eerste Testament de naam Simson. Er is de - vrije - wijze waarop Flavius
Josephus aan het eind van de 1ste eeuw de Simsonverhalen verwerkt in zijn
Oude Geschiedenis van de ./oden.4 Deze auteur vult het verhaal aan en zegt
onder meer dat de vrouw van Manoach van grote schoonheid was, wat tot
hartstochtelijke verliefdheid en jaloezie leidde bij Manoach. De eerste ver-
wijzing in een christelijke tekst is te vinden in de Brief aan  de  Hebreeen,  een
brief waarvan auteur en geadresseerden onzeker zijn, alsmede de tijd van
ontstaan (maar die net als de Oude Geschiedenis van Josephus in de 1 ste
eeuw nC wordt gesitueerd):

'De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jef-
ta,  David en Samuel,  en over de profeten,  die  door hun geloof koninkrijken
overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was;
die leeuwen de muil toeklemde, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en
ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig over-
wonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de
vluchtjoegen.'
[Hebr. 11:32-34, NBV]

In de beste retorische traditie wordt de bijbelse held het lezerspubliek als
heilige ten voorbeeld gesteld: Aangenomen mag worden dat deze vermel-

4 FlaviUS Josephus, De oude geschiedenis van de Joden, Vertaald, ingeleid en
van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes, Amsterdam: Am-
bo, 20044,442- 447 (Boek V-8).

5 Het noemen van een voorbeeld is een overtuigingsargument in de klassieke re-
terica. De toepassing van de klassieke retorica is in de brieven van het Tweede Tes-
tament te herkennen. Zie voor een uitwerking J. Smit, Bri€faan de Galaten, Boxtel:
KBS, 1996 (Belichting van het bijbelboek) met name p. 60v over het gebruik van
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ding in de Hebreeenbrief aanleiding is geweest voor de aandacht die de
kerkvaders tonen voor de geloofsheld Simson. De kerkvaders namen, net als
joodse interpreten, de bijbel als goddelijk aan, maar daarnaast schreven zij
het boek - nu in tegenstelling tot de joodse uitleggers - ook een kerkelijke
aard toe.6 Deze kerkelijke aard werd christologisch ingevuld: de hele bijbel,
zowel het Eerste als het Tweede Testament, vertelt van Jezus Christus. Voor
het Eerste Testament hield deze opvatting in dat deze werd gelezen in het
licht van het Tweede Testament.7 In deze wijze van toeeigening werd
Simson opgevat als voorafschaduwing van Christus. In de figuur van Simson
werd de Zoon van God herkend. Zo was voor Augustinus Simsons bezoek
aan de hoer te Gaza (Richteren 16.1) vergelijkbaar met Jezus' bezoek aan de
hel, de armen van de vrouw waren als de banden van de dood.8 Origines (le
eeuw) probeerde zo goed als het ging tot een letterlijke lezing te komen
waarbij hij soms tot aanpassing van de tekst moest overgaan: De betekenis
van de tekst lijkt voor hem heiliger te zijn geweest dan de tekst zelf. Ook
werden er relaties gelegd tussen bijbelse figuren en buitenbijbelse helden.

Augustinus verwijst in dit verband naar de relatie die er wordt gelegd tussen
Simson en de Griekse held Hercules. 10

De figuur van Simson is verbeeld in oratoria, opera's en kunstwerken.11 Tot
in deze tijd heeft het verhaal over hem zijn weg gevonden naar hervertellin-

voorbeelden als stijlmiddel om ervoor te zorgen dat de argumentatie levendig ge-
noeg is om het publiek te blijven boeien en over het inzetten van de heilige Schrift

als rzagsargument.
Krouse noemt voorbeelden van kerkvaders en andere auteurs die over Simson

schrijven in de traditie van de Antiochese en de Alexandrijnse school. F.M. Krouse,
Milton's Samson and the Christian Tradition, Princeton: University Press, 1949,
31 v.

7 Zie C. Kannengieter, 'Hoe de Bijbel werd gelezen in de vroege kerk: exegese
van de kerkvaders en de vooronderstellingen ervan', Concitium 1 (1991), 35-40.

8 Augustinus, Sermo 364, PL XXXIX, 1642, geciteerd in Krouse 1949, 41 (noot
29).

9 Bijvoorbeeld waar hij de plaatsnaam Lechi letterlijk als 'kaak' opvat (Ri  15.19)
en water uit een holte in de kaak ziet ontspringen. Hij redt de letterlijke lezing door
- in een glosse bij  Ri  15.19 - te stellen dat het water dankzij  een haal met de kaak
uit de aarde naar boven kwam, en dat het niet uit Lechi/de kaak zelf kwam. (Adnota-
tiones in Judices, PG XVII, 38 - geciteerd in Krouse 1949,39 (noot 21)). Nota be-
ne: Krouse rept niet van de oorsprong van de verwarring, die ligt in de vertaling en
interpretatie van 'r15 (lichaamsdeel dan wel plaatsnaam).

10

Augustinus refereert hier aan in De civitate Dei: 'Vanwege zijn wonderbaarlij-
ke kracht is deze weI voor Hercules aangezien.' Augustinus, De stad van God, Am-
sterdam: Ambo 20024,870 (boek XVIII-19).

"  Zie  voor  een  beredeneerd  overzicht  C.  Houtman,  K.  Spronk, Ein Held des
Glaubens? Rezeptionsgeschichtliche Studien zu den Simson-Erzahlungen, Leuven:
Peeters, 2004 (CEBT 39). Zie voor portrettering van Delila in met name films J.
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gen in kinderbijbels en verbeeldingen in films. Velen, ook mensen die niet
dagelijks de bijbel ter hand nemen, kennen de naam Simson/Samson' en
hebben wet eens gehoord van zijn lange haren, zijn buitengewone kracht en
zijn relatie met Delila. 'My, my, my, Delila', zoals Tom Jones al zong in de
jaren 60 van de vorige eeuw

1.3 Simsons levensverhaal onderzocht
Deze studie naar de vrouwen in de Simsoncyclus wordt gedragen door twee-
ledig tekst-onderzoek: enerzijds een syntactische analyse van Richteren  13-
16, met oog voor grammaticale constructies en relaties tussen zinnen en de
grammaticale plaatsing van personages, en anderzijds een bijbels-
theologisch intertekstueel onderzoek, namelijk naar de relaties die zijn te
leggen tussen Richteren  13-16 en andere bijbelteksten.
Uit het onderzoek blijkt dat de syntactische analyse en de daarop gebaseerde
exegese en theologische interpretatie zoals toegepast in deze studie, nieuwe
elementen toevoegt aan de bestaande interpretaties. De analyse werpt licht
op de wijze waarop de verteller de taal ambachtelijk heeft gebruikt (struc-
tuur) en hoe deze er mee gespeeld heeft om de lezer mee te nemen in zijn
verhaal (strategie). Er komt zicht op de opbouw van het verhaal via de tekst-
blokken die ontstaan als zinnen grammaticaal aan elkaar gerelateerd worden
en clusters gaan vormen. Met deze tekstblokken en hun onderlinge relatie
komt er ook zicht op de personages en hun positie in het verhaal. Zo blijkt in
het  geval van Richteren  13-16  dat het verhaaigedeelte met Delila,  dat  in  de
receptiegeschiedenis vaak eruit gelicht is, een relatief klein onderdeel vormt
van het geheel, een episode die noodzakelijk is om Simson gevangen te ne-
men. Lezers die met Delila aan de haal zijn gegaan door haar een hoofdrol
toe te dichten in het leven van Simson en haar karakter in te vullen, maken
gebruik van de gaten die de verteller in het verhaal laat. Het deel rond de
bruiloft in Timna en de nasleep ervan, krijgt echter veel meer vertelruimte,
en de ontmoeting met de vrouw in Timna is belangrijker voor de loop van
Simsons leven en in de geschiedenis van de kinderen van Israel dan zijn
episode met Delila. Daarnaast geven de lijnen vanuit Richteren   13-16  naar
andere bijbelverhalen beter zicht op wat de verteller met personages heeft
gedaan. Dit wordt onder meer duidelijk bij de moeder van Simson, die gelij-
kenis vertoont met de onvruchtbare aartsmoeders, met Hagar en met Channa.
Uit de exegese op basis van de syntactische analyse en met oog voor relaties
met andere bijbelverhalen  kom  ik  tot de conclusie dat Richteren   13-16  een
satirische kijk geeft op het volk Israel en zijn handel en wandel. Het onder-

Cheryl Exum, Plotted, Shot and Painted. Cultural Representations of Biblical  Wo-
men, Sheffield: Sheffield Acadamic Press, 1996,176-237.

12 Al was het maar van een shag-merk met deze naam en een leeuwenkop als
beeldmerk.
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zoek werpt een ander licht op de rollen van de vrouwelijke personages dan
uit het grootste deel van de bestaande onderzoeksliteratuur naar voren
komt. 13 Ze dragen elk iets eigens bij aan het thema van Simson als lachspie-

gel.
Een analyse van de grammatica lijkt wellicht een objectieve methode

om een tekst te onderzoeken. Communicatie per taal bestaat immers bij de
gratie van afspraken over structuren en het correct toepassen van de regels
en een grammaticale analyse zou beperkt kunnen blijven tot het onderzoeken
van de structuur van de taal. Maar hier passen enkele opmerkingen, die alle
te maken hebben met keuzes. De eerste heeft te maken met het concipieren
van een tekst. Elke taalgebruiker heeft de ruimte om een keuze te maken uit
de beschikbare taatregels teneinde via de taal haar/zijn bedoeling over te
brengen. In het gebruik van deze ruimte wordt de taalgebruiker zichtbaar.
Als het een verhaal betreft, wordt de taalgebruiker tot verteller door de
grammatica-keuzes die z/hij maakt. Een verteller schuift tussen verhaalper-

sonage en lezer: alleen via het filter van de verteller wordt de informatie
doorgegeven. Dat filter wordt gevormd door de keuzes die de verteller maakt
op het gebied van de taal (systeem en strategie) en het doel dat hij heeft met
zijn tekst. Ook als een verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen, dan nog
maakt de verteller een keuze uit wat z/hij aan beschikbare gegevens verwerkt
en hoe z/hij dit verwerkt. Daarmee is gezegd dat het taalgebruik en het doel
grenzen vormen voor de onderzoeker, waarmee z/hij rekening heeft te hou-
den.14 De tweede opmerking betreft het onderzoeken van een tekst. Een exe-
geet bepaalt het tekstcorpus dat z/hij wil onderzoeken: voor een feministisch
onderzoeker lig het minder voor de hand Richteren 6-9 als materiaal te kie-
zen dan Richteren 13-16, aangezien   in het eerstgenoemde segment   geen
vrouwelijke personages in voorkomen. Ook de context waarin het tekstcor-

pus wordt geplaatst, is een keuze die verschil maakt voor soort en inhoud
van het onderzoek. Zo zal iemand die de receptiegeschiedenis van de
Simsoncyclus wil onderzoeken met bijzondere aandacht voor de rooms-
katholieke context, veel interpretaties tegenkomen die zijn gevormd binnen
een clericale omgeving, vanwege het feit dat in de rooms-katholieke kerk tot
in de 20< eeuw bijbelstudie bijna exclusief was voorbehouden aan kerkelijke

ambtsdragers.
Deze studie kent zowel een bijbels-theologische als een genderge-

richte component. De bijbels-theologische component bestaat eruit dat de

13 L. Klein, The Triumph  of Irony  in  the  Book  ofJudges, Sheffield, The Almond
Press, 1988 (JSOTSuppl 68) vormt een uitzondering. Zie voor andere literatuur
hoofdstuk 2 ('Het onderzoek gerntroduceerd').

'4 Net zoals deze zichtbaar wordt op het niveau van de woordkeuze, de keuze
personages  op  en  af te voeren  etc.  Meer over de relatie tussen structuur van  een taal

en strategie van de taalgebruiker in het volgende hoofdstuk.
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betekenisgeving van Richteren 13-16 binnen de context van het Eerste  Tes-
tament plaatsvindt. Uitgangspunt is hierbij dat de teksten die samen het Eer-
ste Testament vormen, onderling samenhang vertonen en een theologische
agenda kennen.15 De gendergerichte component bestaat uit de keuze de pri-
maire aandacht uit te laten gaan naar de vrouwelijke personages. Veel femi-
nistische exegeten kiezen vrouwelijke personages als primair aandachtspunt,
en onderwerpen persoon en rol aan een onderzoek. Daarin verschilt dit on-
derzoek dus niet van dergelijke onderzoeken, want ook een tekst-immanente
benadering zoals ik voor deze studie heb gekozen, kan de aandacht leggen
op personages. Maar de eerste stap bestaat uit het onderzoeken van de tekst
als geheel. Pas als de tekst is geanalyseerd en van een betekenis is voorzien,
richt ik de aandacht op de rollen van de verhaalpersonages.

15 Over wat nu precies bijbelse theologie is, verschillen de meningen. De zoge-
noemde 'Amsterdamse school', waar ik me met deze studie bij aansluit, gaat uit van
de herkenning van de eenheid van bijbelse teksten en van hun samenhang, onlosma-
kelijk verbonden met exegese, en met invloed op en relaties met onder andere dog-
matiek en liturgie (K.A. Deurloo, R. Zuurmond (red.), De bijbel maakt school: Een
Amsterdamse weg in de exegese, Baarn: Ten Have, 1984). Het begrip 'bijbelse theo-
logie' wordt in het kader van deze studie ingevuld als een theologie die vertrekt
vanuit de bijbeltekst en zich vormt binnen de ruimte die deze tekst schept, met een
nadere beperking tot de tekst van het Eerste Testament. Alles wat in deze studie aan
theologisch spreken wordt gearticuleerd, vindt haar uitgangspunt binnen deze speci-
fieke bijbelse ruimte. Barr (J. Barr, 77:e Concept of Biblical  Theology.  An Old Tes-
tament Perspective, London: SCM Press, 1999) zegt over bijbelse theologie: 'The
term 'biblical theology' has clarity only when it is understood as it existed or was
thought or believed within the time, languages and cultures  o f the Bible itsel f(p.  4).
Hermeneutiek is in zijn opvatting de actuele vertaling van de bijbel en is daarmee te
onderscheiden van bijbelse theologie, die de theologie van de bijbelschrijver behelst.
(p. 4). Hij plaatst bijbelse theologie tegenover andere disciplines, zoals dogmatisch
of systematische theologie, godsdiensthistorie, en interpretatie van delen van de
bijbel in plaats van de bijbel als geheel (p. 5).  In de lijn van Brueggeman is de bij-
belse theologie van deze studie naar Richteren 13-16 ook te verwoorden als 'Old
Testament Theology' (W. Brueggeman, Theology ofthe Old Testament. Testimony,
Dispute, Advocay, Minneapolis: Fortress Press, 1997), met de aantekening dat
Brueggeman feministische theologie schaart onder de bevrijdingstheologieen (zo
bijvoorbeeld p. 165, noot 57), en deze als onverenigbaar met bijbelse theologie cate-
goriseert maar een feministische interpretatie van uitkomsten van bijbels-
theologisch onderzoek buiten beschouwing laat. Bij de bespreking van metaforen
voor JHWH blijft het beeld 'Minnaar' voor JHWH onbesproken, terwijl McFague (S.
McFague, Modellen voor God, Zoetermeer: De Horstink, 19943) heeft aangetoond
dat dit beeld bijbelse gronden heeft. Zie ook A. Matti, Op zoek naar God als Min-
naar, Baarn: Ten Have, 1996 en W.C.G. van Wieringen, 'De Geliefde Vriend - God
als Minnaar', Fier 10 (2007) 1,8-10.



8                                                 INLEIDING

De tekst-immanente benadering met behulp van de syntactische

analyse draagt bij aan een zorgvuldige bijbels-theologische betekenisgeving
vanuit een gender-perspectief. Deze benadering schiet niet meteen in op de
personages, 16 maar laat in de eerste plaats de keuzes zien die de verteller
heeft gemaakt bij het componeren van het verhaal. De onderzoekende lezer

krijgt zicht op wat de auteur wil door te kijken naar wat z/hij gedaan heeft.
Wat de personages betreft krijgt de onderzoek via die analyses mede zicht op

•  de wijze waarop personages voor het voetlicht worden gebracht
(anoniem, met naam, renominalisaties),

•   hoe de informatie over een personage wordt gepresenteerd (woord-
volgorde binnen een zin, keuze van woorden, keuze van werk-
woordsvervoegingen) en

•    hoe de handelingen van een personage worden gepresenteerd (werk-
woord, vervoegingen).

Al deze informatie biedt een portret van het personage. Er wordt met deze
leeswijze ook helder wat de verteller niet meedeelt en welke leemtes er zijn
voor de lezer om zelf in te vullen. Bewustwording van die leemtes zal leiden
tot een zorgvuldige vorming van het beeld van een personage.
In deze werkwijze krijgen de personages en hun handelen in de eerste plaats
betekenis binnen de directe tekstuele omgeving waarin zij geplaatst zijn, en
daarna binnen de bredere context van het Eerste Testament. De vrouwelijke
personages te duiden zonder de directe omgeving als betekenisgevend kader,

16 Horn Prouser waarschuwt voor onderzoek met oogkleppen, als hij zegt dat on-
derzoek met alleen aandacht voor vrouwelijke personages leidt tot conclusies die
alleen betrekking hebben op die personages terwijl ze waarschijnlijk een grotere

geldigheid hebben. Wie onderzoek doet naar 'vrouwen' en 'liegen' maakt grote kans
tot de conclusie te komen dat de bijbel een negatieve waardering heeft voor liegende

vrouwen, terwijl liegen op zich wordt afgekeurd. 0. Horn Prouser: 'The Truth about
Women and Lying', JSOT 61 (1994), 15-28 (27). Horn Prouser lijkt hier een punt te
hebben, maar dergelijk onderzoek heeft natuurlijk wel geldigheidswaarde als het
kijken vanuit genderperspectief de eerste en niet de enige  stap  is  die de onderzoeker

zet. Bij een bijbels-theologische onderzoek gevolgd door een exegese naar de con-
text van de personages waar de belangstelling naar uitgaat, zal dat gevaar methodo-

logisch bezworen worden. Het kader waarin de personages optreden zal als beteke-
nisgevende factor een rol spelen. En in extra correctie op Prouser: onderzoek naar
'vrouwen' en 'liegen' kan als uitkomst opleveren dat liegen op zich wordt afge-
keurd, maar dat liegende vrouwen negatiever gewaardeerd worden dan liegende
mannen, zoals Fuchs heeft laten zien. Zie E. Fuchs, 'Who is Hiding the Truth? De-
ceptive Women and Biblical Androcentrism,' in: A.Y. Collins (ed.), Feminist Per-
spectives on Biblical Scholarship, Chico, California: Scholars Press, 1985, 137-144;
id., "'For I Have the Way of Women". Deception, Gender, and Ideology in Biblical
Narrative,' Semeia 42 (1988), 68-83.
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zingt de vrouwen los van het verhaal waarin de verteller ze geplaatst heeft.
Ze worden dan 'speelbal' in de handen van de interpreet.
Nadat zicht is gekregen op de rol van de personages door te kijken naar hun
betekenis binnen de directe tekstuele omgeving en in relatie tot andere bij-
belverhalen, heeft het mijns inzien zin te kijken naar andere invloeden die
wellicht werkzaam zijn geweest bij het ontstaan van het verhaal, zoals fol-
kloristische elementen, of met behulp van psychologische inzichten naar de
wijze waarop personages zijn geschetst. Wel altijd met verdiscontering van
het feit dat er een verteller is die zich schuift tussen verhaalpersonage en
lezer: alleen via de filter van de verteller wordt de informatie doorgegeven.
Dat filter wordt gevormd door de keuzes die de verteller maakt op het gebied
van de taal (systeem en strategie) en het doel dat hij heeft met zijn tekst. Ook
als een verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen, dan nog maakt de ver-
teller een keuze uit wat hij verwerkt aan beschikbare gegevens en hoe hij dit
verwerkt. Daarmee is gezegd dat het taalgebruik en het doel grenzen vormen
voor de onderzoeker, waarmee z/hij rekening heeft te houden.



10



2           HET ONDERZOEK GETNTRODUCEERD

2.1 Ondenverp. Vrouwen rond Simson
Doordat Richteren   13-16 het verhaal van Simson vertelt van geboorteaan-
kondiging tot aan de graflegging, vormen de hoofdstukken inhoudelijk een
afgerond geheel. Dit corpus heeft al veel stof geleverd voor onderzoek, en
het einde lijkt nog niet in zicht. Onder verwijzing naar het recente over-
zichtsartikel van Spronki vermeld ik hier onderzoek naar literaire structuren
die het Richterenboek overstijgen (Pol-zin,2 Van Midden,3 Auld4 e.a.), on-
derzoek naar de historische achtergrond van de verhalen uit het Richteren-
boek (Lemche5 e.a.) en onderzoek dat het boek in zijn geheel als onderwerp
van studie neemt (0'Connell,6 Amit,7 Ackermann8 e.a.). Sommige onder-

1 Een overzicht van de recente publicaties is te vinden in K. Spronk, 'Het boek
Richteren: Een overzicht van het recente onderzoek', in: J.W. Dyk [e.a.] (red.),
Richteren, Maastricht: Shaker Publishing, 2001 (ACEBT 19), 1-36, met name 31-
34. De studie van Van Kooij uit 2003 en van Bommel uit 2004 konden niet meer
door Spronk worden meegenomen in zijn overzicht: A.K. van Kooij, Een ontmoe-
tingsgelegenheid gezocht.  Met Simson bij de  Filistijnen, Maastricht: Shaker Publis-
hing, 2003 en J.P. Bommel, Simson in tweevoud.  Een onderzoek naar de ontstaans-
geschiedenis van Richteren  13-16, Iz.p.1, Pirola, 2004.

2 LangS de lijnen van het Russisch formalisme. Zie o.a. Roberts Polzins driede-
lige werk Moses and the Deuteronomist, New York: Seabury Press,  1980.

Met de opvatting dat de richters proto-koningen zijn. Zie o.a. P.J. van Midden,
Broederschap en Koningschap. Een onderzoek naar de betekenis van Gideon en
Abimelek in het boek Richteren, Maastricht: Shaker Publishing,  1998.

4 Op basis van de aanname van een terugwaartse ontstaansbeweging: van Konin-
gen via Deuteronomium naar Genesis. Zie o.a. G. Auld, 'The Former Prophets', in:
S.L. McKenzie, M.P. Graham (eds.), The Hebrew Bible Today. an Introduction to
Critical Issues, Louisville: Westminster John Knox Press, 1998, 53-68, en van
dezelfde auteur Joshua, Judges & Ruth, Edinburgh: Westminster,  1984.

5 Zie bijvoorbeeld N.P. Lemche, 'New perspectives on the history of Israel', in:
F.  Garcia Martinez, E. Noort  (eds.),  Perspectives   in  the  Study  of the  Old  Testament
and Early Judaism, Leiden: Brill, 1998 (Fs. A.S. van der Woude, VTSuppl 73), 42-
60.

6 R.H. O'Connell, 77:e Rhetoric of Ille Book of Judges, Leiden: Brill, 1996

(VTSuppl 63).
7 Y. Amit, Fie Book ofJudges. The Art ofEditing, Leiden: Brill, 1999 (BIS 38).
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zoekers nemen daarbij het bestaan van het Deuteronomistisch Geschiedwerk
voor minder zeker dan voorheen algemeen werd aangenomen (Noort?), ter-
wijl er ook onderzoek is dat zich juist richt op het verder onderbouwen van                   i
de aanname dat een samenhangend geheel onder deze noemer valt te onder-                   1
scheiden (Campbell/0'Briento). Ook is er verschil van mening over het soort
tekst dat Richteren zou zun: de 66n gaat uit van een geconstrueerde historie
(Lemche), de ander gaat uit van een historisch overzicht en wijst daarbij op
het verschil in criteria voor geschiedschrijving in het oude Nabije Oosten

11

enerzijds en die in onze tijd anderzijds (Fensham).
Dat het personage van Simson tot de verbeelding van onderzoekers heeft

gesproken, blijkt uit het gegeven dat hijzelf al vele malen hoofdpersoon van
(semi-»etenschappelijk onderzoek is geweest.12 De figuur van Simson of de
duidelijke begrenzing van de hoofdstukken waarin 'the rise and fall' van
deze markante persoon wordt verhaald, is in elk geval vanuit gender-
perspectief niet het enige aantrekkelijke aspect dat deze vier hoofdstukken
tot een uitdagend onderzoeksobject maakt. Spronk merkt terecht op dat er
'vanuit feministische hoek' veel is gepubliceerd en dat dit 'heeft te maken
met het feit dat er in dit boek een bijzondere rol weggelegd is voor vrouwen,
soms als initiatiefnemer (zoals Debora en Jael) en soms als slachtoffer (zoals
de   dochter van Jefta   en de vrouw in hoofdstuk   19),   soms   met   name   ge-
noemd, maar vaak naamloos.' (17) Hij noemt in dit verband met name Bal
('baanbrekend', 18),13 Cheryl Exum14 en Ackermann.15 Niet alleen  het  le-

8 S. Ackermann, Warrior, Dancer, Seductress, Queen. Women in Judges and
Biblicallsrael, New York: Doubleday, 1998 (The Anchor Bible Reference Library).

9 Het Deuteronomistisch Geschiedwerk omvat de bijbelboeken Jozua, Richteren,
1-2  Samuel  en  1 -2 Koningen. E. Noort,  Das Buch Josua Forschungsgeschichte und
ProblemfeMer, Darmstad: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998 (Ertri:ge der
Forschung 292).

10 A.F. Campbell, M. O'Brien, Unfolding the Deuteronomistic History. Origins,
Upgrades, Present, Tert, Minneapolis: Fortress, 2000.

11 F.C. Fensham, 'Literary observations on historical narratives in sections of
Judges', in: D. Garrone, F. Israel (eds.), Storia e tradizione di Israele, Brescia:

Paideia 1991 (Fs. J.A. Soggin), 77-88. Ook Lemche 1998.
12 Titels van uitgaven laten zien waar het brandpunt van de aandacht ligt, zo C.A.

Vreugdenhil, Simson. De vr#heid held en zondeslaaf, Aalten: De Graafschap,  1951,
en de dissertatie van A.G. van Daalen, Simson. Een onderzoek naar de plaats, de
opbouw en de funktie van het Simsonverhaal  in  het kader van de Oudtestamentsiche
geschiedschroving, Assen: Van Gorcum, 1966 (SSN 8).

13 M. Bal, Lethal Love. Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories,
Bloomington: Indiana University Press, 1987; id., Death and Dissymmetry. The
Politics of Coherence in the Book of Judges, Chicago: University of Chicago Press.
19888,  id.,   Murder   and   Di#erence.   Gender,   Genre   and   Scholarship   on   Sisera's
Death, Bloomington: Indiana University Press, 1988b.
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vensverhaal van Simson krijgt opmerkzaamheid van onderzoekers, met na-
me zijn relatie met Delila trekt de aandacht.16 Het aandeel van Delila in
Simsons leven lijkt tot de verbeelding te spreken, ondanks dat de verzen
waarin dit personage een rol speelt, relatief gering noemd kunnen worden
binnen de gehele Simson-cyclus:7 Met de schijnwerpers op Simson en met
Delila in zijn slagschaduw is er de dreiging dat andere verhaalpersonages in
het donker blijven staan. Een aantal vrouwelijke personages in de Simson-
cyclus krijgt minder aandacht in de studies dan Delila, of krijgt een rol  in de
marge toebedeeld, Als deze personages al worden genoemd. Deze vrouwen
hebben elk voor zich een eigen relatie met Simson, en alleen al op basis van
het feit dat zij genoemd worden, mag de lezer ervan uitgaan dat zij waar-
schijnlijk invloed uitoefenen op het verhaalde leven van Simson. Zo is er een
onvruchtbare vrouw die de moeder van Simson wordt (Richteren  13  en  14),
wordt een vrouw uit Timna zijn bruid (Richteren 14), wordt de zus van deze
bruid vooruitgeschoven als reserve-huwelijkskandidaat (Richteren   15)  en
krijgt  een  hoer te Gaza bezoek van Simson (Richteren 16). Ieder neemt  een
eigen positie in ten opzichte van Simson door de relatie die ze met hem heb-
ben (moeder, huwelijkskandidaat, hoer, vriendin), en iedere vrouw speelt in
die positie een eigen rol in het leven van Simson (dragen en baren, vrijen,
huwen). Op basis van het gegeven dat ze voorkomen in het levensverhaal
van Simson zoals dat verteld wordt in Richteren 13-16, kunnen we aanne-
men dat de aanwezigheid van deze vrouwen in Simsons leven verschil uit-
maakt voor de loop van het verhaal.

2.2 Vraagstelling. Wat zijn de rollen van de vrouwen rond Simson?
Wht die aanwezigheid  van de vrouwelijke personages in Richteren   13-16

14 Zie onder meer J. Cheryl Exum, 'Aspects of Symmetry and Balance in the
Samson Saga', JSOT 19 (1981), 3-29;  id., 'The Theological Dimension of the Sam-
son Saga', FT 23.1 (1983), 30-45; id., 'The Centre Cannot Hold. Thematic and Tex-
tual Instabilities in Judges', CBQ 52 (1990), 410-429; id., Fragmented H/on,en.
Feminist  (Sub)versions of Biblical Narratives, Shemeld: JSOT Press, 1993; id., Was
sagt das Richterbuch den Frauenv, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 1997
(SB 169).

15 Zie noot 8.
16 J. Keuning, 'Delila, de vrouw van de nacht', in: J. Siebert-Hommes (red.), De

vrouw van de nacht en andere verhalen uit de b#bel, Zoetermeer: Meinema, 1998.
De opera Samson et Delila van Camille Saint-Saens (1877) beperkt zich tot deze
episode, net als de film van Cecil B. DeMille Samson and Delilah (1949) en de tv-
film Simson en Delila uit de jaren '90 (in de tv-gids aangekondigd met waarschu-
wingsikoon * ).

Op een totaal  van 96 verzen verhalen er  16 over Delila (16.4-20), tegenover 33
verzen waarin sprake is van de moeder (13.2-14.9 ) en 26 waarin de beoogde bruid
een rol speelt (14.1-15.6).
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uitmaakt voor het verhaal over Simsons leven, vormt de kernvraag van dit
onderzoek. Persoonlijke nieuwsgierigheid vormt de bestaansgrond van in-
houdelijke vragen die voortkomen uit die kernvraag, zoals: Waarom heeft
Simson in tegenstelling tot andere richters zo'n uitgebreid en bijzonder ge-
boorteverhaal? Wat moet een Daniet als Simson met een Filistijnse bruid uit
Timna? Waarom wordt er een vervangende bruid aangeboden? Waarom is
het hoerenbezoek in Gaza vermeldenswaard? Wat is er meer te zeggen over
Delila dan dat ze een verleidster is? Is ze inderdaad de gevaarlijke vrouw
waarvoor vele bijbellezers en anderen haar houden?
De kernvraag met de deelvragen beweegt zich op het literaire niveau van het
verhaal, op het niveau van de tekst zoals die zich aandient aan de lezer. Het
vragenconglomeraat kent als brandpunt het leven van Simson, en de ver-
wachting is dat beantwoording ervan zal helpen bij het begrijpen van het
levensverhaal van deze richter, en daarmee de plaats van dat verheel in het
geheel van richterverhalen.
De beantwoording van de kernvraag verloopt via een aantal onderzoeksvra-
gen die samen het onderzoekstraject uitmaken:

• Grammaticale observatie: Hoe worden de vrouwelijke personages in
de tekst verwerkt? (Hoofdstuk 4)

• Literaire analyse: Welke rollen spelen de vrouwelijke personages in
het levensverhaal van Simson? (Hoofdstuk 4)

•    Exegese: Wat is de mogelijke duiding van die onderscheiden rollen?
(Hoofdstuk 5)

•   Theologische duiding: Spelen de vrouwelijke personages een rol in
de theologische lijn(en) die in het boek Richteren oplichten?
(Hoofdstuk 6)

2.3 Onderzoeksdoel. Exegese van Simsons levensverhaal en theologi-

sche duiding
Primair wil dit onderzoek via aandacht voor het tekstuele bestaan van de
vrouwelijke personages een vollediger beeld zien te verkrijgen van de moge-

lijke bijbels-theologische betekenis van het verhaal over Simson dan tot nu
toe in de onderzoeksliteratuur is te vinden. 18

Secundair wil het een bijdrage leveren aan de reeds bestaande exegeseme-
thodes die worden toegepast op het Eerste Testament. Deze bijdrage bestaat
uit een aanvulling en - als de noodzaak zich aandient - een voorstel tot cor-
rectie op de bestaande exegetische modellen en hun resultaten.

De vijf vrouwelijke personages die in deze studie centraal staan,
komen alleen voor in het levensverhaal van Simson en worden buiten Rich-

18 Het begrip 'bijbelse theologie' wordt in het kader van deze studie ingevuld als
een theologie die vertrekt vanuit de bijbeltekst en zich vormt binnen de ruimte die
deze tekst schept. Zie ook noot 15, hoofdstuk  1.
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teren 13-16 niet genoemd. Het mag dan ook nauwelijks verwondering wek-
ken dat duiding van deze vrouwen en hun rollen door exegeten in het per-
spectief van dat levensverhaal plaatsvindt. Simson is immers degene die
deze vrouwengestalten bij elkaar brengt binnen de grenzen van zijn literair
bestaan.

De aandacht in de onderzoeksliteratuur richt zich overwegend op
hun individuele rol, en niet zozeer op een mogelijk gezamenlijke functie
binnen dat levensverhaal. Zo is bij bespreking van Delila als verhaalperso-
nage het niet vanzelfsprekend dat ook de rol van de moeder aan de orde
komt, of dat de functie van de bruid wordt belicht. Wel zijn er studies waarin
vergelijkingen worden gemaakt met vrouwelijke personages buiten Richte-
ren 13-16. De moeder van Simson wordt vergeleken met de onvruchtbare
(aarts)moeders,19 en Delila wordt vergeleken met Batseba.20 Het perspectief
van waaruit aandacht wordt besteed aan een vrouwengestalte, kan bepaald
worden door een overkoepelend onderzoeksthema als 'aartsmoeders'21 of
'dodelijke liefde',22 maar ook staan personages op zichzelf in het centrum
van de belangstelling.23 De aandacht komt vanuit deze keuze meer bij het
personage zelf of een aspect van haar levensgeschiedenis te liggen  dan  bij  de
grotere context waarin dat personage een rol speelt. Door deze segregatie
zou je kunnen spreken van interpretatieve fragmentatie: delen van een ver-
haal of aspecten van een bijbels personage worden behandeld in een context
die het studie-object uitlicht boven het verhaal of de verhalencyclus waarin
dat personage een rol speelt. Toegepast op de vrouwelijke personages in
Richteren 13-16 betekent dit dat het bijbelboek Richteren een minder grote
kans maakt het interpretatieve kader te vormen dan thema's als onvrucht-
baarheid, dood ofhuwelijk.24

19
Zie bijvoorbeeld voor een vergelijking met Sara's situatie S. Niditch, 'Samson

as Cultural Hero, Trickster, and Bandit. The Empowerment of the Weak', CBQ 52
(1990),608-624.

20 H. Leneman, 'Portrayals ofPower in the Stories ofDelilah and Bathsheba. Se-
duction in Song', in: G. Aichele (ed.), Culture, entertainment and the Bible, Shef-
field: Sheffield Academic Press, 2000, 139-155. Met een korte, intrigerende recep-
tiegeschiedenis die reikt tot en met de 'mini-epic oratoria Samson and Delilah by
Sam Pottle, composer ofthe 'Muppet Theme Song'.' (154)

21 C. Chalier, De aartsmoeders, Sara, Rebekka, Rachel en Lea (Noorwoord:
Emmanuel Levinas), Hilversum: Gooi & Sticht, 1987.

22 Bal 1987.
23

Er zijn vele studies die zich richten op dan personage, en dat personage als uit-
gangspunt en perspectief nemen. Het gevaar is daarbij dat literaire lijnen die getrok-
ken kunnen worden tussen verhalen, uit zicht raken door de aandacht voor het detail.

24 Dit is met name het geval in publicaties die zich specifiek richten op vrouwen-
gestalten, zoals T. Frymer-Kensky, Reading the women  Of the Bible,  New  York:
Shocken Books, 2002 en G.A. Yee, Poor Banished ChUdren of Eve.  Woman as evil
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De bestaande onderzoeken kennen verder verschillende benade-

ringswijzen (bijvoorbeeld de narratieve analyse van Bal en godsdienst-
historische benadering van Ackermann) en diverse perspectieven (de diepte-
psychologische van Drewermann, de feministische van Brenner), waardoor
het kan lijken dat de studies zonder veel samenhang of raakvlakken naast
elkaar staan - als pilaren zonder dak. Met de bril waarmee naar het persona-
ge van Simson c.s. wordt gekeken, wisselen de interpretaties van de verhaal-
elementen en de visies op de betekenis van de Simsoncyclus. Een van de
mogelijke interpretatiekaders is die van de bijbelse theologie; maar binnen
dit kader lijkt er vooralsnog geen visie te zijn ontwikkeld die recht doet aan
de verschillende vrouwengestalten op zich en in hun onderlinge samenhang
in het bijzonder.

25

Dit onderzoek streeft naar een samenhangende interpretatie van de
rol(len) die de vrouwen spelen in het literaire leven van Simson. Deze aan-
dacht voor het literaire leven brengt met zich mee dat godsdiensthistorische
onderzoeken en resultaten van archeologisch onderzoek uit het gebied waar
de verhalen van Simson zich afspelen, niet tot de eerste bronnen behoren.
Deze studie richt zich op de tekst van de sctnes waarin deze vrouwen een rol
spelen. Het kader vormt vanzelfsprekend Richteren 13-16, met de tekstuele
bedding hiervan, te weten het boek Richteren, met als overkoepelend geheel
de Hebreeuwse bijbel. De exegese kent als basis de uitkomsten van de syn-
tactische analyse, maar zal daarnaast ook intertekstualiteit ruimte geven:

parallellen met andere bijbelteksten uit het Eerste Testament zullen aan bod
komen, welke kunnen bestaan uit grammaticale overeenkomsten, maar ook
uit vergelijkbare inhoudelijke elementen. Relaties of parallellen met nieuw-
testamentische geschriften, deuterocanonieke boeken of teksten anders dan
de bijbelse, worden in principe niet meegenomen in de bespreking, tenzij als
verwijzing. Een voorbeeld hiervan vormt de hellenistische literatuur en de
diverse aanwijzingen voor parallellen tussen Griekse mythologie en de
Simsoncyclus,26 of onderzoek naar Simson als voorafschaduwing van Je-

27
ZUS.

in the Hebrew Bible, Minneaopolis: Fortress Press, 2003. Frymer komt tot een ande-
re conclusie dan Yee als ze stelt dat de Hebreeuwse bijbel, in tegenstelling tot ande-
re 'ancient literature' geen ideeen bevat over de vrouw als de 'ander', terwijl Yee de
vrouw als de 'ander' wel ziet (Frymer-Kensky 2002, XV, resp. Yee 2003, 13). De
fragmentatie in hun aanpak ligt misschien wel ten grondslag aan dit verschil in in-
zicht.

25 Zie naast Van Daalen 1966 bijvoorbeeld Ackermann 1998; A. Brenner (ed.),A
Feminist Companion to Judges, Sheffield: Sheffield Academic Press 1993 (FCB 4);
id.,Judges, Sheffield: Sheffield Academic Press 1999 (FCBSS 4).

26 Zoals onder meer aan de orde komt in Bommel 2004.
27 Een moderne variant op deze vergelijking die al bekend is sinds de patristische

interpretaties is R.G. Bowman, R.W. Swanson, 'Samson and the Son of God or
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Door de keuze voor de tekst als onderzoeksmateriaal (weI met de
mogelijkheid uitstapjes te maken naar andere tekstuele bronnen dan de He-
breeuwse bijbel alleen) blijft vooralsnog buiten beeld hoe het doen en laten
van deze vrouwen zich verhoudt tot bijvoorbeeld de sociologische context
waarin de Simson-verhalen gefunctioneerd kunnen hebben. Zo zal de vraag
in hoeverre de vijf vrouwen volgens een mogelijk cultureel-maatschappelijk
verwachtingspatroon handelen, niet aan de orde komen. Hien'oor is een
andersoortig onderzoek nodig dan in deze studie wordt verricht, een onder-
zoek dat zich - mede - richt op de buitenbijbelse wereld. Dergelijk onder-
zoek zou zich niet alleen dienen te richten op de Umwelt van de verhalency-
clus (de wereld en de kring van mensen waarin deze verhalen een rol speel-
den), maar ook op de ontstaansgeschiedenis van de verhalencyclus. In dit
onderzoek worden de hoofdstukken die bekend staan als Richteren   13,   14,
15  en  16 op elkaar betrokken,  los van vragen  of deze delen oorspronkelijk
tot 66n cyclus behoorden,  of dat bijvoorbeeld Richteren  13 is toegevoegd aan
een bestaand verhaal over een volksheld, om hem goddelijke dimensies te

28geven via een wonderbaarlijke geboorte.
Komen tot een exegese van Simsons levensverhaal is het belangrijk-

ste doel van deze studie, maar niet het enige, want het verhaal rond Simson
en de vijf vrouwen maakt onderdeel uit van een heel bijbelboek. Daarom is
de bijkomende vraag: wat is de plaats van dit levensverhaal temidden van de
andere verhalen? Is er een ketting te ontwaren in het Richterenboek, waarvan
de tekst over Simson een van de schakels vormt en waarbij de vrouwenrollen
ook in die context van betekenis zijn? Om deze vraag te beantwoorden wor-
den de uitkomsten van deze studie naar Richteren 13-16 gelegd naast die van
een soortgelijke studie naar Richteren 6-9, die Van Midden heeft uitgevoerd.
Hij betoogt dat in het boek Richteren bij wijze van theologische geschied-
schrijving op verborgen wijze over het koningschap wordt verteld.29 Daarbij
is het thema van de vertelling het verval van de broederschap: deze gaat
namelijk teloor opdat er ruimte komt voor het koningschap. Van Midden
toont deze interpretatie aan langs een voornamelijk 'mannelijke' lijn, waarbij
de richters zelf centraal staan. Ik onderschrijf de theologie van Richteren

Dead Heroes and Dead Goats. Ethical Readings ofNarrative Violence in Judges and
Matthew', Semeia 1 (1977), 59-73.

28

Zo G. von Rad, Theologie des Alten Testaments L Die Theologie der ge-
schichtlichen  Oberlieferungen Israels, Munchen: Kaiser, 1966,346.

29
Van  Midden   1998,  Zie  ook  P.J. van Midden, 'A Hidden Message? Judges  as

Foreword to the Books of Kings', in: J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk [e.a.]
(eds.):   Unless  Some One Guide Me„ Maastricht: Shaker Publishing,  20014  77-86
(Fs Karel A. Deurloo, ACEBTSuppl. 2); id.: 'Lees maar, er staat niet wat er staat.
Verborgen theologie in Richteren', in: Dyk 2001 b, 55-64; id.: Fan ver halen Een
verhaal achter de bi/belverhalen, Zoetermeer: Meinema, 2006, 97-106.
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zoals Van Midden deze neerzet, en ben benieuwd of de tekening van de
vrouwengestaltes zoals ik die zie oplichten, past in die schets van steeds
dunner wordende broederschap als voorland van het Davidische koning-
schap.

Een mogelijkheid om te kijken of de vrouwenfiguren 'passen' in
deze langs mannen georienteerde lijn, is deze mannelijke lijn als perspectief
te kiezen. De vrouwelijke personages blijven dan in de voor vele vrouwen
vertrouwde rol van 'dochter van', 6vrouw van' en 'moeder van'. Een uitda-
gender werkwijze is echter de vrouwenrollen er zo veel mogelijk uit te lich-
ten en te onderzoeken of er een thema of lijn is te ontdekken aan de hand van
deze personages zelf.  Als dit inderdaad  lukt,  dan kan dat thema of die  lijn  in
contact worden gebracht met de theologie van broederschap en koningschap,
met de vraag of het gevondene en het reeds bestaande in elkaar gepast kun-
nen worden. Dat is wat in hoofdstuk 6 gaat gebeuren: de vrouwelijke perso-
nen in Richteren worden geYdentificeerd en aan elkaar gerelateerd in het
kader van de theologische agenda van het Richterenboek. Het zal dan ook
duidelijk worden wat de plaats van Delila en de anderen in de theologische
agenda van de verteller is.30

2.4 Materiaal. De Hebreeuwse tekst

Aan de basis van de keuze van het onderzoeksmateriaal ligt de keuze de
bijbel op te vatten als een literaire constructie: het is een geheel van teksten
in een volgorde waaraan beslissingen ten grondslag liggen. Er zijn diverse
constructen onder de noemer bijbel bekend, van elkaar verschillend in aantal
opgenomen teksten en in de volgorde waarin deze teksten zijn geplaatst, en
elk een plaats hebbend in een traditie. De keuze van het construct, de keuze
van een canon, is niet vrijblijvend, doordat elk construct - ook als het te
beschouwen is als een zelfstandig object - functioneert binnen een religieuze
gemeenschap: de joodse canon en de rooms-katholieke canon vallen niet
samen in tekst en volgorde.

31

In deze studie vormt de bijbel 'van kaft tot kaft' het kader van de
betekenisgeving: het gehele literaire construct resoneert mee, vormt het huis
van betekenis. Het materiaal tussen de twee kaften wordt in dit onderzoek
gevormd door de Hebreeuwse tekst zoals door de Masoreten bezorgd en
waarvan handschriften  uit  de  10c eeuw bewaard zijn gebleven.  Er  zijn  ook

30 Een aanzet tot dit hoofdstuk is W.C.G. van Wieringen, 'Een dochter in de aan-
bieding (Ri  15.2). De wederwaardigheden van de dochters in het boek Richteren als
teken van verval' in: J.W. Dyk [e.a.] (red.), Richteren, Maastricht: Shaker Publis-
hing, 2001b (ACEBT 19), 125-138.

31 Zie Voor een bespreking van de discussie rond bijbel en schrift, confessioneel
en wetenschappelijk omgaan hiermee: Ph. R. Davies, Whose   bible   is   it  anyway'.,
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995.
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andere teksten bekend, zoals de Griekse Septuaginta uit de Y eeuw, de La-
tijnse Fulgaat uit de Middeleeuwen en andere vertalingen, tot en met de
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, en ook deze 'versies' hadden het materiaal
kunnen leveren. Dat de

keuze of
de Masoretische tekst, in de vorm van de

Biblia Hebraica Stuttgartensia2 is gevallen, heeft te maken met consensus
binnen de bijbelwetenschap over de status van de BHS als basis voor onder-
zoek.33

2.5 Methode. Via grammatica naar inhoud
Het studiemateriaal wordt via exegese, de uitleg van een tekst, opengelegd.
Talstra onderscheidt verschillende stappen die een exegeet dient te zetten om
tot die uitleg te komen:34

a.   inventarisatie van teksten (varianten, vertalingen, overlevering en
receptie) zorgt voor een beeld van de wereld achter de teksten;

b.     analyse van de teksten (grammatica, lexicon, historische achtergrond,
beoogd publiek, wijze van functioneren) geeft inzicht in de wereld in
de tekst;

c.     interpretatie van deze teksten (inclusief toetsing van bestaande inter-
pretaties, en de confrontatie met verschillende teksttradities en de ar-
gumenten voor de keuzes die deze maken, en met tekstlezingen in de
eigen traditie) brengt de lezer tot positiekeuze ten overstaan van de
tekst.

Diverse gereedschappen staan de exegeet ter beschikking, afhankelijk van
haar keuze van onderzoek. Talstra geeft aan dat het klassieke standpunt be-
staat uit de opvatting dat exegese voor alles historisch onderzoek is, en het
moderne standpunt uit de opvatting dat exegese bestaat uit 'een debat tussen
de  wereld  van de antieke tekst en  die  van de actuele lezer'.35 Het breekpunt
tussen de twee standpunten wordt gevormd door een principieel verschil:

32 K. Elliger, W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deut-
sche Bibelgesellschaft, 1977.

33 J. Kim (77,e Structure Ofthe Samson Cycle, Kampen: Kok Pharos Publishing
House, 1993, 148-166) heeft in het kader van zijn onderzoek naar Ri 13-16 de Sep-
tuagint (LXX) en de Masoretische tekst (MT) aan een nauwkeurig vergelijkend
onderzoek onderworpen. Hij komt tot de aanname dat de LXX waarschijnlijk is
gebaseerd op een 'Vorlage', maar concludeert vervolgens dat er geen beletsels zijn
voor onderzoek naar de structurerende patronen van de Simson cyclus op basis van
MT.

34 Zie voor een systematische inleiding in het ambacht van de exegese E. Talstra,
Oude en Nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Tes-
tament, Kampen: Kok, 2002. Onderstaande driedeling is te vinden in hoofdstuk 2
('De werkplaats: traditie en ambacht'), 37-90.

35 Talstra 2002, 97. Het nu volgende is gebaseerd op Talstra 2002, 91-122
(hoofdstuk 3 'De werk-indeling: een model').
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gaat de klassieke exegese ervan uit dat een bijbeltekst een onvervreemdbare
kern bevat die uitspraken over God doet (te vinden door een scheiding aan te
brengen in een tekst tussen dat wat tijdgebonden en dat wat universeel is), de
moderne exegese is op zoek naar het effect van de tekst, en niet naar de kern
ervan, en naar een manier om de tekst-van-toen in gesprek te laten komen
met de lezer-van-nu - mits dit gesprek zinvol wordt geacht.

36

Jonker ziet een lijn lopen die de aandacht verschuift van geschiede-
nis (historisch-kritische methoden) naar tekst (New Criticism, structuralis-
me) via de lezer (reader respons criticism) naar deconstructie.37

Talstra ziet daarentegen twee bewegingen als reactie op de 'vroegere
dominantie van de klassieke, historisch-kritische methoden':38 ten eerste een
hermeneutische en literatuurwetenschappelijke oppositie tegen vooral de
historisch gerichte vraagstellingen en ten tweede een taalkundige verrijking
en correctie van binnenuit. Tot deze tweede beweging behoort de aandacht
die onder exegeten is gegroeid voor de gereedschappen die de auteur ten
dienste staan, dat wil zeggen de stilistische kant in het algemeen en de retori-
sche analyse in het bijzonder.39 De recentste benadering is die van de tekst-
grammaticale benadering (onderdeel van de taalkunde), waarbij de keuze
tussen systeem en strategie centraal staat: wat m6et de auteur doen om met
de lezer in communicatie te treden via de tekst (noodzaak), wat kAn de au-
teur doen om via de tekst duidelijk te maken wat zij/hij wil zeggen (keuze),
en welke gevolgen voor de inhoud hebben de keuzes die de auteur gemaakt
heeft? De benadering wil komen tot een inhoudelijke duiding van een tekst
via de weg van grammaticale observaties en het maken van onderscheid
tussen systeemvereisten en strategische keuzes. Zowel de tekstgrammatica
als de taalkundige opbouw van zinnen worden hierbij geobserveerd en geYn-

terpreteerd. Aanname bij de syntactisch-analytische methode is dat gramma-
ticale observaties de basis kunnen vormen van interpretatie. Signaalfuncties
hebben technieken als pronominalisatie (een personage wordt aangeduid via
een werkwoord met impliciet subject of via een suffix) en renominalisatie
(een expliciete vermelding via een nomen). Meer hierover is te lezen in het

36 Talstra 2002, 103.
37

L.C. lonker, Exclusivity and Variety. Perspectives on Multidimensional Exe-
ges is, Kampen: Kok Pharos, 1996, 191.

38 Talstra 2002, 104.
39 Binnen de Romana is dit een veelgebruikte methode, omdat de exegeet in dit

geval geen theologische uitspraken doet. Deze blijven op het terrein van de systema-
tisch theologen, waar ze volgens sommige opvattingen ook thuishoren (zo J. J. Ale-
many, 'Is er sprake van een problematische verhouding tussen exegese en dogmati-
sche theologie?', Concilium 9 (1994), 97-105). Zie ook K. Berger, 'Exegese en
systematische theologie - vanuit het standpunt van een exegeet', Concitium 6
(1994), 87-96. Binnen de Reformatie is scheiding tussen exegese en theologisering
van de uitkomsten niet formeel geregeld, maar in de praktijk wel herkenbaar.
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volgende hoofdstuk, waarin de methode wordt toegelicht.
Een dergelijk syntactisch-analytisch onderzoek op basis van tekst-

en zinsglammatica is nog niet eerder toegepast op Richteren 13-16:0 In deze
studie wordt de syntactische analyse gebruikt vanuit een vraagstelling, die
zowel een inhoudelijke als een methodologische kant heeft: levert toepassing
van de syntactische analyse nieuwe of verbeterde inzichten op voor met na-
me een feministisch-exegetische lezing van een bijbeltekst, en - daaruit
voortvloeiend - is de syntactische analyse een aanwinst voor feministische
exegese? De poging de syntactische analyse en een feministisch perspectief
met elkaar te verbinden, vindt ondersteuning bij Schottroff c.s., die over de
methode die zich baseert op taalkundige gegevens opmerken: "Met name
deze taalwetenschappelijke methode [i.e. exegese baseren op een zo exact
mogelijk taalkundig begrip van de bijbelse basisteksten zoals Richter dat
doet. wvw] biedt waarschijnlijk aanknopingspunten voor specifiek feministi-
sche vmagstellingen, vooral vanwege de uitvoerige linguYstische beschrij-
ving van de grammaticale en semantische 'plaats' van het femini-
num/feminiene in het Hebreeuws (en analoog in het Aramees/Grieks).

„41

De syntactische analyse zoals toegepast in dit onderzoek is - het is
hierboven al gezegd - een stap die thuis hoort in de taalkunde, dit in tegen-
stelling tot de syntactische analyse zoals toegepast binnen de semiotiek, die
in de letterkunde thuis hoort.42 De syntactische analyse is een recente ont-
wikkeling op een van de twee terreinen waarin de taalkunde zich beweegt.
Het eerste terrein wordt gevormd door de historische taalkunde, die de ont-
wikkeling van vorm en betekenis wil opsporen.43 Het tweede terrein beslaat
de structuralistische taalkunde, die ervan uitgaat dat alle verschijnselen bin-
nen een taalsysteem zijn terug te voeren op een fundamentele, niet-historisch
te herleiden structuur, waarbij de vormen en hun betekenissen onderling in
relatie staan tot elkaar binnen een bepaald taalsysteem.44 Vanuit de structura-
listische taalkunde is defimctionalistische taalkunde en de generatieve taal-
kunde ontstaan, elk met een eigen uitgangspunt: de aanname dat de structuur
van uitingen wordt bepaald door het gebruik en de communicatieve context

40 Wel op Ri 6-9 (Zie Van Midden 1998).
41 L. SchottrofE, S. Schroer, M.T. Wacker, Bijbel in vrouwelijk perspectief.

Baarn: Ten Have, 1998,69.
42 Voor een uitgebreider overzicht dan hier gepresenteerd zie bijvoorbeeld C.H.J.

van der Merwe, 'An overview of Hebrew Narrative Syntax'. in: E. van Wolde (ed.),
Narrative   Syntax  and  the   Hebrew  Bible.   Papers  of the   Tilburg  Conference   1996,
Leiden: Brill 1997,1-21 (BIS 29).

43 Zoals de gebroeders Grimm (19e eeuw), die niet alleen geinteresseerd waren in
overlevering van sprookjes, maar ook in de ontwikkeling die taalklanken doormaak-
ten.

44 Als grondlegger hiervan kan Ferdinand de Saussure (1857-1913) beschouwd
worden.
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(functionalisme),45 en de aanname dat taal wordt georganiseerd door syntac-
tische, fonologische en semantische eenheden en een aangeboren vermogen
betreft (generatieve grammatica).46 Daarnaast is er nog een paradigmaver-
schuiving in de taalkunde waar te nemen, namelijk van de theoretische
grammatica naar de taalgebruiker.

Deze bewegingen in de taalkunde, die zich met name sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw hebben voorgedaan, hebben inmiddels ook het
bijbelonderzoek   bereikt.   Computerprogramma' s als Quest en de Stuttgart
Electronic Study Bible (SESB) zijn behulpzaam bij een structuralistische
benadering van het Hebreeuws, waarbij de ordening van het taalsysteem
uitgangspunt is bij het zoeken naar betekenis van de tekst als geheel.
Formeel taalkundig onderzoek dat zich uitstrekt over een afgebakend tekst-
deel laat niet alleen samenhang zien op zinsniveau, maar ook op tekstniveau.
De huidige stand van onderzoeksresultaten toont dat dit soort formeel onder-
zoek een vruchtbaar terrein vormt, met uitkomsten die een wezenlijke bij-
drage leveren aan het doorgronden van een tekst.47

De taalkundige tekstanalyse waaraan Richteren 13-16 wordt onder-
worpen, heeft te maken met beide paradigmata die hierboven genoemd zijn.
De analyse bouwt voort op de inzichten uit zowel de functionalistische als de
generatieve grammatica, doordat 6n de structuur waaraan een auteur zich
heeft te houden wil z/hij begrepen worden door een andere taalgebruiker 6n
de strategie die de auteur tot haar beschikking staat om te spelen met die
structuur teneinde een andere taalgebruiker op het spoor van de betekenis
van de tekst te zetten,48 wordt meegenomen in het onderzoek.
Tekstanalyse met onderzoek op woord- en zinsniveau is geen nieuw ver-

45 Een vertegenwoordiger hiervan is Simon Dik (1940-1995).
46 Met als grote theoreticus Noam Chomsky (1928).
47

Zie bijvoorbeeld Van Midden 1998.
48 Zie Voor een uitvoerige uitzetting van achtergronden en toepassingsmogelijk-

heden de volgende titels van E. Talstra, Computer Assisted Analysis of Biblical
Texts.  Papers  read at  the Workshop on the Occasion of the  Tenth Anniversary  of the
'Werkgroep Informatica' Faculty of Theology Vrije Universiteit, Amsterdam, No-
vember, 5-6, 1987, Amsterdam: Free University Press, 1989; id., 'Clause Types and
Textual Structure', in: E. Talstra (ed.), Narrative and Comment. Contributions pre-
sented to Wolfgang Schneider, Amsterdam: SHA, 1995,166-180; id., 'Deuteronomy
31. Confusion or Conclusion? The Story of Moses' Threefold Succesion', in: M.
Vervenne, J. Lust (eds.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature, Leuven: Uni-
versity Press & Peeters, 1997 (BETL 133, Fs. C.H.W. Brekelmans); id., 'A Hierar-
chy of clausus in biblical  Hebrew narrative',  in:  E. van  Wolde (ed.), Narrative Syn-
tax  and  the   Hebrew   Bible.   Papers   of  the  Tilburg  Conference   1996,  Leiden  1997
(BIS 29), 85-132; id. 'Tense, Mood, Aspect and Clause Connections in Biblical
Hebrew. A Textual Approach', jNSL 23 (1997), 81 -103. De hiernavolgende uitleg
is met name gebaseerd op het hoofdstuk 'Werk in Uitvoering', in Talstra 2002.
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schijnsel,49 maar bij interpretatoren is de aandacht aan het verschuiven naar
onderzoek van teksten als linguYstische composities, waarbij iedere tekst
wordt beschouwd als een uniek, individueel samenhangend geheel.50 De
waarde die aan een tekst als tekst wordt gehecht, wint hiermee aan omvang,
aangezien de syntactische verschijningsvorm van de tekst als geheel mede
waardebepalend wordt. De tittels en jota's doen ertoe, net als de plaats van
de zinsdelen en de woorden in plaats van bijvoorbeeld alleen de semantische
inhoud   van deze componenten.5 1    Bij het uitgangspunt   van een tekstuele
grammaticale eenheid worden zinnen gezien als een samenhangend netwerk
dat een eigen wereld schept, de wereld van het verhaal dat wordt verteld, het
lied dat wordt gezongen of de geschiedenis die wordt vastgelegd. De wijze
waarop de zinnen samenhang vertonen, wordt op basis van taalkundige ar-
gumenten in een hierarchische context geplaatst, die zo een hulpmiddel bij
de interpretatie van die tekst vormt.

Het maken van een syntactische analyse van een tekst is een van de
manieren om een tekst ter hand te nemen en te pogen de zeggingskracht
ervan te doen laten gelden. Tussen en naast de allegorische lezing door kerk-
vaders als Isidorus van Sevilla (Delila als het kwaad die Simson afbrengt van
zijn Christus-gelijkenis)52 en de psycho-analytische benadering van Bal (de
twee pilaren die Simson omver duwt opvatten als dijen van een barende
vrouw)53 zit een woud aan benaderingswijzen, methodes en perspectieven.54
Alle hebben ze weliswaar eigen interpretaties van teksten, maar ook raak-
vlakken en overlappingen - niet alleen in de manier van werken of bij de

49 Zie voor een bespreking van tekens en betekenisgeving op woordniveau bij-
voorbeeld E. van Wolde, A semiotic Analysis of Genesis 2-3. A Semiotic Theory and
Method of Analysis  Applied to  the Story  of the Garden of Eden, Assen: Van Goreum,
1989 (SSN 25)en id., Words   become  worlds.   Semantic   Studies   of Genesis   1 -11,
Leiden [etc.]: Brill, 1994.

50 Het nu volgende is gebaseerd op genoemde titels van Talstra.
51 Het is een vergelijkbaar, bijna heilig verbond zoals bestaat tussen tekst en ty-

pografische verschijningsvorm in gedichten van Paul van Ostayen. Dit heilige ver-
bond kan in citaten van de tekst alleen maar geschonden worden. Ook een getalsma-
tige tekstbenadering zoals gepraktiseerd door Labuschagne gaat uit van de tekst als
zorgvuldig samengesteld samenhangend geheel. C.J. Labuschagne, Vertellen met
getallen. Functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid, Zoetermeer:
Boekencentrum, 19982

52 Hiernaar verwijst Krouse 1949,43.
53 Bal  1987,62.
54 Zie Voor een overzicht van methodes en inzichten (toegepast op Ri 13-16) Jon-

ker 1996. Zie voor een systematische bespreking van auteurs naar soort methode
(bronnenkritiek, vormkritiek, traditiekritiek, retorische kritiek) Kim  1993. Zijn eigen
onderzoek naar de Simsoncyclus noemt Kim een 'structurele analyse' van de tekst.
Deze resulteert in een indeling in canto's, subcanto's en canticels, strofes en cola.
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uitgangspunten, maar ook in de uitkomsten. Want als een methode een ge-
heel nieuwe interpretatie zou geven, die los zou staan van andere betekenis-
gevingen of in het uiterste geval zelfs in tegenspraak zou zijn daarmee, wat
is dan die methode waard? Zou het de ultieme methode zijn, die als enige de
verborgen betekenis kan ontsluieren? Het is niet te verwachten dat dit zo is.
De aanpak zou eerder discutabel zijn, juist omdat connecties met andere
interpretaties ontbreken. De methode die is toegepast in dit onderzoek naar
de vrouwelijke personages in Richteren   13-16 zal worden gerelateerd  aan
andere onderzoeken via het vergelijken van de uitkomsten. Dan zal duidelijk
worden dat deze werkwijze andere resultaten oplevert dan tot nu toe bekend

zijn uit de onderzoeksliteratuur, en zal dit verschil toegelicht worden.



3          VERTALING VAN RICHTEREN 13-16

3.1 Bij de vertaling
Zoals bij elk onderzoek waarbij een brontekst in een andere taal dan de moe-
dertaal van de onderzoeker in het geding is, vormen vertaling en interpretatie
ook hier een tweeling: achter elk vertaald woord gaat een beslissing schuil
die  gebaseerd  is op interpretatie: Vanwege die verstrengeling  is ten behoeve
van de transparantie op vele plaatsen de beslissing toegelicht.
Bij het vertalen is een aantal criteria toegepast. De vertaling is gemaakt met
de wens zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven teneinde het He-
breeuws recht te doen, en tegelijkertud te zorgen voor correct en prettig
leesbaar Nederlands. Deze wens vraagt ten eerste een idiolecte vertaling,
waarbij gepoogd wordt het 'eigene' van de Hebreeuwse tekst  te behouden
in de Nederlandse weergave, en ten tweede een concordante vertaling, dat
wil zeggen het resultaat van de poging een Hebreeuws woord consequent
met hetzelfde Nederlands woord weer te geven. Waar het enigszins mogelijk
is,  is de radix of wortel van het woord zichtbaar in de vertaling.  Maar wat te
beginnen met een 'van woede verhitte neus'? Lichamelijkheidsaspecten die
in relatie tot JHWH worden gebracht, kunnen van semiotisch belang blijken
te zijn in een vertelling of bij de vorming van een beeld van God in een be-
paalde context. Moet die neus dan toch wegvertaald worden omdat in het
Nederlands een soortgelijke uitdrukking ontbreekt? Of moet er gekozen
worden voor een transparante tekst die hier en daar wringt? In deze vertaling
is ter wille van de leesbaarheid gekozen voor een Nederlandstalige uitdruk

1 Het ontbreken van een vertaling in een studie naar de Simson-cyclus vind ik
dus een omissie. Voorbeeld is het onderzoek van Kim (1993), die in zijn boek wel
de  structuur  van  Ri 13-16 bespreekt,  maar geen vertaling opneemt. Dit ontbreken
gecombineerd met het weergeven van het Hebreeuws in transcriptie maakt zijn stu-
die lastig toegankelijk.

2 Bestaande uit vormgeving, sfeer, stijl, zeggingskracht, dynamiek, zoals F.J.
Hoogewoud aangeeft (H. Blok, A.G. van Daalen, K.A. Deurloo [e.a.], Geen koning
in die dagen. Over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving, Baam:
Ten Have, 1982,165).
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king die in beeldspraak dicht bij de 'verhitte neus' ligt: 'hij brieste van woe-
de':

Paronomasie, het verschijnsel dat vervoeging en infinitiefvorm van
een en hetzelfde werkwoord naast elkaar staan, bleek soms een struikelblok
te vormen. Zo is in het Hebreeuws het gebruik van een infinitief naast een

vervoegde vorm van hetzelfde werkwoord een stijlmiddel, waarmee de au-
teur zijn woorden benadrukt. In het Nederlands kennen we dit stijlmiddel
niet als zodanig,4 hoewel woordherhaling zeker niet onnatuurlijk hoeft over
te komen, met name in gesproken tekst. Wat te doen? Vanwege de wens tot
concordantie heb ik gekozen voor het overnemen van de herhaling en dus
het laten staan van de paronomasie, zoals ook Buber/Rosenzweig eerder
gedaan hebben:

De weergave van de tekst is kolometrisch, dat wil zeggen dat de
verzen zijn weergegeven in delen die inhoudelijk een logische eenheid vor-
men en in 66n adem gelezen kunnen worden.6 Woorden of woorddelen die
niet in de grondtekst zijn terug te vinden, staan tussen vierkante haken. De
directe rede springt in, een directe rede binnen een directe rede heeft een
extra tab gekregen.

3 In de syntactische analyse t.p. kom ik hier op terug, omdat elk subject in de
Hebreeuwse grondtekst een eigen rol speelt binnen de grammaticale analyse, in dit
geval  'zijn neus'.

4 Ook 'paranomasie' genoemd. Een standaardwerk als Lodewicks Literaire
Kunst noemt deze mogelijkheid niet. (H.J.M.F. Lodewick, Literaire kunst, 's-
Hertogen-bosch: Malmberg, [s.a.]37). S. Segert ('Paranomasia in the Samson Narra-
tive in Judges XIII-XVI',  FT 34 (1984), 454-461) categoriseert in een artikel met
een hoog speculatief gehalte, m.i. onterecht herhaling via werkwoorden niet onder

paronomasie; hij zoekt het meer in de richting van homoniemen, waarbij hij niet
schuwt oudere vormen van een woord te reconstrueren ten behoeve van homonymie.

5 Met als argument de uitgangspunten 'Streben nach syntaktischer Nachbildung'
naast 'Aufgraben des hebraischen  Gehalts des einzelnen Wortes'. M. Buber,  F.  Ro-
senzweig, Die Schrift,  Bd  1.  Die »lf Bucher der Weisung, Ger\ingen: Lambert Sch-
neider, 199710 (Neuausgabe), [42]. Hoewel mijn streven bestaat uit een tekst in soe-
pel jopend Nederlands, kom ik uit bij dezelfde beslissing aangaande paronomasie.

Voor een kennismaking met de achtergronden en betekenis van cola en kolo-
metrische weergave zie F.H. Breukelman, Bigbelse theologie. Deel 41; Schrift-
Lezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave van bijbelse teksten als
hulp bij het lezen ene als grondslag voor de exegese, Kampen, 1980. Breuke\man
geeft geen eenduidige criteria voor de indeling in cola, maar spreekt over een wis-
selwerking tussen analyse, structurering en weergave daarvan. Een colon beslaat in
de typografische weergave 6dn regel. Buiten het kader van deze studie valt het on-
derzoek naar de mogelijkheid dat de Simson-cyclus een ballade is. Een ballade kent
een eigen systematiek in de versbouw. Vanuit deze invalshoek zouden hulp kunnen
bieden H.W.M.  van  Grol,  De  versbouw  in  het  klassieke   Hebreeuws.   Fundamentele
verkenningen. Deel /: Metriek  [s.1.], [s.n.], 1986 en vooral Kim 1993.
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Exegese en vertaling van de tekst zijn elk een circulair proces, die
parallel aan elkaar verlopen. De hier gepresenteerde tekst heeft dan ook ver-
schillende stadia doorlopen, parallel aan de verschillende stadia die het on-
derzoek kende. Daarmee is ook gezegd dat de nu volgende vertaling een
moment-opname is, afhankelijk van de stand van onderzoek toen deze studie
werd afgerond.7

7 Zie ook de opmerkingen in 4.1 (De analyse-methode) over de plaats van de ver-
taling in het onderzoeksproces.
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3.2 Vertalings

13.1 De kinderen van Israal gingen door
te doen wat kwaad is' in de ogen van JHWH, 10

JHwH gafhen in de handll van [de] Filistijnen,12

veertig jaar.
13

13.2 Het geschiedde
dat er een of andere14 man was uit Sora, uit de familie15 van

8 In het notenapparaat wordt met afkortingen verwezen naar andere vertalingen.
Het betreffen tenzij anders aangegeven: Buber-Rosenzweig = M. Buber, F. Rosen-

zweig, Die Schrift,  2, Bucher der Geschichte, Gerlingen: Lambert Schneider, 1997'0
(Neuausgabe):NBG = Vertaling in opdracht van het Nederiands Bijbelgenootschap.
Haarlem:NBG, 1919;NB\1 = Nieuwe Bijbelvertaling met deuterocanonieke boeken.
Heerenveen/'s-Hertogenbosch: NBG/KBS, 2004; SHA 1982 = SHA, Richteren. Een
vertaling om voor te lezen. Haarlem, NBG/KBS 1982; SHA 1988 = SHA, Richteren
- Ruth, Een vertaling om voor te lezen. Haarlem: NBG-KBS, 1988; SHA 2001 =
SHA, Richteren. Een vertaling om voor te tezen. Haarlem, NBG/KBS, 2001 (Her-
ziene uitgave)·, S\1 = Statemertaling: Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift.
Leeuwarden, A. Jongbloed n.v., [s.a.]; WV95 = Willibrordvertaling, 's-Hertogen-
bosch: KBS, 1995 (geheel herziene uitgave); KB = L. Koehler, W. Baumgartner,
Lexicon in veteris testamenti Libros. Leiden: Brill, 1985

9 Dnn: 'het kwade'. Een vertaling in de vorm van de bijvoeglijke bijzin 'van wat
kwaad is' is soepeler dan de weergave met het substantivum 'het kwade'. Er moet
dan wel een keuze gemaakt worden tussen 'wat kwaad is' en 'wat kwaad was'. SHA
1988: 'wat kwaad was', Van Midden 1998, 21: 'wat kwaad is'. Bij uitgaan van
tijdloze normativiteit aangaande dat wat kwaad is in de ogen van JHWH, is de o.tt.
op haar plaats; ga je uit van het primaat aan de tijd- en plaatsgebonden invulling, dus
van het anekdotisch aspect, dan is o.v.t. op haar plaats. Ik ga uit van een algemene
categorie (die tijd- en plaatsgebonden wordt ingevuld) en vertaal derhalve 'wat
kwaad is'.

10 De vertaling van nir 'rim Inn m01,5 5Rnt' '11 1510'1 kan ook luiden: De kin-
deren van Israel gingen maar door  en  ze  bleven  kwaad doen.... doordat er  sprake  is
van een asyndetische verbinding van twee zinnen. Zie J.P. Lettinga, T. Muraoka,
Grammatica van het B#bels Hebreeuws, Leiden: Brill, 199610, §816

11 In de zin van 'in de greep van, in de macht van'. Zie P.J. van Midden, 'In de
hand geven', Interpretatie 2 (1995) 1,26-27.

12

Zie exegese over het al dan niet voorkomen van het lidwoord bij het gentilium
artbs. Aangezien het aantal keren dat c'n#El zonder lidwoord voorkomt vele
malen groter is dan met lidwoord (202 keer zonder lidwoord tegenover 9 keer met)
en er dus iets bijzonders aan de hand kan zijn, kies ik ervoor om het in de vertaling
toegevoegde lidwoord tussen vierkante haken te zetten (zoals gebeurt met alle
woorden die zijn toegevoegd) waarmee de bijzonderheid wordt gehandhaafd in de

vertaling.
13 Buber-Rosenzweig rekenen   13.1  tot  Ri 12, omdat zij uitgaan  van de petucha

als scheiding.
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zijn naam was Manoach, [de Danieten,
zijn vrouw was onvruchtbaar: 16 zij had niet gebaard. 17

13.3      De bode van JHWH18 liet zich zient' aan deze20 vrouw

14 Zie voor de vertaling van -IrIR 0'lt door 'een of andere man' de noot bij  16.7.
15 lk volg de vertaling van rinmro  van Van Midden. Zie voor zijn keuzeverant-

woording Van Midden 1998, 157/158. TWAT geeft als vertaalmogelijkheden onder
andere 'Sippenverband', 'Grossfamilie' en 'Geschlechte' (J. Hausmann, TWAT V,
86-93).

16

Buber-Rosenzweig vertalen hier: 'sein Weib war wurzelverstockt', waarmee is
gespeeld met het betekenisveld van npD, dat naast 'onvruchtbaar' ook 'met de wor-
tel uittrekken' betekent. In deze vertaling is de exegese gelhcludeerd dat onvrucht-
baarheid het voortbestaan van een familie in gevaar brengt. Een taalspel dat niet in
het Nederlands weer te geven is.

17 Copula J is explicatief opgevat en weergegeven met de dubbele punt.
18 mn' 7Rbo bevat geen lidwoord, wat volgens de grammaticale regels ook mag

ook ontbreken doordat het nomen gevolgd wordt door een bepaling. Joilon-Muraoka
1996, §139a, noot 1 [cursivering wvw]: 'thus for the narrator :11:1' 1Rbrl is "the angel
of the Lord'  after the first mention in Jdg 6.11'. De Dictionary of Deities and De-
mons in the Bible wijst ook op de moeilijkheid met de lidwoord-toewijzing, waarbij
de vraag wordt opgeworpen of mir 114513 wijst op een 'an office held by different
creatures' of'a title borne by only one unique figure', concludeert dat er in de bijbel
geen sprake is van 'de bode van JHWH' en adviseert daarom bij het eerste optreden
van een bode in een vertelling te kiezen voor het onbepaald lidwoord 'for it repre-
sents the appearance of an un specified supernatural envoy' gezonden door JHWH
(S.A. Meier, 'Angel of Yahweh'. In K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der
Horst (eds.), Dictionairy ofDeities and Demong in the Bible. Leiden: Brill,  1995,98,
107. J. Barr gaat in ' "Determination" and the Definite Article in Biblical Hebrew',
./SS 34 (1989), 307-335, alleen in op gevallen waarin wel het lidwoord door de tekst
gegeven wordt, maar de mate van bepaaldheid discutabel is. De Regt (1999, 4), met
verwijzing naar Barr 1989) verklaart dat een onbepaald lidwoord bepaald vertaald
mag worden, als er sprake is van een 'implicit focus', dat wil zeggen als het bestaan
van het desbetreffende personage bekend mag worden verondersteld bij de lezer. Hij
doet deze uitspraak voor de vertaling van 7151 als de bediende (Gen 18.7), terwijl
deze  nog niet eerder genoemd  is.  In  13.2  mag het bestaan  van  een bode bekend wor-
den verondersteld gezien de reactie van Manoach, die het inzicht krijgt dat hij God
heeft gezien in de gedaante van de bode (13.22) en de instemming met deze conclu-
sie door zijn vrouw (13.23). De bode is voor hem en zijn vrouw de hypostase van
JHWH. Dit inhoudelijk argument ondersteunt het volgen van de grammaticale regel
met betrekking tot het lidwoord, geldend voor een nomen gevolgd door een bepa-
ling. Van Midden 1998 vertaalt in een vergelijkbare situatie 'de bode van JHWH' (Ri
6.11). SHA 1988 heeft 'de bode van de HEER', Van Daalen 1966 kiest voor 'JH-
wH's bode', en NBV 'een engel van de HEER'.

19 Rn'l vertalen met 'verscheen' heeft de voorkeur als gangbaar Nederlands het
criterium is, maar in de Simson-cyclus is een concordante vertaling van NARn func-
tioneel.
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en zei tot haar:
Kijk toch, 1 je bent onvruchtbaar en je hebt niet gebaard,
maar je wordt zwanger en je zult een zoon baren! 22

13.4 Welnu, neem je in acht:

drink geen wijn of gegiste drank
en eet niets onreins.

13.5 Ja23, jij24 bent immers zwanger geworden

en je zult een zoon baren.25

Een scheermes mag niet over zijn hoofd gaan,26
27

een gewijde Gods     moet de jongen immers zijn vanaf de

20 Vanwege de relatie met het voorafgaande vers is gekozen voor anaforisch ge-
bruik van het lidwoord.

21 Buber-Rosenzweig heeft Ri n]n als aparte colon; ik wil minder nadruk geven
en volg de Masoreten die hier geen distinctivus hebben gezet, maar wel onder Rl de
conjunctivus mehuppak hebben geplaatst.

22 Zie Voor de interpretatie van de constatering van de zwangerschap tijdens de
ontmoeting de syntactische analyse en de interpretatie ter plaatse.

23 .D is een exclamatie met redengevende notie, benadrukkend wat daarna volgt.
In de dieptestructuur van een zin volgens de generatieve grammatica staat lin hoog
in de structuur en'D laag. Daarom kan'D beter niet vertaald worden met 'want' (met
dank aan Robert Voogdgeert).

24 9···,
JlJ  om het subjectsuffix in 113 te honoreren.

25 Het tekstkritisch apparaat suggereert hier eenforma mirta zoals in Gen 16.11
gebruikt zou zijn geworden, die door verschrijving veroorzaakt zou zijn en die is te
lezen als de qatalvorm in 13.3. Echter, omdatinpD uit 13.3 niet is herhaald in 13.5,
hoeft n-15'1 ook niet herhaald te zijn en hoeft er geen sprake te zijn van een ver-
schrijving. Van Daalen laat zien dat op goede gronden aangenomen kan worden dat                    
n-10 een participium is, waaraan futurale betekenis gegeven kan worden (Van Daal-
en 1966, 21). De gebezigde vol:m is betekenisvol, in relatie tot Gen 16.11. Zie exe-
gese ter plaatse.

26 De vooropplaatsing van 71"11D is uitzonderlijk en wordt daarom gehandhaafd in

de vertaling
27 0.,#R krijgt in de meerderheid van de gevallen geen lidwoord mee, want het is

een bepaald nomen dat een unieke referent heeft, wat een lidwoord overbodig maakt

(zo Waltke-O'Connor 1990, §13.4b, waarbij aangetekend dat C.:15* zonder lidwoord
680 keer voorkomt, en met lidwoord 366 keer, wat het gebruik van de term 'rarely'
door Waltke-0'Connor in de uitspraak 'terms for the God of Israel tend to be treated
as unique appellatives, taking the articale rarely' discutabel maakt). 09,#R krijgt
volgens Waltke-0'Connor (§13.5.lb) wel het lidwoord mee als het verwijst naar een
unieke referent in theologische zin. Zie voor discussie m.b.t. :'715R en (37#Rn A. de

Pury, 'Gottesname, Gottesbezeichnung und Gottesbegriff, in: J.C. Gertz, K.
Scbmid, M. Witte (Hg.), Abschied vom Jahwisten.  Die Komposition des  Hexateuch
in der jungsten Diskussion, Berlin/New York: Walter de Gruyter,  2002,  (BZAW
315), 25-47 en in vervolg daarop E.  van den Berg,  'Stem en tegenstem in Exodus 24
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[moeder]schoot.
Hij namelijk zal beginnen Israel te bevrijden uit de hand van .

13.6 De vrouw kwam [thuis] [de] Filistijnen
en zei tegen haar man, zeggende:

Er kwam een godsman bij mij,
zijn aanblik was als de aanblik van een godsbode,
zeer 8 vreeswekkend.
Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan [kwam],
en zijn naam heeft hij niet gemeld aan mij.

13.7 Hij zei tegen mij:
Kijk, jij2g bent zwanger geworden
en je zult een zoon baren.30

Welnu,
drink geen wijn of gegiste drank

· ·   31en eet alles wat onrein is niet,
want een gewijde Gods moet de jongen zijn
vanaf de [moeder]schoot tot de dag van zijn dood.

13.8 Manoach bad tot JHWH en zei:
Ach,32 heer,33

en 33', NTT 60 (2006), 131-148 (134, noot 8). Van den Berg kiest op goede gronden
voor ('nhitn de godheid en voor 0'rtbit God. In navolging van deze keuze wordt
01514 -lrl 'gewijde Gods', Cr,#NTT 95'R 'godsman', en ('rl'PRn 7"50 'godsbode'.

28 -iRD  is ook Ri 15.18 gebruikt (-IRro Rr13'1) Het is nauwelijks mogelijk de con-
cordantiewens te honoreren en daarom is hier gekozen voor 'zeer vreeswekkend' en
in 15.18 voor 'grote dorst'.

29 -prI  conform  13.5  vertaald.
30 Het tekstkritisch apparaat verwijst naar 13.5. Zie noot aldaar. Dat de vrouw de

onverwachte - vorm n-151 gebruikt, is een argument om deze vorm in 13.5 niet als
verschrijving te kwalificeren.

31 De vrouw herhaalt de woorden van de bode niet letterlijk; sommige hand-
schriften hebben de woorden gelijk willen trekken door in 13.7 ook Rrie 'onrein'
(adjectivum, masc. sg.) te willen lezen voor TTRroto 'onreins' (substantivum).

13.4: Rrom  51  '#DRn #R'eet niets onreins' (adjectivum, masc.  sg.)
13.7: TIRroes 51 '67Dm #R'eet alles wat onrein is niet' (substantivum). De vertaling

in 13.7 komt wellicht wat geforceerd over, maar is afhankelijk van de keuzemoge-
lijkheden in 13.14 (zie noot aldaar).

32 '1 is een intetjectie waarmee een spreker op deemoedige wijze opent en komt
(volgens JoOon-Muraoka 1996, §105c) alleen voor met '1-IN (7x) en   1924 (5x); dat in
Ri  13.8 'TTR, dus met een waw, wordt gebruikt, krijgt geen aparte aandacht bij hen.

33 SHA 2001 vertaalt '11-IR onterecht met 'HEERE', SHA 1982 daarentegen met
'Heer'. Van Midden 1998 vertaalt in Ri 6.13 ':-IR met 'meneer' en in Ri 6.15 'OR
met 'Mijnheer'. Ondanks de afwijkende spelling (']1-IR, dus met een waw, een
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die godsman die u gezonden hebt,
moge die toch nogmaals bij ons komen
en ons leren wat we moeten doen met de jongen die geboren

13.9        God gaf gehoor aan de stem van Manoach [zal worden.
34

en de godsbode kwam nogmaals bij de vrouw,
- terwijl zij op het veld verbleef en Manoach, haar man, niet bij haar

13.10 De vrouw haastte zich [terug], rende [zelfs],                           [was
ze meldde [het] aan haar man
en zei tegen hem:

Kijk! Die man laat zich zien35 aan mij,
die op die dag36 bij mij kwam!

13.11 Manoach stond op en ging [meteen] achter zijn vrouw aan.
Hij kwam bij de man
en zei tegen hem:

Bent u37 die38 man die tot deze vrouw gesproken heeft?

Hij zei:
[Dat ben] ik.39

13.12   Manoach zei:
Weinu, [stel] uw woorden komen uit,

40

schrijfwijze die overigens slechts Jn maal in TeNaCh voorkomt), kies ik hier voor
'heer'.

34 7577. defectief participium pu'al sg. m. Blijkens het tekstkritisch apparaat zijn
er handschriften met -15'71, waarmee is gekozen voor het nomen hq/eled.

35
:TR"12 kan zowel perfectum als participium zijn. Manoach staat in reactie op de

woorden meteen op en gaat met zijn vrouw mee. Aangezien een participium onder
andere kan aangeven dat een handeling nog niet is afgesloten, heeft het de voorkeur
71Rn] op te vatten als participium. In de vertaling is deze keuze weergegeven met een
onvoltooid tegenwoordige tijd.

36 Lidwoord anaforisch opgevat. Er is blijkens de tijdbepaling minstens een nacht
verstreken tussen de eerste en tweede verschijning: (1'1 - 'op die (zo-even genoem-

de) dag; 'te dien dage' en m'n = 'deze dag', 'heden' (Lettinga 1996 §17.e en §17.f).
37 De mate van formaliteit bij de vertaling van TwriR is afhankelijk van de situatie:

hier en in 15.18 waar JHWH wordt aangesproken, is het formele 'u' gepast, in 14.3
het informele 'jij', omdat daar de vader tegen Simson spreekt.

38 Lidwoord anaforisch vertaald, in navolging van Muraoka (T. Muraoka, Emp-
hatic Words and Structures in Biblical Hebrew, Leiden: Brillilerusalem: The Mag-
ness Press, 1985,12-14), die zegt dat de tweede constituent (0'NTT) bepaald is om het

subject te benadrukken (dit in tegenstelling tot 13.3)
39 Tegen mijn verwachting zijn er geen Masoretische distinctivi geplaatst die

113'1 dan wel ':R markeren. Buber-Rosenzweig kiest ook voor twee aparte cola.
40 Incongruentie singulair predikaat en pluraal subject; enkele tekstgetuigen stel-

len voor 7-117 (sg) te lezen maar deze grammaticale incongruentie is niet ongebrui-

kelijk als het predicaat aan het subject voorafgaat (Lettinga 1996, §68.d). Ik heb de
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wat moet 1  dan de richtlijn 2 voor de jongen zijn,
en wat moet er met hem gedaan worden43

13.13   De bode van JHWH zei tot Manoach:
Voor alles44 wat ik gezegd heb tot de vrouw
moet ze zich in acht nemen:

13.14 Van alles wat [voort]komt uit 5 de wijnrank46 mag ze niet eten,
wijn of gegiste drank mag ze niet drinken,
en alles wat onrein is mag ze niet eten.
Alles wat ik haar opgedragen heb
moet ze in acht nemen.47

13.15   Manoach zei tot de bode van JHWH:
Wij zouden u wei hier willen houden

incongruentie gebruikt om de voorwaardelijke connotatie te expliciteren via het
ingevoegde singulaire 'stel'. Dezelfde constructie komt terug in  13.17.

41 Het geexpliciteerd predikaat is modaal vertaald in overeenstemming met de
betekenis van (15100 ('het richten', 'het gericht'). De modaliteit van Trr strekt zich
uit tot het hele subject, maar in een Nederlandse vertaling kan dit alleen gehonoreerd
worden door een omtrekkende beweging te maken waarbij het tweede deel van het
subject (130DD) een nieuwe zin wordt.

42 SHA 2001 heeft 'richtsnoer'. Ik vind 'richtlijn' passender bij de meer prak-
tisch dan poetisch ingestelde Manoach. Buber-Rosenzweig: 'die Richte'.

43 Het suffix kan een genitiefconstructie aanduiden, maar ook een objectsuffix
zijn. Van Daalen 1966 vertaalt objectivistisch: 'hoe met hem te handelen?'. SHA
2001 heeft een indirect object verwerkt: 'wat valt er voor hem te doen?' Bij een
genitiefsuffix kan het lijken alsof het om een loopbaanplanning gaat, terwijl er een
bredere betekenis van lr[0015 in het spel is. Ik wil de goddelijke opdracht laten zien,
dn het ontbreken van een handelend subject. De NBV legt de activiteit bij de bore-
ling neer: 'hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen?'

44 Om het viervoudig gebruik van bD zichtbaar te houden, met vermijden van een
ambtelijk woord als 'aangaande' voor de prepositie Tro, zijn de volgende keuzes
gemaakt, die gevolgen hebben voor de keuze in 13.7:
13.13b: 510 'voor alles (wat ik gezegd heb)'
13.14.a: 5DD 'van alles (wat komt uit)',

13.14.c: JD 'alles (wat onrein is)',
en dus in 13.7: ;TRAO #D       'alles wat onrein is'
13.14d: 50 'alles (wat ik haar opgedragen heb)'.

45 RZ' hier vertaald met 'voortkomen uit', voor het overige met 'komen uit'.
46 SHA 2001 heeft weliswaar 'wijnrank' als subject, maar dat brengt geen bete-

kenisverschuiving met zich mee.
47 Overzicht vertaalkeuzes m.b.t. 1110 ('in acht nemen'):

13.4 'nroon   nifal imp. 'neem je in acht'
13.13 noun    nifal ipf. 3C sg.  f.   'ze moet zich in acht nemen' (met alles wat...)

13.14 nturi    qal ipf. 3e sg.  f.      'ze moet in acht nemen' (alles wat ...)
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en voor u een geitenbokje willen klaarmaken.
13.16     De bode van JHWH zei tot Manoach:

Als je me zou vasthouden,
dan zou ik toch niet eten van je maaltijd,

48

maar als je [het] als brandoffer wit klaarmaken, offer dit dan
Manoach wist immers niet dat hij49 de bode van JHwH was. [aan JHWH.

13.17   Manoach zei tot de bode van JHWH:
Wi o eh...  uw naam?
Want stel uw woorden komen uit,
dan zullen wij u eer bewijzen.

13.18   Toen zei de bode van JHWH tegen hem51,
Waarom vraag je naar mijn naam252

48 arth naast 'brood' ook 'maaltijd' in bredere zin (W. Dommershausen, TWAT
IV, 538-547).

49
Mlrl= 'hij', 'het'  , ook 'dat' mogelijk (KB). Uit de aard der 'soort' is een bode

van JHWH niet van een bepaald geslacht. Vanwege mijn interpretatie van het verhaal
(de vrouw wordt tijdens de ontmoeting zwanger) kies ik voor 'hij'. Bal (19884252)
zegt dat de bode zo vaak een echtgenoot vervangt wiens vader-status betwistbaar is
dat het geslacht van een bode geduid moet worden.

50

100 'rj lijkt een contaminatie van twee vragen: 'Wie ben je?' en 'Wat is je
naam?' Er zijn onderzoekers die hierover zwijgen, maar ook die zeggen dat het hier
een fout in de tekst betreft en dat er geen '15 ('wie') en wel rit1  ('wat') had moeten
staan, zoals volgens opgave van het tekstkritisch apparaat ook verschillende hand-
schriften :Tr5 hebben en zoals in vergelijkbare constructies in Gen 32.27, Ex 3.13 en
Spr 30.4 het geval is. n vervangt soms' zoals nog te zien is in de verba n"5 (Jotion-
Muraoka   1996,   §   79),  maar  in het geval  van  'a   en na hebben  we te maken  met

vraagpartikels die niet afwijkend van de gangbare schrijfwijzen zijn genoteerd. Ge-
raadpleegde commentaren zoeken vooral een verklaring in de woordbetekenis, en
niet in een foutieve schrijfwijze (zo bijvoorbeeld A.B. Ehrlich, Randglossen zur
Hebraischen Bibel. Tekstkritisches, sprachliches und sachliches. Dritter Band, Jo-
sua Richter, I und /1. Samuelis. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung,
1982, 126-127, en C.F. Keil, F. Delitzsch, Josua, Richter und Ruth, Leipzig, 1863
(BCAT), 407). Van Daalen (1966,23) gaat ervan uit dat 'achter de zaak de persoon
is gedacht'. Waltke-O'Connor (1990, §18.2.d, 319/320) heeft dezelfde gedachten-
gang en stelt dat dit vers een voorbeeld is van identificatie, wat in een doeltaal als
Engels (en dus ook Nederlands, wvw) een ander vraagpartikel vraagt ('wat') dan in
de brontaal ('wie'). Wat is te zien als een grapje in de tekst, wordt zo weggegram-
maticaliseerd.

51 In het Hebreeuws is de zogenoemde Pronominalregel toegepast (het indirect
object is als suffix geplakt aan de prepositie, en gaat vooraf aan het geexpliciteerde
subject), maar deze woordvolgorde is in het Nederlands niet te handhaven ('toen zei
tegen hem de bode van JHWH'). Zie voor de mogelijke betekenis van de Pronominal-
regel de excursus bij de syntactische vers-analyse ter plaatse.

52 Wat de bode zegt (TYT :Tr55 met n; als subject) zou bij een letterlijke vertaling
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Die is Wonderbaarlijk.53
13.19   Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsoffer54

en hij offerde [die] op de rots aan JHWH.
Het was wonderbaarlijk door wat er gebeurde,

55

terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken: 56

13.20 Het geschiedde toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel optrok

iets als 'waarom dit?' worden. De vraag van de bode '805 hiuri TIT rtioh zou moeten
gaan richting 'Waarom is het dat je vraagt naar mijn naam?'. Omdat deze vertaling
incorrect Nederlands oplevert, kan de grammaticale functie van Trr (subject) niet
gehonoreerd worden in de vertaling - een consequentie die pleit voor het uitgaan
van de grondtekst als een zorgvuldige analyse van een tekst is vereist.

53 'R59 Rlm is een constructie waarbij de combinatie van consonanten en vocali-
satie ongebruikelijk is. Er staat nu een substantief met de vocalisatie van een adjec-
tief. Het tekstkritisch apparaat stelt daarom voor hier een adjectief te lezen ('won-
derlijk') in plaats van een substantief ('wonder'). Meier (S.A. Meier, Dictionairy,
96-108, m.n. 97) ziet in deze passage een naamgeving voor de bode: 'angels are
given proper names only in Daniel 8-12; cf. Gen 32:29; Judg 13:17-18'. De vocali-
satie die wijst op een adjectief bij consonanten van een substantief, komt overeen
met de situatie rond de godsnaam, waarin ook sprake is van een vocalisatie die vol-
gens de taalregels niet past bij de consonanten. Deze parallellie tussen de naam van
de bode en de naam van God doet mij kiezen voor de opvatting dat het in 13.18
inderdaad een naamgeving betreft (' "Wonderbaarlijk" is de naam'), en dat de bode
een hypostase is van JHWH.

54 nrtirj betekent 'offergave', wat het te offeren bokje zou kunnen includeren. Het
is hier niet duidelijk waaruit de offergave zou moeten bestaan, aangezien de tekst
geen aanwijzingen geeft voor de samenstelling ervan. In 13.23 is sprake van
nrl]01 :150, dat duidt op twee verschillende soorten offers en daarom daar vertaald
wordt met 'brand- en spijsoffer'. Aangezien in 13.19 het bokje apart genoemd
wordt, zou het brandoffer kunnen bestaan uit dit bokje, naast een apart spijsoffer.

55 Er is sprake van het participium masc. sg. van Rbs 'wonderbaarlijk zijn/doen'
en van de infinitief van ROD  'doen: Dit tweede gebruik van RSED (het eerste was in
13.18) houdt ook een tweede moeilijkheid in. In het tekstkritisch apparaat staat de
suggestie dat door verschrijving het subject uit de tekst verdwenen is, gevolgd door
het voorstel om  'hij  die'  in te voegen. Velen zijn hier gestruikeld of willen de tekst
anders lezen - zie bijvoorbeeld het overzicht dat Van Daalen (1966, 25) geeft. Van
Daalen geeft de voorkeur aan een onpersoonlijke of passieve vertaling als niet dui-
delijk is ofJHWH subject is, en vertaalt hier: 'en een wonder geschiedde'. SHA 2001
laat het in het midden, aangezien in deze uitgave het pronomen personale 'hij' als
verwijzing naar JHWH geen beginkapitaal krijgt: 'Toen handelde hij wonderbaarlijk'.
Buber-Rosenzweig geven 'Wunderbares tat er da' en leggen de handeling daarmee
bij de bode. NBV: 'er gebeurde iets wonderbaarlijks'. In de onderhavige vertaling is
in het midden gelaten over wiens doen het hier gaat: van de bode of van JHWH.

56 Het dubbele gebruik van een participium (namelijk van,ED en vannin) levert
gelijktijdige handelingen op, gehonoreerd door de toevoeging van 'terwijl'.
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dat de bode van JHwH in de vlam van het altaar omhoog trok,
terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken,
en ze vielen neer, met hun aangezicht ter aarde.

13.21   De bode van JHwH liet zich niet nogmaals zien57 aan Manoach en
Toen wist Manoach dan ook58 [aan zijn vrouw
dat hij [inderdaad]59 de bode van JHwH was.

13.22   Manoach zei tot zijn vrouw:
Doodgaan, wij zullen doodgaan,60
want God hebben wij gezien!

6113.23    Toen zei zijn vrouw tegen hem:

57 FRin# is door de verbinding met een prepositie een abnormale vorm van de
infinitivus absolutus. Het tekstkritisch appraat geeft aan dat nit- de gebruikelijke
uitgang van de infinitivus is. Jouon-Muraoka 1996 (§123.c) noemt deze vindplaats,
maar vermeldt verder geen bijzonderheden of betekenismogelijkheden.

58 De betekenis van m, dat de nadruk op een 'logical turn' kan leggen (Waltke-
O'Connor 1990, §39.3.4f), is vertaald  in de constructie  'Toen...  dan ook'. Aanvan-
kelijk vertaald met 'Maar inmiddels wist Manoach...', waarbij een verbinding met
'de bode van JHWH liet zich niet nogmaals zien' tot stand zou komen. Ook SHA
2001 en Buber-Rosenzweig vertalen in die zin. Echter, de syntactische structuur
verbindt deze regel met 13.19 'Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsof-
fer', wat een vertaling vraagt die deze relatie laat zien. Zie syntactische analyse ter
plaatse. In Ri 6.22 staat in een parallelle situatie over de ontmoeting tussen Gideon
en de bode van JHWH Rl,1 mrl' 1Rbro 'D 1112-11 Irl'l, wat Van Midden (1998,27) ver-
taalt met'Toen zag Gideon het pas in: het was een bode van JHWH geweest!'.

59 Conform de keuze in 13.16 is het geexpliciteerd subject Rln weergegeven met

'hij', waarbij is toegevoegd 'inderdaad'. Van Midden (1998, 27) heeft in de verta-
ling van Ri 6.22 - een vergelijkbaar geval - gekozen voor het onbepaalde lidwoord:
'nu blijkt dat ik een bode van JHWH gezien heb'.

Joiton-Muraoka (1996, §123.e) meldt dat de prepositie van een infinitivus ab-
solutus een bevestiging aangeeft en daarom in dit vers is te vertalen met 'Wij zullen
zeker doodgaan'. Omdat ik er de voorkeur aan geef de Hebreeuwse syntax zoveel
als toegestaan volgens de grammaticale regels van het Nederlands in tact te laten,
blijft de paronomasie ook in het Nederlands zichtbaar. Verder wordt paronomasie
door de auteur van Ri 13-16 vaker gebruikt en het zou jammer zijn als een dergelijke
literaire stijlfiguur onzichtbaar zou worden gemaakt - al loopt de vertaling kans als
'Nederbreeuws' gekwalificeerd te worden. Segert (1984, 454-461) bespreekt ver-
schillende plaatsen waar hij paronomasie ziet dan wel vermoedt. De letterlijke her-
haling van verba, zoals in dit vers, behoren voor Segert niet tot paronomasie, die hij
definieert als relaties die gelijktijdig bestaan op zowel fonologisch als semantisch
niveau.

61 Zie  Voor een bespreking  van de woordvolgorde  hier en  in 13.18 (toepassing
van de 'Pronominalregel') de analyse van de cola t.p. SHA 2001 heeft hier de afwij-
kende woordvolgorde niet behouden, maar in het vergelijkbare geval van Ri 14.3
wel.
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Indien het JHWH behaagt ons te doden,
dan neemt Hij brand- en spijsoffer[sl62 niet aan uit onze
en laat Hij ons dit alles niet zien [hand[en],
en ons juist nu dingen als deze niet laten horen.63

13.24 De vrouw baarde64  een  zoon

en ze gaf hem de naam Simson.65

De jongen groeide op
en JHWH zegende hem.

6613.25 De geest van JHWH begon hem te drijven
in Machane-Dan, tussen Sora en Estaol.

14.1 Simson daalde af naar Timna
en hij zag een vrouw in Timna,
bij de dochters van [de] Filistijnen.

14.2     Nadat 7 hij [weer] opgegaan was,68
meldde hij [het] aan zijn vader en aan zijn moeder69

62 nn)11 350 'brand- en spijsoffers' weergegeven met de plurale vorm, omdat ge-
neraliserend gebruik in het Nederlands veelal een meervoud kent.

63 Het citaat is als voltooid toekomende tijd op te vatten ('Indien het JHWH had
behaagd...  dan zou...'), waarmee de vrouw met distantie in emotie en tijd spreekt.
Misschien is er dan zelfs enige superioriteit in haar woorden te horen. Bij weergave
in  de onvoltooid tegenwoordige tijd ('Indien  het JHWH behaagt... dan neemt...')
sluit het citaat directer aan bij hetgeen gebeurd is en de reactie van de man. De twee
zitten dan bovendien nog midden in het wonder. Verder suggereert het ontbreken
van de lidwoorden voor nrt]nl ri512 ('brand- en spijsoffers') dat de vrouw een alge-
mene waarheid spreekt, waarbij gebruik van de o.t.t. passend is.

64 Hier ontbreekt *771 'zwanger worden', wat tot nu toe een combinatie vormde
met een vorm van 75' 'baren', een aanwijzing dat de vrouw inderdaad zwanger is
door het woord van de bode.

65 Conform  15.19 de naam op een nieuwe regel geplaatst.
66 R. Alter ('Samson without Folklore', in: S. Niditch (ed.), Text and Tradition.

The Hebrew Bible and Folklore, Atlanta: Scholar Press, 1990,47-56 (49)) legt een
verbinding met Gen 41.8 en Dan 2.1-3, waar 0125 voorkomt als 'onrust brengen', en
ziet Simson in onrust gebracht door de geest van JHWH. Zie exegese t.p.

67 Er is sprake van twee achtereenvolgende w qatal-vormen, wat onderschikking
kan uitdrukken.

68 Concordantie vereist een vertaling met 'optrekken', maar ik vind dit een
woord dat meer past in een militaire context. Via de toevoeging 'weer' is aangege-
ven dat Simson uit het Filistijnse laagland terugkeerde naar het Israelitisch heuvel-
gebied. Van Daalen 1966 kiest voor 'hij ging terug', maar dan gaat de letterlijk op-
en-neer-gaande beweging die in het verhaal te zien is, verloren.

69 Het tekstkritisch apparaat doet de suggestie TR51 'aan zijn moeder' te verwij-
deren. Met deze suggestie wordt voorgesteld de vermelding van een vrouw te elimi-
neren, wat ik onnodig en daarom bezwaarlijk vind.
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en zei:
Ik heb [me toch] een vrouw70 gezien in Timna,
bij de dochters van [de] Filistijnen!
Welnu, nemen jullie haar voor mij tot vrouw.

14.3 Zijn vader met zijn moeder zei71 tegen hem:
[Is er]  onder de dochters van je broeders72 en onder heel mijn73

[volk [dan] geen vrouw,
datjijzelf 4 eropuit moet gaan om een vrouw te nemen
bij [de] Filistijnen, die onbesnedenen,75

Simson zei tot zijn vader:
Haar moet je nemen76 voor mij,

70 De vooropplaatsing van het object is in de vertaling via de invoeging van 'me
toch'.

71 Hier is sprake van incongruentie tussen predikaat en subject. Een vrouwelijk
(voor)naamwoord als subject, singulair of pluraal, wordt vaak genegeerd bij het
congrueren van geslacht en getal van subject en predikaat, m.n. als het predikaat aan
het (voor)naamwoord voorafgaat (Joilon-Muraoka 1996, §150,552v). Dit lijkt hier
het geval te zijn. Het tekstkritisch apparaat suggereert 113Rl 'zijn moeder' uit de tekst
te halen conform de suggestie bij 14.2a. Maar er is geen enkele aanwijzing, noch

inhoudelijk noch grammaticaal, om deze suggestie (die de tweede eliminatie van een
vrouw tot gevolg zou hebben) op te volgen. Mijn voorstel is dan ook: verwijder deze
tekstkritische opmerking conform noot bij 14.2. Voor een computer is deze con-
structie overigens een gecompliceerde situatie; zie de syntactische analyse t.p..

72 In het tekstkritisch apparaat vermeldt de suggestie 1'7lt rl':12 voor -1'11R ril]Zl

('het huis van je broeders' in plaats van 'dochters van je broeders'), waarmee na
14.2 en 14.3 een derde eliminatie van vrouwen wordt voorgesteld.

73 Het tekstkritisch apparaat vermeldt twee getuigen voor 7DD 'je volk' in plaats
van'OD 'mijn volk: De incongruentie van het suffix le persoon singularis en naast
de sprekers in de ic persoon pluralis zou daarmee opgeheven zijn, evenals de incon-
gruentie tussen het suffix in de 2e persoon singularis van lrIN 'je broeders' en in de
le persoon singularis van 'ap   'mijn volk'. Inhoudelijk is een dergelijke gelijktrek-
king niet nodig: 'Simson' wordt nu op 6dn lijn gezet met 'broeders', en de 'vader'
met het 'volk'. Van Daalen (1966,27) is van mening dat 7121; 'je volk' zou klinken
'alsof Simson een vreemdeling was. Blijkbaar heeft de schrijver zich de vader en
moeder ieder voor zichzelf sprekend voorgesteld.'

74 nriR   is  in   15.18   met 'u' vertaald omdat  JHWH daar wordt aangesproken,

evenals in  13.11 waar Manoach de godsman aanspreekt.
75 SHA 2001 heeft de appositie als vooropgeplaatst adjectivum weergegeven: 'de

onbesneden Filistijnen', wat de dubbele identificatie onzichtbaar maakt. De distinc-
tivus tipha onder (*riul,ED<5, vadr c"Inprt geplaatst, ondersteunt de onderhavige verta-

ling.
76 In tegenstelling tot 14.2 staat hier de imperativus in de singularis. In het tekst-

kritisch apparaat staat niet de suggestie de vrouw toe te voegen als onderdeel van het
indirect object, of de imperativus in het meervoud te veranderen.
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want [precies] zij77 is juist 8 in mijn ogen.
14.4 Zijn vader en zijn moeder wisten niet

dat zij79 [er] door toedoen van JHWH was,
omdat Hij 80 aanleiding [tot onenigheid] met [de] Filistijnen zocht.
- In die tijd heersten [immers] [de] Filistijnen in Israel.

77

Volgens Muraoka (1985, 55; zie ook Joilon-Muraoka 1996, §146.a) is hier
sprake van impliciet contrast van twee personages door gebruik van een pronomen
personale. Deze zin zou betekenen: 'she is the only girl I am interested in' (Joilon-
Muraoka, 1996,539). Maar volgens mij ligt de nadruk in dit vers niet ligt op het
(impliciete) contrast, en wel op de eigenschap die Simson haar toedicht: n-10:. Vol-
gens De Regt (1999, 58) is dit versdeel de bewijsplaats voor het gebruik van een
zel fstandig gel)ruikt pronomen personale dat juist geen onderdeel  is  van een contras-
tief chiasme of andere vorm met attentiewaarde. Volgens mij  is er iets anders aan de
hand dan waar Muraoka, Jooon en De Regt naar kijken: de zoon onderbouwt via
beargumentering de keuze die zijn ouders afkeuren. Tegen De Regt in versterk ik
daarom zelfs het pronomen personale via de toevoeging van 'precies'. Zie verder
exegese ter plaatse.

78

10' = 'recht zijn'. 70' is niet een werkwoord dat gebruikt wordt om de schoon-
heid of andere positief te waarderen aspecten van een vrouw aan te geven; de bete-
kenis ligt in het woordveld 'recht', 'juist'. Andere vertalingen: 'zij is bevallig' (SV),
'zij bevalt mij' (Van Daalen 1966, NBG en WV95), 'want zij is in mijn ogen de
rechte vrouw' (SHA 2001). 'Bevallig' vind ik te seksespecifiek ingevuld (over het
algemeen wordt immers alleen van meisjes en vrouwen gezegd dat ze 'bevallig'
zijn). Verder is 'bevallig' en 'bevallen' in mijn ogen te zwak uitgedrukt voor de
aantrekkingskracht die de vrouw op Simson heeft, getuige zijn halsstarrigheid bij het
verwerven van haar als bruid. En met de laatstgenoemde optie ben ik niet gelukkig
omdat deze te veel weg heeft van een anglicisme ('she is the right one') dan wei
germanisme ('sie ist recht'). Bovendien is er sprake van een toegevoegd substantief
('vrouw'). Buber/Rosenzweig: 'denn grad sie ist in meinem Augen recht'. Zie ook
Ri 15.2, waar de vader van de Filistijnse bruid de andere dochter in de aanbieding
doet met de woorden: Tr:DiG  irmlts  niceprl  ;Trirlit  R#rl  'is het niet zo dat haar jongere zus
mooier is dan zij?', waarbij de schoonvader van Simson ]10 het criterium vindt,
terwijl dat voor Simson zelf blijkens dit vers 70'  is. Zie verder exegese ter plaatse.

79 wiT kan opgevat worden als neutraal pronomen weer te geven met 'het', maar
ik geef de voorkeur aan een pronomen personale dat feminiem vertaald wordt:  'zij'
is de eerste optie bij het vertalen van R'71 dn deze vertaling past in het verhaal. De
vrouw in Timna is door JHWH in het vizier van Simson gekomen, en wel omdat
JHWH een aanleiding nodig had voor de ontbranding van de strijd tussen Simson en
de Filistijnen. Cheryl Exum (o.a. 1993, 61) wijst ook op deze vertaaloptie. Zie ook
de analyse van de personages, en de exegese ter plaatse.

80  SV,  NBG,  SHA  2001  en Van Daalen   1966 zien Simson als handelend perso-
nage, Buber-Rosenzweig, WV95 en NBV hebben JHWH als handelend subject ver-
taald. De vertaling geeft weer hoe de vertaler de rol van Simson ziet: een marionet
van JHWH of een zel fstandig handelend persoon. Zie verder de exegese ter plaatse.
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14.5 Simson daalde,81 met zijn vader en zijn moeder, af naar Timna.
Ze kwamen bij de gaarden82 van Timna,
en kijk!  daar kwam een jonge leeuw 3 brullend op hem af.

14.6     Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem
en hij reet hem open
als het openrijten84 van een85 bokje,
er was niets in zijn hand.

86

Hij meldde [echter] niet aan zijn vader en aan zijn moeder wat hij
14.7 Hij daalde [verder] af en sprak tot de vrouw; [gedaan 7 had.

81 Het begin van deze zin is identiek aan 14.1, maar nu is er sprake van incongru-
entie met betrekking tot het singulair predicaat en het pluraal subject. Dit is in de
vertaling opgelost door een bepaling tussen komma's. De BHS suggereert nu beide
ouders te elimineren (wat dus de vijfde poging is om de vrouw weg te werken).

82 Het is mogelijk dat hier boomgaard in algemene zin bedoeld is met (70. in
verband met 15.5, waar dan sprake kan zijn van een olijfboomgaard (n'r CnD)
TWAT: "eine metonymische Bedeutungsabwandlung liegt vor, wenn kercem (krm)
hebr. (und ugar.) auch allegemein die 'Pflanzung' bezeichnet. [Verwijzing naar
15.5, gevolgd door:] das aber textkritisch umstritten ist, wahrscheinlicher in dem
Diminutiv karmoel" (H.-P. Muller, TWA TV, 334-340).

83
-1'm  = 'jonge leeuw', volgens  KB zelf zijn eten zoekende en herkenbaar aan

zijn beginnende manen. TriN = 'leeuw'. Zie ook de exegese t.p. in verband met de
combinatie David-leeuw.

84 Het subject van een infinitivus constructus is vaak vaag en dient via de context
te worden ingevuld, ondanks de ambigurteit die hierdoor ontstaat (Jouon-Muraoka
1996, §1243, waar dit versdeel is gebruikt als voorbeeld van 'vague subject', te ver-
talen met 'one'). Andere vertalingen geven hier 'men' of'je' (Van Daalen 1966) als
subject en niet 'de leeuw', terwijl dit een inhoudelijk plausibele en grammaticaal
mogelijke invulling zou opleveren. Ook is het mogelijk Simson als subject te den-
ken: hij verscheurt de leeuw alsofhet een bokje is.

85 Het bepaald lidwoord onbepaald vertaald in navolging van Jooon-Muraoka
1996,§137i: het bepaald lidwoord met woorden die 'classes or species' aanduiden is
in het bijzonder gebruikelijk bij vergelijkingen. Dit versdeel is als een van de be-
wijsplaatsen opgevoerd. Barr (1989, 325-327, conform opgave Jouon-Muraoka 1996
in noot 2) is de mening toegedaan dat het gebruik van het lidwoord in dergelijke

gevallen niet iets heeft uit te staan met vergelijkingen, maar wel met de monosylla-
bische preposities gevolgd door een enkel woord. In het geval van 14.6 is het voor
de vertaling niet van belang of Barr gelijk heeft.

86 De vertaling 'alsofer een bokje werd opengereten, hij had niets in zijn hand' is
soepeler, maar staat verder af van de zinsconstructie in het Hebreeuws, waarin de
infinitief'openrijten' is gebruikt, en het subject niet 'hij'  is, maar 'niets'.

87 :1011 in 14.10 vertaald met 'maken', maar dat levert hier geen gangbaar Neder-
lands op. Weliswaar heeft rED een zo algemene betekenis dat het nauwelijks tot
motiefwoord kan worden en bepaalt de context de vertaalwijze, maar mijn zelf op-
gelegde stringente vertaaleisen gebiedt deze toelichting bij een vertaling die geen
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en zij bleek [inderdaad] juist in de ogen van Simson.
14.8 Hij keerde terug na [verloop van] dagen

om haar [tot vrouw] te nemen
maar hij week [van de weg] af om het karkas van de leeuw88 te zien
maar kijk!89 [er was] een zwerm bijen in het kadaver van de leeuw,

14.9 Hij schraaptew [ervan]91 in zijn holle handen92 [en honing.
en ging [zijns weegs], gaandeweg etende,

93

hij ging [terug] naar zijn vader en naar zijn moeder,
gaf [ervan] aan hen
en zu aten.
- Hij melddeg# [echter] niet aan hen

recht doet aan de concordantie.
88 rlizij = substantivering van 5Eil ('vallen'), dus letterlijk: het 'gevallene', on-

derdeel van een status constructus met :1'nitri. Buber-Rosenzweig vertalen 'gefallnen
LOwen'. In deze optie is het substantiefals adjectief vertaald.

89

Ook hier kijkt de lezer door de ogen van Simson (zie C.L. Miller, The Repre-
sentation of Speech in Biblical Hebrew Narrative. A Linguistic Analysis, Georgia:
Scholars Press, 1996 (Harvard Semitic Museum Monographs 55), 86) en ziet net als
hij eerst de bijen, en daarna de honing. Dit verklaart de postpositie en het uiteenha-
len van het object dat gevormd wordt door 97117 'een zwerm buen' en 037 'ho-
ning', met de adverbiale bepaling n'iNT, n,in  'in het lijk van de leeuw' ertussen in
Jouon-Muraoka 1996 vermeldt deze mogelijkheid niet (§154h, object in nominale
zin). SHA 2001 honoreert deze focalisatie niet door 'het lichaam van de leeuw'
voorop te plaatsen.

90 777 - 'pakken', 'nemen' (KB: 'uitschrapen'; enige vindplaats). 'Nemen' is al
gereserveerd voor n,5. 'Schrapen' past bij 'holle hand'.

91 SHA 2001: 'en zie, in het lichaam van de leeuw een zwerm bijen en honing!
Die schraapte hij in zijn holle hand bijeen', waarbij door de woordvolgorde (die
zoals gezegd afwijkt van de Hebreeuwse volgorde) het antecedent van 'die' bestaat
uit de 'zwerm bijen en honing'. Dit ijkt geen fijne aangelegenheid geweest voor
Simson. Maar even later staat er dat hij at en dat hij 'hun ervan' gaf. Daar moeten
die bijen in de vertaling van SHA 2001 dan ook bij gezeten hebben. Met het minder
nadrukkelijke 'ervan' in combinatie met een andere woordvolgorde in 14.8 (tweede
deel object in postpositie) bestaat het antecedent alleen nog maar uit 'honing'.

92 SHA 2001 vertaalt hier met 'in zijn holle handen' en op andere plaatsen met
'greep' (6.13; 6.14). Van Midden 1998 vertaalt in Ri 6.13 'knuist'. Zie voor bespre-
king  onderscheid 92  en  7' Van Midden  1998,  24,  noot  63  en Van Midden   1995,
26/27.

93

Deze vertaling is conform de SHA-vertaling van de syntactisch vergelijkbare
passage in Gen 8.3 7101 115:.1 riltri bDio ('rin 130'1 'de wateren keerden terug weg
van de  aarde, gaandeweg kerend'  (Genesis.   Hebreeuwse  tekst  en  Nederlandse  verta-
ling. Haarlem/Amsterdam: NBG/KBS/SHA, 1999). SHA 2001 in Ri 14.9: 'al gaan-
de at hij'.

94 Aanvankelijk is deze hifilvorm van 722 met 'verklaren' vertaald zoals steeds
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dat hij uit het kadaver van de leeuw de honinggs had geschraapt.
14.10 Toen daaide zijn vader  af naar de vrouw

en Simson97 maakte daar een feestmaal,98
want zo  plegen de jongemannen te doen.

14.11 Het geschiedde
zodra ze'00 hem zagen
dat ze dertig metgezellen 101 namen
en [de]ze bleven bij hem.

14.12   Simson zei tegen hen:
Laat mij jullie een raadsel te raden geven;

102

als het gaat om het oplossen van een raadsel of een onlogische situatie (zoals hier
honing die uit een leeuwenkarkas is gehaald), maar in dit vers is gekozen voor 'mel-
den' om de relatie te behouden met 14.6 waarin deze colon vrijwel letterlijk is te
vinden.

95
Postpositie van 017;T 'de honing' is niet opmerkelijk (zoals wel in 14.8), wel

doorbreekt de vooropplaatsing van de adverbiale bepaling ;7757 n'in  'uit het lijk
van de leeuw' de gebruikelijke woordvolgorde. SHA 2001 vertaalt de afwijkende
volgorde op andere wijze: 'dat hij de honing geschraapt had uit het lichaam van de
leeuw'.  Zie ook syntactische vers-analyse ter plaatse.

96 Het tekstkritisch apparaat suggereert 110RD te lezen voor 131'ZR en even verder-
op de naam 1(br10 te verwijderen. Argumentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een
tekstgetuige, ontbreekt.

97
Buber-Rosenzweig: 'Man macht dort Schimschon ein Trinkmahl, denn so ma-

chens die Junglinge: es geschah, wie sie ihn ersahn, dreissig Festgesellen nahmen
ihn in Empfang und blieben  mit  ihm'. Van Daalen  1966,  SHA  2001  en NBV laten
Simson het drinkgelag organiseren. Zie ook syntactische analyse per regel t.p.

98 1%00 staat vaak voor 'maaltijd', waarbij de context de aard van de maaltijd ka-
rakteriseert. Zie bijvoorbeeld  Gen  19.3  voor een maaltijd  die aan bezoekers wordt
voorgeschoteld, en bijbelboek Ester voor vele feestelijke maaltijden. Ook in 14.10 is
er sprake van een feestelijke gebeurtenis,  maar de context maakt niet duidelijk of het
een bruiloft is of een verloving (dat wil zeggen het vieren van de afspraken voor een
bruiloft).

99 Het 'ZO' is op te vatten als vooruitwijzing naar de toelichting op het drinkgelag
en als terugverwijzing naar het drinkgelag zelf. In de vertaling maakt het wat woord-
keuze betreft niet uit. De interpunctie is conform de interpretatiekeuze die gemaakt
is op basis van de syntactische analyse, die laat zien dat 14:10c afhankelijk is van
14:1Ob. Zie syntactische vers-analyse ter plaatse.

100 Dit zal de familie van de bruid zijn. Zie de analyse van de personages t.p. en
de exegese van dit vers.

lot Zie voor vertaalkeuze van het subject de syntactische analyse per regel ter
plaatse.

102 mn  =  verbum is afleiding van :rtlrt = 'raadsel'. Het Nederlands kent allen
'ontraadselen' en niet 'raadselen', zodat hier een ander oplossing gezocht moest
worden, wat resulteert in 'te raden geven'.
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alsi03 jullie'04 in staat zijn het aan mij te verklaren,105
verklaren 106 in de zeven dagen van het feestmaal,
- en jullie het [dus] gevonden hebben -
dan zat ik jullie dertig onderkleden en dertig feestgewaden

107

14.13 Als jullie niet in staat zijn  [het] aan mij te verklaren, [geven.
dan geven jullie op jullie beurt 108

aan mij dertig onderkleden en dertig feestgewaden.
Ze zeiden tegen hem:

Geefje raadsel te raden
en laat het ons horen!

14.14   Hij zei tegen hen:
Uit de eter komt eten
en uit de sterke komt zoet.

Ze konden het raadsel niet verklaren,
drielog dagen [lang].

14.15 Het geschiedde op de zevendello dag

103

Jouon-Muraoka (1996, §167c) stelt dat het gebruik van ON aangeeft dat de
protasis (de premisse, daar waar men van uit gaat) 'is considered real' en van 15 dat
de protasis 'is considered unreal'. Met deze aanname zou Simson verwachten dat de
mannen zijn raadsel kunnen oplossen, wat echter niet het geval lijkt te zijn.

104 SHA 2001 heeft waarschijnlijk uit stilistische overwegingen de plurale vorm
singulair weergeven ('je' in plaats van 'jullie'), wat ook mogelijk is bij een plurale
opvatting van  'je'.

105 Alhoewel hier 71] staat dat tot nu toe met 'melden' is vertaald, is hier en na-
volgende verzen voor 'verklaren' gekozen ten gunste van het Nederlands.

106 Het paranomastisch gebruik van 7% was ook te honoreren geweest via 'als
jullie het mij kunnen verklaren, en wel in de...'  .  SHA 2001 heeft hier de paronoma-
sie in de vertaling laten staan, tegen haar gewoonte in.

107 De gebezigde woorden TIED''Jn 'onderkleed' en 772 'feestgewaad' lijken een
pleonasme te vormen. Van Daalen 1966 kiest op etymologische gronden en op basis
van bijbelse vindplaatsen van vergelijkbare constructies voor 'feestgewaden'; in
14.19, waar sprake is van nle'577, kiest zij voor 'kleren:

108 6
Op jullie beurt' vertaald vanwege het pronomen personale separaturn CriN

'jullie' dat hier zo nadrukkelijk het subject naar voren haalt. (Zie ook Muraoka
1985,31, waar dit vers voorbeeld is van benadrukking door de volgorde predicaat -
pronomen personale als subject).

109 Het tekstkritisch apparaat meldt een tekstgetuige met de opmerking 'nux, sed
cf 15b':  dus een lezing die inhoudt dat hier een periode van zeven dagen is aangege-
ven ('15b' is een verwijzing naar 'Irzort in 14.15 - zie noot aldaar). Dat ene manu-
script leest dus: 'gedurende de zeven dagen van het feest konden de mannen het
raadsel niet ontraadselen'. Men heeft blijkbaar getracht de getallen met elkaar in
overeenstemming te brengen.

110 Verschillende handschriften laten verschillende oplossingen zien om het
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dat ze zeiden tegen de vrouw van Simson:
Verleidill je man
opdat hij aan ons het raadsel verklaart
want anders verbranden wij jou en je vaderhuisl 12 met vuur.
Om ons ons bezit te ontnemen 113

hebben jullie ons uitgenodigd, of niet soms  114
11514.16 De vrouw van Simson huilde tegen hem aan

en zei:
Je haat me alleen maar,

116

tijdsverloop te laten kloppen, bijvoorbeeld het ontbreken van '9]071 07'7 'nn (en in
14.14 had deze tekstgetuige al 'zeven' dagen, zie hierboven): de mannen konden het
raadsel de volle zeven dagen niet oplossen en op fle zevende dag gingen ze naar de
vrouw van Simson. Andere tekstversies hebben -rrl T€Tdp'rn, te lezen als 'D'„,T =
'de vierde': de mannen konden het raadsel drie dagen lang niet oplossen en op de
vierde dag gingen ze naar de vrouw van Simson.

111 nra = 'verleiden', 'overhalen'. 'Overhalen' heeft in het Nederlands een doel
nodig dat weergegeven wordt met een infinitief ('overhalen  om te...'). 'Verleiden'
lijkt toepasselijker bij twee mensen die (nog) geen echtelijke verbintenis zijn aange-

gaan. De staat van de relatie tussen de vrouw en Simson is niet helder. Het zeven-

daagse drinkgelag kan plaatsvinden tijdens huwelijksonderhandelingen, maar ook
als feestelijke viering van het gesloten huwelijk.

112 Met 'vaderhuis' in plaats van  'huis van je vader' voor T:]R n'; wil de bete-
kenis 'grootfamilie' die hierin besloten ligt, weergegeven zijn met honorering van
het noemen van de verwantschapsrelatie die in 'vader' klinkt.

113 De constructie lion'bil bevat de infc qal of piel van en'. TWAT geeft aan dat
er maar 66n pi'el ('verarmen') te vinden is, namelijk Dtr 28.42, en dat deze plaats
ook als zodanig is te lezen (N. Lohfink, TWA T III, 953-985). Het tekstkritisch appa-
raat geeft aan dat tekstbezorgers hebben gezocht naar alternatieven (toevoeging van
waw: 1<1757 vertalen met TrTW)(rucal...n jiEtg). en stelt  voor een hifil te lezen

(110'17737 'verdrijven', 'in bezit nemen', 'verarmen'). KB geeft dit vers zowel bij

qal ('aus d. Besitz verdriingen') als bij pi'el ('in Besitz nehmen'). SHA 2001: 'ont-
erven', Van Daalen 1966 gaat uit van een meteg onder de' en daarmee van een pi'el:
'verarmen: 'Erven' is een term die gebruikt wordt in met name boek Jozua bij het
verdelen van het land over de twaalf stammen. In deze sctne is er geen aanleiding
om te kiezen voor deze betekenis, hoe aardig die ook zou kunnen werken: de Filis-
tijnen zouden als in een lachspiegel de tegenpool worden van de kinderen van Israel
lijken doordat ze lijken aan te geven met deze uitspraak dat ze hebben 'geerfd', 'in
bezit hebben gekregen', net als de Israelieten land hebben geerfd/in bezit hebben
gekregen van JHWH.

114

Rip 'roepen' kan worden ingezet in de zin van 'uitnodigen'.
115 Gekozen voor de creatie van 'tegen iemand aan huilen' in de lijn van 'tegen

iemand aan zeuren' teneinde de intentie Simson over te halen tot uitdrukking te
brengen.

116 p-1 heeft hier de betekenis van 'all together', meer dan slechts 'only' (Murao-
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je houdt niet van me.
Het raadsel heb je te raden gegeven

117

aan de kinderen van mijn volk,
maar mij  heb je  [het] niet verklaard.

Hij zei tegen haar:
Kijk, mijn vader en aan mijn moeder heb ik [het] niet [eens]
zou ik [het] dan jou wel verklaren?" [verklaard,

14.17 Ze bleeftegen hem aan huilen de zeven dagen dat het feestmaal voor
Het geschiedde op de zevende dag [hen duurde
dat hij [het] verklaarde aan haar,
want ze had hem onder druk gezet,
en ze verklaarde het raadsel aan de kinderen van haar volk.

14.18 Toen zeiden de mannen van die stad 118 tegen hem
op de zevende dag,
voordat de 'dag-ster onderging:

,119

Wat is zoeter dan honing

ka 1985,131), rigarom hier 'alleen maar'.
117

De vooropplaatsing is gehonoreerd in de vertaling, omdat de volgorde in elk
geval afwijkend is. Alle nadruk komt hiermee op het raadsel te liggen. Van Daalen
1966 kiest voor accentuering van de verschillende partijen: 'Aan mijn volksgenoten
heb je een raadsel opgegeven, en mij heb je de oplossing niet verteld.' SHA 2001
heeft een neutrale weergave (zover het de weergave van het object betreft, niet zover
het de gender-invulling van datzelfde indirect object betreft): 'Je hebt het raadsel te
raden gegeven aan de zonen van mijn volk, maar mij heb je het niet verklaard!'.
Muraoka 1985, 40: het 'cognate object precedes, very likely without any specific
reason' . Dit lijkt me wel een erg gemakkelijke constatering.

118 Lidwoord anaforisch vertaald.
119 onn - 'zon: 'dag-ster', 'zonneschijf. Verder alleen in Job 9.5.0130 is gebrui-

kelijker. Het tekstkritisch apparaat stelt  voor te lezen: 377113 'de kamer'   cf  15.1.
Ook KB stelt dit voor (in hoeverre is hier sprake van wederzijdse bernvloeding dan
wel leunen op elkaar?) en verwijst bij het lemma 0711 'zon' naar 7-In 'kamer' en
omgekeerd. Deze lezing zou een vertaling opleveren als: 'voordat hij de donkere
kamer inging'.  Op de drempel  van een seksuele ontmoeting  met zijn (beoogde)
vrouw zouden de Filistijnen hem dan tegenhouden. Van Daalen zegt dat hier moge-
lijk een ongewone want archarsche vorm is gebruikt van Onn, een 'formule die ge-
bruikelijk was in verhalen als dit, waarbij het erom ging dat binnen een bepaalde
termijn raadsels moeten zijn opgelost, antwoorden gegeven etc.' (Van Daalen 1966,
29). Schneider vermoedt een woordspel dat hoorbaar is voor het publiek: 0-in zon,
40nn ploegen en 40-in stil,  dom  en  doof zijn. (T.J. Schneider, Judges, Collegeville
Minnesota: The Liturgical Press, 2000,211, (Berit Olam, Studies in Hebrew Narra-
tive and Poetry)). Kim (1993, 143) suggereert nonn te lezen als de vrouwelijke
variant van O7rl, met het werkwoord masc vervoegd zoals vaker het geval is als het
predicaat aan het subject voorafgaat.
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en wat is sterker dan een leeuw?
Hij zei tegen hen:

Als jullie niet met mijn kalfhadden geploegd,
dan hadden jullie mijn raadse1120 niet geraden.

14.19    Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem;
hij  daalde  af naar Askelon,
versloeg van hen dertig man,
nam hun kleren
en gaf de bovenkleden aan de verklaarders van het raadsel.
Hij brieste van woede
en ging op naar zijn vaderhuis.

14.20   Toen werd de vrouw van Simson die van zijn metgezel,
ze werd [de] gezellin van hem.

121

15.1 Het geschiedde na [verloop van] dagen,

[en wel] in de dagen van de tarwe-oogst,
dat Simson zijn vrouw wilde opzoeken122 met een geitenbokje
en hij zei:

··123

Laat mu    tot mijn vrouw komen, in de kamer.
Maar haar vader gaf geen [toestemming1124 om [tot haar] te komen.

15.2 Haar vader zei:

120 Uit deze uitspraak blijkt dat de term :T-i'n zowel de vraag als oplossing vervat.
121 n:n kan perfectum in de pi'el zijn (vriend ofnaaste zijn van iemand, ook 'als

Brautfilhrer dienen' (D. Kellerman, TWAT VII, 545-555), maar daarbij wordt dit
vers als enige bewijsplaats opgevoerd, waarmee de argumentatie voor deze interpre-
terende vertaling dun is). nvi kan ook een vrouwelijk nomen zijn, met de betekenis

'vrouwelijk gezelschap, vriendin'. Dat de bijstelling in deze opvatting in postpositie
staat, is niet uniek. Zie bijvoorbeeld 13.10 ('de man laat zich zien aan mij, die die
dag bij mij kwam').

122

779 - de grondbetekenis is 'observeren', vaak gevolgd door een oordeel of
beslissing (G. Andrd,  TWA T VI, 708-723). In enkele gevallen betekent het 'monste-
ren',  'kijken of iemand/iets er is', vaak met negatief resultaat. Daarnaast heeft het de
betekenis 'zich bekommeren om', 'opzoeken',. Als JHWH subject is van -Ips, dan is
het resultaat vaak bevrijding (Ex 4.31), bijvoorbeeld  in  de  vorm van vruchtbaarheid
(Ps 65.10, Sara in Gen 21.1, Hanna in 1 Sam 2.21). De poging van Simson zijn
vrouw op te zoeken, mislukt door toedoen van de vader, bevruchting van de vrouw
is hiermee onmogelijk. Zoals in heel Ri 13-16 nergens sprake is van voortplanting.

123 Cohortativus, ook te vertalen met 'Laat ik' of 'Ik wil'. Het geitenbokje (be-
kend als betaalmiddel voor hoerenbezoek, zie exegese ter plaatse) en het gebruik
van 'mijn vrouw', pleiten gezamenlijk voor de opvatting dat Simson denkt in zijn
recht te staan.

124 Door het invoegen van 'toestemming' is de betekenis gehonoreerd die lro hier
heeft.
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Ik heb uiteraard 125 [bij mezelf] gezegd
dat je haar [wel] moest haten 126

[dus]  heb ik haar aan je metgezel gegeven.
Haarjongere zus is mooier127 dan zij, ofniet soms7128
Laat die toch de jouwe worden,129 in plaats van haar.

15.3 Toen zei Simson tegen hen:
Ik draag deze keer geen schuld tegenover [de] Filistijnen,
als ik130 hun131 kwaad doe.

15.4       Toen ging Simson...,
hij ving driehonderd vossen,
nam fakkels,
draaide staart aan staart
en plaatste [telkens] 66n fakkel in het midden, tussen twee staarten.

15.5 Hij deed vuur in de fakkels ontvlammen,
joeg132 [ze] in het staande [koren] van [de] Filistijnen

125 Paronomastisch gebruik van 4-Dit in de vorm die hier gebruikt is CrinDR nOR,
inf.   abs.  +  pf.   1 e  sg.) komt slechts eenmaal  voor in TeNaCh  en  is  in de vertaling
gehonoreerd via 'uiteraard'. Zie syntactische vers-analyse ter plaatse.

126 Ook het paronomastisch gebruik van 410<0 in de hier gebezigde vorm
(TTnR10 R:0, inf. abs. + pf. 2e sg. m.) is uniek voor TeNaCh. Het is gehonoreerd via
'wel'. Zie syntactische vers-analyse ter plaatse.

127
3120 is contextueel positief in te vullen. Buber-Rosenzweig: 'wohlbeschaffe-

ner', wat een relatie legt met het scheppingsverhaal waarin God ziet dat zijn schep-
pingswerk  goed was. Simsons criterium  is  n0'  (zie Ri  14.3),  dat  van zijn schoonva-
der Ze. Vanwege het koehandelkarakter van deze scdne kies ik 310: 'mooi'. Zie
verder de exegese en het hoofdstuk over de theologie van Richteren. Zie ook
W.C.G. van Wieringen, 'Een dochter in de aanbieding (Ri. 15:2): De wederwaardig-
heden van de dochters in het boek Richteren als teken van verval', in: Dyk 2001,
125-138.

128 vertaling Rbn cf 14.15.
129 R] wordt gebruikt in een bevel dat wordt voorafgegaan of gevolgd door een

reden voor dat bevel (Waltke-O'Connor 1990, §34.7b). Hier net als in 13.8 weerge-
geven met 'toch'. Waltke-0'Connor vertalen 'Marry her instead of her (the older
sister)' en wisselen daarbij van subject, want het Hebreeuws heeft de vrouw als
subject, terwijl zij Simson het handelend subject laten zijn. De rol van het vrouwe-
lijk personage wordt hiermee verkleind.

130 Geexpliceerd subject waarmee de tegenstelling Simson - Filistijnen sterk
wordt neergezet, wat past in de context van een geschonden afspraak door een van
de partijen.

131 Edn Hebreeuwse codex, de Septuaginta prima manus en de Vulgaat kennen
hier (DOD, Van Daalen (1966,30) spreekt over een 'poging tot harmoniseren' die ze
ook zag bij Septuaginta en Vulgaat, die 15 voor an# lezen.

132 rtte m.bl. personen is 'zenden', maar wilde dieren als vossen laten zich niet
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en deed ontvlammen
zowel de korenhoop als het staande [koren] als de olijfgaarde.

133

15.6 [De] Filistijnen zeiden:
Wie heeft dit gedaan?

Ze zeiden:
Simson, de schoonzoon van de Timniet [natuurlijk],134
want die heeft diens vrouw genomen
en haar gegeven aan diens metgezel.

[De] Filistijnen trokken op
en ze verbrandden haar en haar vader met vuur.135

15.7 Toen zei Simson tegen hen:
Als jullie zo doen...
als ik mij gewroken heb op jullie,
[pas] dan zal ik stoppen. 136

15.8 Hij trapte137 hen scheen tegen heup - een harde trap -, 138

zenden of sturen. Het betreft een beweging weg van de handelende persoon, die hier
het beste met 'jagen' aangegeven kan worden (zo ook Van Daalen 1966). SHA 2001
heeft 'laten gaan', maar dat geeft niet de richting aan die Simson de dieren op wil
hebben.

133 De grammaticale verhouding tussen n'r 'olijf en 071 'gaarde' is enigszins

problematisch. Er kan sprake zijn van een asyndetische opsomming ('zowel de ko-
renhoop als het staande [koren], de gaarde [als de] olijven), maar ook een casus

pendens in postpositie zijn - ware het niet dat deze nooit in postpositie voorkomt
(Jotion-Muraoka 1996, § 156). Een wijngaard kan ook olijfbomen bevatten (zie Van
Daalen 1966, 30), maar (73 kan ook 'gaarde' zonder meer betekenen (zie noot bij
14.5). In combinate met rr; is hier dan sprake van een olijfgaarde.

134 6
natuurlijk' ingevoegd vanwege de interpretatie dat de Filistijnen de vraag bij

zichzelf stelden, en vragenderwijs op het antwoord komen. Zie de syntactische zin-
analyse ter plaatse.

135 Het dreigement eerder sprak over 'vaderhuis'. Sommige handschriften hebben
n·2 'huis' ingevoegd analoog aan 14.15.

'36 De qatalvorm 'rop] vertaald als futurum exactum (handeling die in de toe-
komst haar voltooiing vindt).

137 TTD: heeft als basisbetekenis lichamelijk geweld van mens tegen mens met ge-

volgen voor de persoonlijke existentie, of zelfs de dood tot gevolg hebbende (dit met
name in de hifilvorm). Volgens TWAT kan hier 'doden' bedoeld kan zijn, cf Ri
15.15 (J. Conrad, TWA TV, 445-454), maar ik kies voor de interpretatie dat Simson
de Filistijnen ongenadig in hun kruis trapt. Zie de exegese ter plaatse en W.C.G. van
Wieringen, "'Mogelijk blijvend letsel slachtoffers knokpartij" - een uitleg van Ri
15.8', Interpretatie 10 (2002) 2,17-19.

138 Van Daalen: En hij versloeg hen - een geweldige slag -, zodat ze hals-over-
kop de benen namen. NBG: En hij sloeg hen de ruggegraat stuk: een zware slag.
WV95:  En hij sloeg er ongenadig  op  los, en richtte een grote slachting  aan.  SHA
2001: Hij versloeg hen, scheen over heup, een grote slag. NBV: En hij sloeg er on-
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daalde af
en verbleef in de kloofvan de rots Etam.

15.9 [De] Filistijnen trokken op,
ze legerden te139 Juda
en ze verspreidden zich'4(' bij Lechi, 'Kaak'.

15.10 De manschap van Juda zei:
Waarom zijn jullie tegen ons opgetrokken?

Ze zeiden:
Om Simson vast te binden zijn wij opgetrokken,
om hem aan te doen
zoals hij ons heeft aangedaan.

15.11 Daarop daalde drieduizend man141 uit Juda af
naar de kloof van  de rots  Etam,
en ze zeiden tegen Simson:

Je weet toch
dat [de] Filistijnen heersen over ons, of niet soms?142
Wat143 hebje ons aangedaan?

Hij zei tegen hen:
Zoals ze mij hebben aangedaan
dat heb ik hun aangedaan.

15.12 Ze zeiden tegen hem:
Om je vast te binden zijn we afgedaald,

genadig op los en maakte talloze slachtoffers.
139 SV kent hier 'tegen Juda'. Indien 0 als onderdeel van een locativus wordt op-

gevat ('in Juda'), komt de inhoud van deze regel in overeenstemming met de hier-
opvolgende regel, waar ook sprake is van een locativus, namelijk 'in Lechi'.

140 De: = 'rondzwerven', maar ook 'ongezien neerleggen', 'aan zichzelf overge-
leverd zijn', 'woekeren'. De Filistijnen leggen zich niet ongezien neer, want uit het
volgende vers blijkt dat ze gezien zijn. Zwerven ze rond om Simson te vangen, alsof
het een wild dier is, een berenjacht? TWAT houdt de betekenis hier in het midden:
het kan zijn dat de Filistijnen in verwarring zijn en daarom niet tot de aanval over-
gaan, maar het kan ook zijn dat juist de bereidheid tot strijd wordt aangegeven (J.
Lundbom, TWATV, 436-442). SHA 2001 heeft 'en streken neer bij Lechi', wat een
doublure oplevert met het voorafgaande vers 'ze legerden zich in Juda', omdat er
geen verbijzondering bijstaat als 'en wel bij Lechi'. Ik sluit me grotendeels aan bij
Van Daalen 1966 ('in groepen verspreidden zij zich bij Lechi').

141  Hoewel het woordgebruik overeenkomt  met  dat  in 15.10 (singulair subject,
pluraal predikaat) is 0'lt hier niet als 'manschap' te vertalen vanwege het telwoord
dat eraan voorafgaat. 'Drieduizend manschappen' levert immers geen correct Neder-
lands op .

142 Vertaling Rbn conform 14.2 en 15.2.
143 De objectszin riNT TTD is ter wille van het Nederlands samengebracht in het

woord 'wat' en niet vertaald met 'wat is het dat'.
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144

om je in de hand van de Filistijnen te geven.
Simson zei tegen hen:

Zweer mij
dat in elk geval jullie145 mij niet146 neerstotent47.

15.13 Ze zeiden tegen hem, zeggende:
148

Nee, maar vastbinden,
we zullenje zeker vastbinden,
en we zullen je geven in hun hand.
Doden?
Nee, we zullen je niet doden.

Toen bonden ze hem vast met twee nieuwe touwen
en ze brachten 149 hem weg van de rots.

15.14  Hij kwam in Lechi,150

daar kwamen [de] Filistijnen de strijdkreet aanheffend op hem af.
151

Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem;
de touwen om zijn armen
werden als een vlaspit die verteert152 in vuur:
zijn banden smolten van zijn handen.

15.15   Toen vond hij een verse ezelskaak,

144 Vanwege de status constructus, waarbij het tweede lid altijd bepaald is van-

wege die constructus, is hier het bepaalde lidwoord niet tussen vierkante haken ge-
zet, zoals elders in deze vertaling wel het geval is. Idem in 15.20.

145 postpositie geexpliciteerd subject cnN vanwege nadruk (Zie Muraoka 1985,
31)

146

11 = conjunctie van afweer
147 12 - o.a. 'aanvallen' en 'neerstoten'. Van Daalen 1966 kiest voor 'aanval-

len', maar met deze vertaling is de tegenstelling met de erop volgende zin minder
helder dan met 'neerstoten' aangezien een aanval kan bestaan uit 'vastbinden'.

148 Zo om de twee vermeldingen van noN recht willen doen. Andere mogelijk-
heid:  'Nee, maar vastbinden zullen we je wei degelijk' (Muraoka  1985,87: hier is de
infinitivus absolutus ingevoegd om oppositie of antithese uit te drukken ).

149 De keuze voor 'leiden' zou stilistisch wellicht te prefereren zijn boven de
keuze voor 'brengen', maar dan ontstaat een concordantieprobleem met  16.31  waar
het dode lichaam van Simson wordt weggebracht en ook het verbum 715N is ingezet.

150 Van Daalen 1966 heeft hier de naam 'Simson' ingevoerd, waarschijnlijk om
het geexpliciteerd subject Rl,1 te honoreren.

15'  De qatal lD'in staat het toe deze zin ook tot achtergrond te nemen, waarmee
deze samen met de voorgaande tot tijdsbepaling kan worden gemaakt. Zie ook de
opmerkingen bij de syntactische vers-analyse van 14.5/6.

152 -ID=  is in 15.5 tweemaal vertaald met 'ontvlammen', maar vanwege de verge-
lijking tussen de vlaspit die de hitte niet kan weerstaan enerzijds en de banden die
van de handen afvallen anderzijds, past hier beter de volgende fase in het verbran-
dingsproces, te weten verteren.
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hij strekte zijn hand uit,
nam deze
en versloeg daarmee duizend man.

15.16   Simson zei:
Met de kaak van een ezel,
een ezel, een ezelspan
Met de kaak van een ezel
versloeg ik duizend man

15.17 Het geschiedde
zodra hij opgehouden was met spreken,
dat hij de kaak uit zijn hand wierp
en deze plaats Uitriep153 tot Ramat Lechi, 'Kaak-hoogte'.

15.18 Hij kreeg grote dorst,
riep tot JHWH en zei:

Uzelf hebt in  de hand van uw dienaar
deze grote bevrijding gegeven,
en nu zou ik doodgaan van de dorst
en zou ik vallen in de hand van die onbesnedenen?

15.19 Toen spleet God de holte154 bij Lechi,
er kwam water uit en hij dronk.
Zijn geest keerde terug
en hij leefde [weer op].

155

Daarom gaf men die de naam Bron van de roepende;
deze is in Lechi tot op deze dag.

15.20 Hij richtte Isra81 in de dagen van de Filistijnen,
twintigjaar.

16.1 Simson ging156 naar G:,71,

zag daar een vrouw, een hoer,
en kwam tot haar.

16.2    Aan de Gazieten157 werd gezegd:

153 De vermelding 100 'zijn naam' of een vergelijkbare constructie ontbreekt in
deze  passage, in tegenstelling  tot de passage   15.19  waar ook sprake  is  van  een
naamgeving.

154 Zie Van Daalen  1966 voor exploratie  van het gebruik  en de mogelijke bete-
kenis van er,DIG, dat zich beweegt tussen de 'kaak van Simson', 'vijzel' en 'holte in
de rots'. Van Daalen vertaalt: 'En God maakte een spleet in de 'Vijzel' bij Lechi,
SHA 2001 kiest voor 'Holte die in Lechi is', terwijl Buber-Rosenzweig schrijven
vindingrijk: 'die Zahngrube, die im Kinnbackenfels'.

155 Het rijmend Hebreeuws 'nha ('bij Lechi) en '11 ('en leefde op') heb ik he-
laas niet kunnen honoreren in de vertaling.

156 Lxx kent de toevoeging EK€,0€v, 'vandaar:
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Simson is hier gekomen.
Ze maakten een omsingeling,

158

159

en lagen de hele nacht     in de stadspoort voor hem in een
ze hielden zich de hele nacht stil, [hinderlaag,
[tegen elkaar] zeggende:

Tegen het krieken van de ochtend160

zullen wij hem ombrengen.
16.3 Maar Simson bleef liggen tot middernacht;

toen, te middernacht, stond hij op,
hij greep de deuren van de stadspoort en de twee deurposten,
trok ze met grendel [en al] los,
plaatste ze op zijn schouders
en droeg ze naar de top van de berg, in het zicht van Hebron.

16.4 Het geschiedde daarna
dat hij ging houden van een vrouw in het Dal van de Wijnstok;

161

162haar naam was Delila.

157 LXX zet Kal d' Tly'ydATI 'en ze zeiden' ervoor, en leest waarschijnlijk -Irl of
Dll'l.

158 120 intransitief, 'omsingelen' is transitief en vormt daarom niet meteen een
passende vertaling, temeer daar men in de stadspoort ligt en in die positie lijkt er niet
veel te omsingelen. Van Daalen 1966: 'kwamen zij van alle kanten aan', SHA 1988:
'Zij stelden zich rondom op'. 'Een omsingeling maken' doet recht aan de grondbe-
tekenis van =00, en vermijdt de toevoeging van een object.

159 Het tekstkritisch apparaat suggereert (190 €f 2b te lezen. De toevoeging €f2b
is onduidelijk. Misschien wil het tekstkritisch apparaat de eerste maal 'de hele dag'
lezen in plaats van 'de hele nacht' om de logica te behouden in de temporele volgor-
de: de Gazieten gaan op de dag in hinderlaag liggen, 's nachts houden ze zich heel
stil, tot Simson te middernacht tot actie overgaat. Hiermee gaat een mogelijke prelu-
de op de naam van de vrouw die Simson fataal zal worden, verloren: n'7'50
(16.2) rl'7'.brw (16.2) rt'7''pn (16.3) 715'57 (16.4).

160 Van de constructie npl:'1 -11R--113 is het eerste lid 7,R op te vatten als een no-

men ('licht'), maar ook als infinitivus, en dan 'als ein Geschehen verstanden und

dementsprechend nicht mit "licht" sondern mit "Helwerden" Obersetzt werden',
waarbij aangetekend: 'Mit der Sonne ist das Licht als solches nicht identisch'. (Ch.
Barth, TWATI, 473-754).

161

770 = 'helrode druivensoort'. Zie exegese ter plaatse.
162 Volgens Lettinga 1996 (§84.a) is 4'57 naul 'haar naam was Delila' een

asyndetische attributieve zin bij de hoofdzin p,0 #r= :1014 3;IR'l 'hij begon te hou-

den van een vrouw in het Dal van de Wijnstok', doordat deze bijzin een onbepaald
antecedent zou hebben. De correcte vertaling zou volgens deze opvatting zijn: 'wier
naam  Delila was'.  Voor de interpretatie  van deze tekstplaats maakt het niet uit of de
regel ;15'57 TTZ301 wordt opgevat als hoo fdzin of als bijzin.
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16.5 De Filistijnse stadsvorsten 163 trokken op naar haar
en zeiden tegen haar:

Verleid hem
en zie waardoor zijn kracht [zo] groot is,
en waarmee we hem [dus] zouden aan kunnen,
opdat wij hem kunnen vastbinden
om hem te overweldigen. 164

[Dan] zullen wij jou de man 1100 zilverstukken geven.
16.6 Delila zei tot Simson:

Verklaar mij toch
waardoor je kracht [zo] groot  is
en waarmee je vastgebonden zou moeten worden
om je te kunnen overweldigen.

16.7 Toen zei Simson tot haar: 165

Als ze me zouden vastbinden met zeven verse pezen
die [nog] niet uitgedroogd zijn,
dan zou ik zwak worden
en ik zou zijn als elk ander mens. 166

16.8 De Filistijnse stadsvorsten brachten haar zeven verse pezen
die [nog] niet uitgedroogd waren;
zij bond hem daarmee vast

16.9     - terwijl ze in hinderlaag liggend bij haar in de kamer verbleven -.
Ze zei tot hem:

[De] Filistijnen overje, Simson!
Daarop scheurde hij de pezen
zoals een koord van vlasdraden scheurt167

zodra dat vuur ruikt;
zijn kracht[bron] werd niet bekend. 168

163 ']-10 komt in TeNaCh alleen voor in combinatie met engbg en lijkt daarmee
te zijn gereserveerd voor Filistijnse hoogwaardigheidsbekleders.

164 71:D = pi'el o.a. 'vernederen', 'verlagen', 'overweldigen', 'verkrachten'. Zie
noot bij 16.19 voor overwegingen bij de vertaalkeuze.

165 Versdeler amach ontbreekt in deze zin. Keuzes gebaseerd op verdeling van
andere verzen (zie bijvoorbeeld 16.11 voor het laatste versdeel).

166 Van Daalen 1966: 'dan word ik zwak en een gewoon mens gelijk.'; SHA
1988: 'dan zal ik zwak worden en zijn als een der mensen.' Van Manoach wordt in
13.2 gezegd: -trIN 0'14, wat ik vertaal met 'een of andere man' en niet met bijvoor-
beeld het ook mogelijke 'een zeker man', opdat de relatie met deze plaats (die er is
door de herhaling van -trIR) behouden blijft. Voor de mogelijke relaties tussen 16.7
(C-IR,1 7MRD 'als elk ander mens'),  13.2 (-Irtlt 0*R 'een of andere man') en 9.53
(nnR   nOR  -  'een of andere vrouw') zie exegetische notities.

167 nn :  = 'werk' (vakterm voor draad van vlas ofhennep)
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16.10   Delila zei tot Simson:
Kijk, je hebt me bedrogen,
en leugens tot mij gesproken.
Nu, verklaar mij toch
waarmee je vastgebonden zou moeten worden.

16.11   Hij zei tot haar:
Als ze me stevig169 zouden vastbinden,
met nieuwe touwen waarmee [nog] geen werk is gedaan,
dan zou ik zwak worden
en ik zou zijn als elk ander mens.

16.12   Delila nam nieuwe touwen
en ze bond hem daarmee vast.
Ze zei tot hem:

[De] Filistijnen overje, Simson!
- ze verbleven [nog steeds] in hinderlaag liggend in de kamer -.
Hij scheurde ze van zijn armen als een draad.

16.13   Delila zei tot Simson:
Tot op dit moment heb je me bedrogen
en leugens tot mij gesproken.
Verklaar mij
waarmee je vastgebonden zou moeten worden.

Hij zei tot haar:
Als je de zeven strengeni  van mijn hoofd
zou weven in de schering,

171

[dan....1172

168 De vertaalkeuze breekt in op de concordantie, die vraagt om de vertaling
'werd niet geweten'.

169

Met invoeging van 'stevig' is de paronomasie van het werkwoord verdiscon-
teerd.

170 Afgeleid van 49bn ('draaien') en dus in feite 'dreadlocks' of pijpenkrullen.
Komt alleen in 16.13 en 16.19 voor.

171 n,013 is afgeleid van +01 (o.a 'uittrekken'), en betekent 'kettingdraden' (van
een horizontaal weefgetouw). Dit vers is de enige vindplaats. Vanwege de singulaire
vorm kies ik voor 'schering'. waarmee de strengen worden tot 'inslag'. SV vertaalt
'weversboom', maar dat is onderdeel van het weefgetouw, terwijl hier het weefwerk
lijkt te zijn bedoeld. Verder komt 'boom' al voor 16.3, waardoor de lezer bij 'we-
versboom' op basis van de vertaling cell link kunnen leggen tussen 16.3 en 16.13 die

geen grond vindt in het Hebreeuws.
172 Deze aanzet tot een tweede zin ontbreekt. Het tekstkritisch apparaat sugge-

reert dat er werkwoorden zijn weggevallen (nonn vb erc). LXX heeft de gevoelde
lacune willen oplossen met
Kal dykpol Ili dv Tch Traaadkw €if Tov Toixov, Kdl Zaoilal daG€ vilf (bg €Ig TQ
v  dvepcimov (= 071*,1 -111)40 'rrm -1'prrtlt 7rre rippm), in vertaling: 'als je zou slaan
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17316.14 Ze sloeg [ze vast] met de pin
en  zei  tot  hem:

[De] Filistijnen overje, Simson!
Hij werd wakker uit zijn slaap
en trok de pin los,
[met] de inslag,74 en de schering.

16.15   Ze zei tot hem:
Hoe kun je zeggen:

Ik houd van je
terwijl je hart niet bij mij is?
Wel drie keer heb je me bedrogen,
en me niet verklaard
waardoorje kracht [zo] groot is!

16.16 Het geschiedde
zodra zij hem onder druk had gezet met haar woorden, alle dagen,
dat zij hem ging benauwen
en zijn ziel kromp ineen175 tot doodgaan aan toe.

16.17 Toen legde176 hij aan haar zijn hele hart bloot,
en zei tegen haar:

Een scheermes is er niet over mijn hoofd gegaan,
want een gewijde Gods ben ik
vanaf de schoot van mijn moeder;
als ik geschoren zou worden,
dan zou mijn kracht wijken van mij,
dan zou ik zwak worden
en ik zou zijn als elk ander mens.

16.18   Delila zag dat hij aan haar zijn hele hart blootgelegd had,

de pin in de muur, dan zou ik worden als elk ander mens')
173

Dpn  = 'slaan', 'stoten'; -In'  = 'pin'. Delila slaat de ingeweven strengen  als  in-
slag vast in de schering. Het is hetzelfde werkwoord en hetzelfde instrument dat in
de vertelling rond Jael en het doden van Sisera wordt gebruikt (Ri 4.21/ 5.26).

174 1-,R = 'weversspoel: Enige vindplaats. 3,N = 'weven', dus 17-1 kan 'weefsel'
zijn. Maar dan is vermelding van 'schering' niet nodig. Bij de drieslag pin, inslag en
schering is er stilistische relatie met 16.3, waar Simson deuren, deurposten en gren-
del lostrekt. Van Daalen wijst op de ongebruikelijke maar niet foutieve status con-
structus met lidwoord (13*0 100) wat haar brengt tot de vertaling: '[hij] rukte zowel
de weverspin als het weefsel los'. (Van Daalen 1966,36)

175

737 = 'korter worden', 'ongeduldig worden'. In Ri 10.16 wordt deze uitdruk-
king gebezigd voor de ziel van JHWH. SHA 2001 kiest voor 'ineenkrimpen', Van
Daalen 1966 vertaalt: 'dat het hem dodelijk verveelde'.

176 -Ir hier niet te vertalen met 'melden' of'verklaren', zoals wel mogelijk is op
andere plaatsen. 'Zijn hart luchten' heeft de connotatie dat Simson met een be-
zwaard gemoed rondloopt en dat is niet het geval.
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ze zond [een bodel 177 en riep de Filistijnse stadsvorsten, zeggende:

Trek op deze keer
want hij heeft zijn hele hart aan mU

178 blootgelegd.
Toen zijn ze naar haar opgetrokken, de Filistijnse stadsvorsten,
en ze hebben het zilver in hun hand meegebracht.

179

16.19   Ze liet hem in slaap vallen op haar knieen.
Toen riep ze iemand

180en ze liet de zeven strengen van zijn hoofd afscheren.
[Zo] begon ze hem te overweldigen
en zijn kracht week van hem weg.

181

16.20  Ze zei:
[De] Filistijnen overje, Simson!

Hij werd wakker uit zijn slaap
en   zei:

Ik kom er keer op keer uit

177 r150 kan zonder object optreden, dus zonder het noemen van degene die gaat

roepen of gezonden wordt (zie bijvoorbeeld Lettinga  1996  §81.d en Jouon-Muraoka
1996, §125 bd, x). SHA 2001 vertaalt: 'Zij zond en riep[...]', waar bij 'zenden' toch
node de gezondene gemist wordt. Een mooiere vertaling  zou  'Zij liet roepen  [... ]'
opleveren, maar dan wordt niet zichtbaar dat hier een ongenoemd personage op-
treedt.

178 Het Ktiv is 12'71 nR nt -191;1 'D  'want hij heeft zijn hele hart aan haar bloot ge-
legd; het Qre echter 115; r,R '5  -t'in ·D  'want hij heeft zijn hele hart aan mij blootge-
legd'. Het Ktiv geeft de mogelijkheid het citaat op te vatten als vertellerstekst (met
de lezer als doelgroep), maar ook deze woorden in de mond van de bode te leggen
(met de Filistijnse stadsvorsten als doelgroep). De verandering van,0 'aan haar' in
'5 'aan mij' brengt de woorden bij Delila, waarmee zij de Filistijnse stadsvorsten de
reden voor het gebruik van (DE:Tw 'deze keer' geeft. Zie Van Daalen 1966, 37 voor
alternatieve lezingen.

179 Via de voltooid tegenwoordige tijd is de qatal met daaropvolgende wayyiqtol
gehonoreerd.

180 De gebruikte werkwoordsvorm is een imp 3  persoon vrouwelijk, pi'el: Delila
laat afscheren. Voor discussie rond dit vers zie J.M. Sasson, 'Who Cut Samson's

Hair? (And Other Trifling Issues Raised by Judges 16)', Prooftexts 8 (1988), 337.
181 In vergelijking tot 16.17 ('iDD) staat hier de extra prepositie 59, weergegeven

met het in het Nederlands strikt genomen overbodige 'weg'. Het voorkomen van de

prepositie is niet noodzakelijk, maar ook niet uitzonderlijk. Het zou kunnen duiden

op een extra dramatische kleuring. Zie bijvoorbeeld Gen 38.19 waar ook de preposi-
tie wordt ingevoegd (7153*1 'van zich af) terwijl dit niet noodzakelijk is:
n#Do  D'Di  non  75rn  Dpr i 'ze stond  op,  ging  en  trok de sluier  van  zich  af:  het  is
het dramatische gebaar waarmee Tamar zich weer omkleedt van publieke vrouw tot
weduwe. Ook bij Simson is sprake van een in dramatische verandering.
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en zal me [ook nu] losschudden.
Hijzelf wist echter niet
dat het JHWH was die 182 was weggeweken'83 van hem.

16.21 Toen grepen [de] Filistijnen hem,
ze staken zun ogen uit
en lieten hem afdalen naar Gaza.
Ze bonden hem vast met twee koperen kettingen;
hij moest gaan malen 184 in de gevangenis:85

16.22   Maar zijn hoofdhaar begon [weer] aan te groeien
zodra het geschoren was.

16.23 De Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich
om een groot offer aan Dagon, hun god, te offeren,
uit vreugde,
ze zeiden:

Onze god gaf in onze hand
Simson, onze vijand.

16.24   Toen het volk hem zag,
prezen ze hun god,
want ze zeiden:

Onze god gaf in onze hand
onze vijand,
en we1186 de verwoester187 van ons land,
die talrijk [maakte] onze verslagenen.

188

16.25   Want het was geschied189
zodra hun hart vrolijk was,
dat ze zeiden:

Roep Simson,

182 De vooropplaatsing van nlrl' in combinatie met de qatalvorm gehonoreerd
door het subject weer te geven met de subjectszin 'het JHWH was die'.

183 Conform de vertaalkeuze met de toevoeging 'weg' in 16.19 dient hier ook
'weg' ingevoegd te worden.

184 Participium van Into is 'malende', maar deze vertaling heeft in het Nederlands
de hier ongewenste connotatie van zwakzinnigheid.

185
Letterlijk: 'het huis der vastgebondenen'.

186 6

wel'  vanwege ral: waw explicativum.
187 1-in = hifil ptc: 'verwoesten'.  In  16.7 en 16.8 gebruikt in de pu'al in relatie tot

de pezen: 'uitdrogen'. In 'verwoesten' is te lezen 'tot woestijn maken', waarmee de
connotatie 'uitdrogen' bewaard wordt.

188 In het Hebreeuws is er sprake van een klankrijm dat niet is te verdisconteren
in de vertaling. SHA 2001 heeft de fraaie weergave 'In onze hand/gaf onze
God/onze vijand/de verdelger van ons land/die zovelen van ons velde'.

189 16.25 is opgevat alsflash back.
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hij moet ons laten lachen!
Ze riepen Simson uit de gevangenis
en wekte hun lachlust.
Ze lieten hem tussen de zuilen staan.190

16.26     Toen zei Simson tot de jongen die zijn hand vasthield:
Laat me rusten,

191

laat me de zuilen voelen
waarop het huis gestut is,
opdat ik ertegen kan leunen.

16.27   Het huis was gevuld met de mannen en de vrouwen:
daar waren alle Filistijnse stadsvorsten,
en op het dak: drieduizend man[nen] en vrouw[en],
kijkend hoe lachwekkend Simson was.

16.28   Toen riep Simson tot JHWH
en  zei:

Heer"2 JHWH,
gedenk mij toch,
maak mij toch sterk, 193
in ieder geva1194 deze keer, God,

opdat ik me wreek:
66n[maal] wraak voor mijn twee ogen op [de] Filistijnen.

16.29 Simson pakte de twee middelste zuilen,
waardoor het huis gestut was,
en waarop het gefundeerd was,

195

66n met zijn rechter- en 66n met zijn linker[hand].
16.30   Simson zei:

Moge mijn ziel sterven
met [de] Filistijnen !

190 9771971  - 'de staanders'.
191 rn: = hifil imp. sg. 'rusten: mi kent twee hifilvormen: rron 'rusten' en

n':n 'neerzetten: Bij 'neerzetten' (suggestie KB voor dit vers) lijkt alsof de jongen
Simson heeft gedragen in plaats van geleid. Van Daalen: 'Laat me maar los'; SHA
2001:  'Laat me rusten'.

192

Zie noot bij 13.8; vertaald met 'Mijnheer' cfkeuze Van Midden 1998 in 6.15.
193

pin = 'Sterk maken'. 16.26: 'vastgrijpen', 'vasthouden'. In 16.26 een hifil, in
16.28 een pi'el.

194 De emfatische uitroep  1R zo gehonoreerd.
195 Een wat problematisch zin om te vertalen, want het impliciet subject is de 3C p

sg, dus in grammaticaal opzicht is n'ZT  'het huis' subject, maar in het Nederlands is
deze zin het beste passief weer te geven terwijl het verbum in het Hebreeuws daar
geen aanleiding toe geeft. Een alternatief is het subject te wijzigen en n'ST  'het huis'
tot object te maken, maar dat zou een forse ingreep in de vertellerstekst betekenen.
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en hij strekte zich met kracht:
het huis viel op de stadsvorsten
en op al het volk dat daarin was;
de doden die hij heeft gedood in zijn doodgaan
waren talrijker dan die hij heeft gedood tijdens zijn leven.
Zijn broeders en zijn hele vaderhuis daalden af,
ze tilden hem op,
brachten hem [terug] omhoog,

196

en begroeven hem tussen Sora en Estaol,
in het graf van Manoach, zijn vader;
hij had Israel twintig jaar gericht.

196
Namelijk van de laagvlakte naar de hoogvlakte.
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4           ANALYSE VAN DE TEKST

4.1 Analyse-methode
De syntactische analyse is een van de methodische stappen die worden gezet
in deze studie naar de rollen van de vijf vrouwen die in het tekstcorpus voor-
komen.  Van het totale proces dat Talstra uiteenzet  als 'de ideale zoekweg' 1,
bevat deze studie een aantal elementen. Talstra noemt de volgende:
Gedurende het gehele onderzoeksproces zet de onderzoeker drie stappen:

stap 1 inventarisatie
stap 2 analyse
stap 3 intelpretatie.

Een tweetal vooronderstellingen ligt aan de basis van dit onderzoeksproces,
beide betrekking hebbend op twee opposities:

vooronderstelling 1 algemeen -> bijzonder
analyse door herleiding tot het algemene gaat v66r
analyse door herleiding tot het bijzondere;

vooronderstelling 2 taalkundig -> literair
taalkundige analyse gaat v66r literaire analyse.

De principiele ordening wordt hiermee: taalsysteem in de tekst -> tekstcompo-
sitie -> reconstructie van de tekst -> dialoog met de tekst.

1.   taalsysteem gaat v66r tekstcompositie;
2.   compositie gaat v66r reconstructie van de tekst;
3.      reconstructie gaat v66r de dialoog met de tekst;
4.   de dialoog tussen lezer en tekst vormt het sluitstuk.

Dit hele proces loopt dus van onderzoek naar taalsystematiek en literaire com-
positie, via synchronisch en diachronisch onderzoek, naar uiteindelijk de dia-
loog die de tekst voert met de lezers die verteller beoogde en de huidige lezers
van die tekst. Binnen deze studie vindt genoemde dialoog vorm in de exegeti-
sche duiding en theologische interpretatie.
Het onderhavig onderzoek naar de rol van de vrouwelijke personages in Rich-
teren 13-16 vormt een deel van deze 'de ideale zoekweg'.
De eerste stap, de inventarisatie, heeft geleid tot de keuze van de Hebreeuwse
tekst zoals de BHS die presenteert. Het zij opgemerkt dat de indeling van de
hoofdstukken die bekend staan als Richteren 13,14,15 en 16 en die relatief

'
Talstra 2002, hoofdstuk 3.
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laat zijn ontstaan (13C eeuw), niet op basis van een syntactische analyse zijn
afgebakend. Ditzelfde is te zeggen over de vers-indeling. Deze is volgens de
overlevering gemaakt door Robert Estienne, die de tekst met de hoofd-
stukindeling van Stephen Langton heeft gedrukt, en die rijdend in een post-
koets streepjes in de tekst heeft geplaatst bij wijze van vers-afbakeningen. Niet
aannemelijk is dat deze eerst de tekst heeft geanalyseerd alvorens te komen tot
een vers-indeling. Ook de pemchot en de setumot die in de tekst zijn opgeno-
men, vormen geen onderdelen die wegende factoren zijn bij de analyse zoals
toegepast in deze studie, omdat ze - zover bekend - niet op basis van gram-
maticale criteria in de tekst zijn geplaatst. De gangbare hoofdstuk- en versin-
deling wordt in dit onderzoek aangehouden om de verwijzingen naar peri-
kopen mogelijk te maken. Het verzamelen van 'relevante teksten,  [...]  gege-
vens uit de archeologie en niet-bijbelse docu-menten uit eerdere en latere pe-
riodes dan de overgeleverde bijbeltekst,2 heeft in het kader van deze studie
niet plaatsgevonden. Het maken van een eerste werkvertaling maakt onderdeel
uit van deze eerste stap.

De tweede stap, de analyse van de tekst, wordt hier voornamelijk ge-
vormd door een computerondersteunde syntactische analyse van de He-
breeuwse grondtekst.3 De uitkomst hiervan is een ordening van de zinnen op
basis van grammaticale kenmerken, er ontstaat een lineaire verhaal-
plattegrond. De tekstimmanente analyse van deze geordende tekst richt zich
achtereenvolgens op de syntaxis van de regels, de syntaxis van de hoofdstuk-
ken en de weergave van de personages. De uitkomsten van de syntactische
analyse brengen de literaire compositie aan het licht. Hiermee krijgt de tekst in
hoge mate een zelfstandige positie toebedeeld en mag deze zelf tot spreken
komen, binnen de vooronderstelling dat de toepassing van taal en daarmee de
bouw van een tekst mensenwerk blijft.4

Hierna worden structuur en strategie bekeken via een retorische analy-
se die erop gericht is de literaire compositie duidelijk te maken. De analyse

2  Talstra 2002,306.
3 Te onderscheiden van de narratieve syntaxis zoals toegepast in de structuralisti-

sche semiotiek, die in feite de inhoudelijke structuur in de zin van een logische ont-
wikkeling wil blootleggen, terwijl het in bedoelde syntactische analyse om de gram-
maticale structuur van zinnen en tekst gaat. Zie voor toepassing van de narratieve syn-
taxis bijvoorbeeld J. Maas,N. Tromp, Constructief bijbellezen. Zegstandig en actief in
de b#bellezen: een semiotische methode, Hilversum: Gooi & Sticht, 1984,12-19.

4 De uitdrukking 'de tekst mag het zeggen' is op te vatten als programmatische
beginselverklaring van de stroming die bekend is geworden als 'de Amsterdamse
School'  en die ervan uitgaat dat de zeggingskracht van de tekst zelf zo sterk  is dat op
basis daarvan uitspraken over de betekenis ervan gedaan kunnen worden. Volgens
Cheryl Exum (1996, 12) kunnen 'we' zeggen wat een tekst betekent in zoverre we de
auteur plaatsen binnen diens culturele context, waarbij aangetekend dat een tekst de
moderne lezer kan uitdagen tot vragen die de verteller niet heeft kunnen voorzien.
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van de grammaticale details en taalkundige structuur van de tekst als geheel
vormt  het  hart  van deze studie naar Richteren   13-16. De compositie  die  aan
het licht komt, vormt het narratologisch model voor uitspraken over de bete-
kenis van die tekst (stap 3).5 Deze betekenisgeving, waarbij de tekst van Rich-
teren   13-16  in de bredere theologische context  van  het hele Richterenboek
wordt geplaatst, wil de agenda van de schrijver blootleggen.

Het werkschema zoals door Talstra voorgesteld, ziet er in eerste in-
stantie lineair uit. In de praktijk is de vertaling echter niet alleen de start van
het onderzoek, maar is zij tevens terrein van bijstelling.6 Naast het zetten van
stappen in een voortgaande lijn, is er dus ook sprake van een iteraire bewe-
ging: het heen en weer gaan tussen de syntactische analyse en het verbeteren
van de vertaling op basis van de uitkomsten van de analyse.

De grote onderzoeksvraag is: wat staat er, en waarom staat het er op
deze wijze? De gevonden gegevens worden met elkaar in verband gebracht en
gernterpreteerd in een exegetische analyse, waarbij aan de orde zal komen of
de vrouwenrollen de verhalen beYnvloeden, maar ook of de invloed de andere
kant opwerkt: of de verhalen de rollen beYnvloeden: Bepalen de vrouwen
(mede) de loop van de verhaalde geschiedenis of bepaalt het verhaal de pre-
sentie en de rollen van deze vrouwen? Deze exegese zal de basis vormen voor
plaatsing van Richteren 13-16 binnen de theologie van bijbelboek Richteren.
Hier zullen de uitkomsten van het vergelijkbare onderzoek naar Richteren 6-9
door Piet van Midden worden betrokken. Hij betoogt dat in het boek Richteren
bij wijze van theologische geschiedschrijving op verborgen wijze over het ko-
ningschap wordt verteld. Daarbij bestaat het thema van de vertelling uit het
verval van de broederschap onder de kinderen van Israel. De teloorgang van
de broederschap zorgt ervoor dat er ruimte komt voor het koningschap. Van

5 Tot slot van deze ronde zouden reconstructie en adres kunnen worden onder-
zocht, met de vraag naar de beoogde en de huidige lezers, maar om tot een handzaam
eindproduct te komen beperkt deze studie zich tot de interpretatievraag naar de moge-
lijke betekenis van de tekst voor de beoogde lezers.

6 Van Daalen (1966, 12) merkt terecht op dat de vertaling eigenlijk het eindpro-
dukt is, terwijl het in de regels als eerste gepresenteerd wordt: 'In feite kan men een
tekst pas vertalen wanneer men die heeft geexegetiseerd. De vertaling zou dus eigen-
lijk aan het eind van deze studie, als het resultaat ervan, behoren te worden geplaatst.'
Ook G. Fohrer (G. Fohrer (Hrgs), Exegese   des   Alten Testaments, Heidelberg: Quelle
& Meyer, 19895,   180  (UTB 267); geciteerd in Jonker  1996,   117,  noot 63) maakt  een
opmerking over de vertaling: de oertekst is basis en vertrekpunt van het onderzoek,
een vertaling is pas mogelijk nadat exegetisch onderzoek is afgesloten.

7 Deze volgorde van werken is ook toegepast door Van Midden, die heeft aange-
geven (Van Midden  1998,243, noot 626) dat een studie naar 'de opmerkelijke rol van
de vrouw, de zuster in Richteren' nodig is als aanvulling op zijn onderzoek naar Gide-
on en Abimelek , wat mij tot inspiratie was en dat daarom de broeder kan worden ge-
noemd van dit zuster-onderzoek naar de vrouwen rond Simson.



64                                          4 ANALYSE VAN DE TEKST

Midden toont deze interpretatie voornamelijk aan langs een 'mannelijke' lijn,
waarbij de richters zelf centraal staan. Ik onderschrij f de theologie van Richte-
ren zoals Van Midden deze neerzet, en ben benieuwd of de tekening van de
vrouwengestaltes zoals ik die zie oplichten, past in die schets van steeds dun-
ner wordende broederschap als voorland van het Davidische koningschap. Een
mogelijkheid om te kijken of de vrouwenfiguren 'passen'  in deze langs man-

nen georienteerde lijn, is deze mannelijke lijn als perspectief te kiezen. De
vrouwelijke personages blijven dan in de voor vele vrouwen vertrouwde rol
van 'dochter van', 'vrouw van' en 'moeder van: Een uitdagender werkwijze
is de vrouwenrollen zo veel mogelijk uit te lichten en te onderzoeken of er een
thema of lijn is te ontdekken aan de hand van deze personages zelf. Als dit in-
derdaad lukt, dan kan dat thema of die lijn in contact worden gebracht met de
theologie van broederschap en koningschap, met de vraag of het ge-vondene
en het reeds bestaande in elkaar zijn te passen. Dat is wat gaat gebeuren in
hoofdstuk 6, waar de theologische lijnen centraal worden gezet: de vrouwelij-
ke personen in Richteren worden geYdentificeerd en aan elkaar gerelateerd in
het kader van de theologische agenda van het Richterenboek.

4.1.1 Verschillende analyses
Zoals aangekondigd, mi de tekst op verschillende niveaus worden geanaly-
seerd: op het niveau van de tekst, van de zinnen, en van de personages. De
eerste ronde bestaat uit een structuur-analyse van de hoofdstukken in hun ge-
heel en in samenhang met elkaar (tekstgrammatica). Uitgangspunt is dat
hoofd- en bijzinnen aan elkaar gerelateerd zijn op basis van grammaticale
kenmerken. Met deze relaties als uitgangspunt wordt er een hierarchische or-
dening aangebracht en wordt een verhaalplattegrond zichtbaar, met clustering
van zinnen die elk een paragraaf vormen rond een of meer subjecten.
De volgende ronde behelst een syntactische analyse van de afzonderlijke, en-
kelvoudige regels of zinnen8 waaruit de paragrafen zijn opgebouwd (zins-
grammatica). Hierbij is aandacht voor de opbouw van elke regel en het subject
dat er impliciet of expliciet in verwerkt is. De personages, die al in zicht zijn
gekomen in de eerdere twee rondes, staan centraal in de derde analyse-ronde,

waarbij ook narratologische inzichten een rol zullen spelen.
Bij de bespreking zal de nadruk komen te liggen op afwijkingen in de toepas-
sing van de grammaticale regels (de gekozen strategie bij het toepassen van
het systeem), omdat juist afwijkingen keuzes laten zien die de auteur gemaakt

8 Een zin en een colon (de eenheid waarin de zinnen van de vertaling zijn opge-
deeld) zijn twee verschillende grootheden, elk op eigen criteria afgebakend. De be-
grenzing van een zin zoals die gehanteerd wordt in de syntactische analyse is geba-
seerd op grammaticale criteria, terwijl een colon een adem-eenheid is. In de gebruikte
methode zijn de eenheden enkelvoudige zinnen, dat wil zeggen zinnen met maximaal
66n (werkwoordelijk ofnaamwoordelijk) predikaat.
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heeft en daarmee interessante informatie kunnen bevatten voor de invulling
van de vrouwenrollen in de verhalen.

In het kader van dit onderzoek gaat de aandacht in eerste instantie uit
naar personages als grammaticale subjecten. Deze wordt gaandeweg toege-
spitst op de vrouwelijke personages, waarbij gezocht zal worden naar de reden
van hun presentie in de verhaalde levensloop van Simson. Rondom de vrou-
wengestalten zweven verschillende vragen over hun positie en functie binnen
de Simson-cyclus. In hoeverre zijn zij bijvoorbeeld aanwezig in het verhaal
zover het de syntaxis betreft? En als zij aanwezig zijn, is dat dan 'virtueel' als
gespreksonderwerp of vormen zij ook 'lijfelijk' een aanwezige in de Simson-
cyclus? In het verlengde van de lijfelijke aanwezigheid: is dat als handelend
personage (subject), als aangesprokene (indirect object, of in de vorm van een
vocativus) dan wel anderszins (object)? Iedere  keer  als  er op basis  van  de
grammatica reden is opmerkingen te maken over een van de vrouwelijk per-
sonages, zal gekeken worden of er aansluitend op die grammaticale opmer-
kingen de mogelijkheid bestaat inhoudelijke opmerkingen te maken over de
rol van het personage, ten eerste in de desbetreffende passage en ten tweede in
het kader van de hele Simsoncyclus. Een spannende vraag, want uiteraard zijn
er zinnen waarin een vrouw expliciet genoemd wordt, maar talrijker zijn de
passages waar een vrouw geincludeerd is, en nog groter in aantal de passages
waarin geen enkele vrouw een rol speelt. Impliciet noch expliciet.
Cherchez la femme.

4.1.2    Toelichting bij de analyse van tekst en zinnen
Voor de opbouw van de tekst in een hierarchische ordening is het zinstype van
belang. Het zinstype bepaalt namelijk de relaties tussen de zinnen onderling en
daarmee de hierarchische ordening van de zinnen die samen een tekst vormen.
De tekst wordt met behulp van het computerprogramma omgezet in een ver-
haalplattegrond, waarin de zinnen en hun onderlinge relaties zichtbaar wor-
den. In deze hierarchische ordening is elke regel afgebakend als een enkel-
voudige zin met 66n predikaat, dat zowel werkwoordelijk als naamwoordelijk
kan zijn. De zinnen zijn te onderscheiden naar het soort predikaat en de wijze
waarop het subject is verwerkt (impliciet of expliciet, voor of na het predikaat
geplaatst). De karakterisering van de zinnen (het zinstype) gaat aan de hand
van drie vragen:9

•     is het predikaat een werkwoord, een naamwoord of een adjectief?
.   als het predikaat een werkwoord is, wordt dit dan voorafgegaan door

een voegwoord van het type 1, namelijk een 1 (waw-copulativum, ver-
bindingsvoorvoegsel) of een 1 (,waw-consecutwum, voorvoegsel dat

9 Deze karakterisering is te vinden in de code die in het schematisch tekstover-
zicht voor elke zin staat (WayX, AjC1 etc). Zie voor een volledige opsomming het
einde van dit hoofdstuk. Zie verder Talstra 2002,124.
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voortzetting van de werkwoordstijd aangeeft)?
•     is er een expliciet subject? staat dit subject voor of achter het predi-

kaat?
De structuur van de tekst wordt bepaald door de soorten relaties tussen zinnen
en zinsdelen, waarbij verschillende parameters een rol spelen. Hier wordt de
verbinding gelegd tussen de grammaticale observatie en de inhoudelijke inter-
pretatie:

10

•    zinstype en werkwoordstijd: onderscheid hoofd- en zijlijn; 11

• morfologische relaties: verbinding via persoon, getal, geslacht;
-   pro- en renominalisaties: het (terug)verwijzen naar de personages in

de tekst via een pronomen of bijvoorbeeld de herhaling van een naam;
• lexicale verbanden: de herkenning van spelers of themata via bijvoor-

beeld woordherhaling;
• structuursignalen: scharnierpunten in de tekst gevormd door onder

meer herhaald gebruik van constructies met 'D (partikel dat duidt op
achtergrondinformatie) of'rl + infinitief (tijdbepaling).

Er kan een structuur van de tekst gemaakt worden waarbij zinstypen, de al dan
niet expliciet genoemde subjecten en de verwijzende partikels een beslissende
rol spelen. Naast de structurering en indeling volgens deze criteria kunnen pa-

ragrafen (elkaar opeenvolgende teksteenheden rond 66n personage) geYdentifi-
ceerd worden via patronen. Hiermee wordt zichtbaar welke personages op het
toneel staan, welke geintroduceerd worden, wie van het toneel verdwijnen,
hoe ze in de tekst aangeduid worden. Het komen tot een paragraafindeling is
dus het doel van de analyse, niet het middel of het uitgangspunt. Het einddoel
is begrip van de inhoud van de tekst via interpretatie van de uitkomsten van de
analyse. Zo komt er een overzicht beschikbaar van de personages in de tekst
en de onderlinge verhoudingen. Deze formeel-grammaticale benadering kan
gemaakt worden via een computerprogramma dat in staat is een fijnmazige
analyse te maken van een bijbelgedeelte gebaseerd op een participanteninde-
ling.12 De gevonden structuur wordt in de tekst zichtbaar gemaakt in het hori-
zontale vlak door het inspringen van de regels via tabs, en in het verticale vlak
via de lijnen die regels met elkaar verbinden. De computer maakt zo een 'ver-
haalplattegrond' met een hoofdweg en zijpaden. Op deze wijze wordt een
structuur zichtbaar op syntactisch niveau die ook op het niveau van de vertel-
ling is te interpreteren: de afhankelijkheidsrelaties van zinnen ten opzichte van

" Vlg. Talstra 2002, 127.
11 Bijvoorbeeld de narrativus met geexpliciteerd subject (imperfectum consecuti-

vum, te herkennen aan de waijiqtolvorm) als onderdeel van een zin waarvan een ande-
re zin met impliciet subject afhankelijk is. De verhaallijn die door een reeks van zin-
nen met een imperfectum consecutivum wordt gevormd, wordt nu visueel gemaakt.

12

Daarbij mag een handmatige controle van de output niet ontbreken. Bij de be-
spreking van een voorbeeld hieronder, zal dat ook duidelijk worden.
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elkaar worden tot bouwstenen voor interpretatieve uitspraken over die tekst. 13

Maar de interpreet moet er natuurlijk wel op bedacht zijn dat degene die dit
verhaal heeft opgeschreven, heeft kunnen spelen met het systeem, en dat wat
zich voordoet als zijpad, inhoudelijk gezien een hoofdweg of een aankondi-
ging daarvan zou kunnen zijn.
Wie op deze wijze een tekst benadert en gaat interpreteren, ziet het verloop
van gebeurtenissen en handelingen zichtbaar worden en de verschillende per-
sonages op eigen wijze voor het voetlicht treden. En omdat de analyse uitgaat
van de tekstgrammatica, vormen de hoofdstukgrenzen zoals die worden gege-
ven in de BHS, geen vanzelfsprekende afbakeningen.

Naast deze structuur via verhaallijnen zijn er ook andere structuren
bekend in exegetisch onderzoek. Welke structuur zichtbaar wordt, lijkt afhan-
kelijk van de gegevens waarop de structuur gebaseerd is.
Siebert,4 geeft voorbeelden van structuurpatronen op literaire gronden. Ele-
menten corresponderen met elkaar doordat zij synoniemen of tegenstellingen
van elkaar zijn, of aanvullingen op elkaar vormen. Afhankelijk van de soort
relatie die de elementen hebben, onderscheidt Siebert de volgende structuren:

• parallelle structuren: A B C A'B'C'
• chiastische structuren: A B C C'B'A'
• concentrische structuren: A B C B A
• omlijstingen: A B C D A'

Een structurering op grammaticaal-syntactische gronden zou ter wille van de
vergelijking met bovenstaande als volgt weergegeven kunnen worden:

•    verhaallijnen: A Aa Aab Ab B Ba Bab Bb C Ca Cab Cabc
waarbij de hoofdletters staan voor tekstblokken die lineair met elkaar in ver-
band staan, en de kleine letters tekstblokken die ten opzichte van de hoofdlijn
inspringen (a = 1 tab; ab = 2 tabs etc).
Of deze twee soorten structurering naast elkaar kunnen bestaan,  zal de praktijk
uitwijzen. Het is te verwachten dat een zorgvuldige literaire benadering met
aandacht voor stijlfiguren als parallellie en chiasme niet leidt tot wezenlijk an-
dere uitkomsten dan de taalkundige benadering met aandacht voor verwijzin-
gen en relaties via grammaticale categorieen.
Om structurering via verhaallijnen beeldender te maken, volgen twee voor-
beelden aan de hand van korte, niet-bijbelse teksten. Het eerste voorbeeld be-
treft de woordvolgorde op zinsniveau:

a.        Maria zei  tot hem...
b.      Tot hem zei Maria...

Beide zinnen zijn grammaticaal correct. In zin a. is op het niveau van de direc-

13 Zie voor een uitgebreide verantwoording op en toelichting van de syntactische
analyse Talstra 2002, 123v.

14  1.  Siebed-Hommes,  'Laat  de  dochters  luven!'.  De  literaire  architectuur  van
Exodus   1   en  2  als  toegang  tot  interpretatie,Kampen:  Kok, 1993.
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te verwijzingen ('direct markers' genoemd in de terminologie van het compu-
terprogramma) te zien dat Maria met eigennaam genoemd wordt, en de per-
soon tegen wie zij spreekt met een pronomen personale ('hem'). In zin b. is de
woordvolgorde omgedraaid ten opzichte van zin a. en hoewel er dus sprake is
van dezelfde 'markers' heeft de verteller de speelruimte die de grammatica
haar biedt benut om het indirect object naar voren te plaatsen. Het taalsysteem
levert twee grammaticaal correcte zinnen, maar doordat de zin met de volgor-
de [indirect object - persoonsvorm - subject] minder gebruikelijk is dan de
volgorde [subject -persoonsvorm - indirect object] krijgt de zin attentiewaarde
voor de lezer toegevoegd, die contextafhankelijk zou kunnen inhouden dat de
aandacht naar het indirect object gaat, waarbij de betekenis van die attentie-
waarde een kwestie van interpretatie is. Toegepast op de voorbeeldzin b.: Ma-
ria sprak eerst tot de vrouw links van haar, en boog zich toen naar de man
rechts van haar. Tot hem zei Maria...

Een tweede voorbeeld zal aangeven hoe een paragraafindeling tot
stand kan komen. Criterium voor het afbakenen van een tekstblok en het be-
noemen als paragraaf is de personagevermelding en -verwijzing in dat tekst-
blok (waarbij een paragraaf uit 66n enkel vers kan bestaan). Zinnen die via
verwijzingen afhankelijk zijn van voorgaande zinnen, krijgen een inspringen-
de tab ten opzichte van de desbetreffende zin. Bij een dergelijke hierarchische
opbouw komen zinnen met een geexpliciteerd subject daarmee hoger in rang
te staan dan zinnen met een impliciet subject. De achterliggende idee is dat
nominalisatie en renominalisatie een hoge attentiewaarde hebben voor de le-
zer. In de tekst hieronder15 zijn de aan elkaar gerelateerde vermeldingen in
verwijzingen onderscheiden door een eigen typografie (vetdruk, cursivering,
onderstreping of een combinatie hiervan). Het volgende beeld ontstaat:

15 H.C. Anderson, 'Domme Hans', in: Sproooes van Andersen, De Bilt: Cante-
cleer, 1969 (Gouden Haantjes 9), 7-8.
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1. Lang geleden woonde er een graqfop een oud kasteel,
2.                die twee knappe zonen had.
3. Allebei wilden ze
4.                                   met de mooie dochter van de koning trouwen.
5.                                          De prinses had in het hele land bekend laten maken,
6.                                                           dat ze alleen wilde
7.                                                           trouwen met de man
8.                                                                 di  het handigst kon praten
9.                      Een -week lang oefenden de beide zonen zich
10.                                    in het voordragen van interessante verhalen.
11.                                     De ene zoon kende het Latijnse woordenboek uit zi/n hoofd.
12.                                    Bovendien kon hij
13. drie jaargangen van de krant opzeggen.
14. Ook helemaal uit zi/n hoofd
15. en wel van voren naar achteren

16.                                                    en van achteren naar voren!
17. De Meede zoon kende het hele wetboek van buiten
18.                                    en bekwaamde zich bovendien
19.                                         in het borduren van herenbroekenbretels,
20. wat in die tijd een hele kunst was!
21. 'Met mij  zal de prinses vast wei willen trouwen,'
22. zeiden ze beiden
23. en ze geloofden het nog ook.

Er is in dit voorbeeld een regelmatigheid in zinsrelaties te traceren via de per-
sonages en de verwijzingen naar hen. Zo zijn 2,9 en 22 aan elkaar gerelateerd
via de subjecten 'zonen' en de verwijzende woorden 'beide/n', waarbij regel 9
zowel de renominalisatie 'zonen' heeft als het verwijswoord 'beide' en zin 22
alleen het verwijswoord 'beiden'. Vandaar het toenemende aantal tabs.16 De
hiararchie tussen regel 21, 22 en 23 vergt wellicht enige toelichting. Deze rela-
tie is als volgt: 21 (directe rede) is afhankelijk van 22 (vanwege het werk-
woord 'zeiden'), 23 is afhankelijk van 21 (vanwege het object 'het' dat terug-

9. 17slaat op 'Met mij [...] trouwen  ). De regels waarop bovenstaande analyse  is

16 Dit voorbeeld geeft ook zicht op een onregelmatigheid: de lezer herkent 'de
prinses' uit r. 5 als een herneming van 'de mooie dochter' uit r. 4, maar een computer-
programma zou deze herneming niet kunnen constateren doordat er geen lexicale her-
haling of verwijzing is te traceren. Het programma zou een nieuw personage zien ver-
schijnen en deze verschijning honoreren met een hogere positie van de regel dan de
voorafgaande. Maar deze regel zou wel gebed blijven in r. 2 en 9, die immers tot el-
kaar in een afhankelijkheidsrelatie staan. De onderzoeker zou moeten ingrijpen van-
wege inhoudelijke gronden, aangezien 'de prinses' via inhoudelijke herneming gerela-
teerd  is  aan 'de mooie dochter  van de koning'.  Als de computer kan gebruikmaken
van een lijst met synoniemen die is opgesteld voor de te onderzoeken tekst, dan wordt
dit bezwaar ondervangen.

17 Talstra (1996,87) geeft aan via een voorbeeld dat uit slechts twee bijbelverzen
bestaat, dat vertalers grote invloed hebben op de toewijzing van de hoofdpersoon door
de wijze waarop ze zelf de zinnen hierarchisch ordenen. Zo gaat in 77:e Holy Bible.
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gebaseerd, zijn door een geprogrammeerde computer te begrijpen en toe te
18passen. Als een hiertoe ontworpen programma wordt toegepast op een bij-

beltekst als Richteren 13.1, ziet het resultaat er als volgt uit (na een vertaalslag
waarbij codes zijn omgezet in Hebreeuws woorden). Onder de Hebreeuwse
tekst staat de vertaling met corresponderende tabs, daaronder staat een verkla-
ring van de codes:

[<Su> SM,V  - ][<Pr> lm'] [<Cj>1]      1
[<Pr> neb]                        2

[<Co> mr ':'Do] [<PC>Un] [<Ren]                             3
I<Ti> rt,0 0'11- R] [<co> D'n#21 -1'i] [<su> nirr] [<po> cin·] [<cj>i]               4

1     De kinderen van Israel gingen door
2            te doen
3                           wat kwaad  is  in de ogen van JHWH
4              JHWH  gaf hen  in de  hand van de  Filistijnen, veertig jaar.

De code tussen < > geeft de soort constituent aan, in bovenstaand voorbeeld
achtereenvolgens conjunctie2' predikaat, subject, relativum, predikaatcom-
plement, complement, predikaat met object en tijdsbepaling. De hierarchie
tussen de zinsdelen onderling wordt bepaald door de relatie van een of meer
constituenten met een constituent uit een bovenliggende zinsdeel. Zo is in het
voorbeeld 111095 te doen afhankelijk van lED' gingen door. Deze constituent
wordt daarom op een nieuwe regel geplaatst en wel op een inspringende tab-

positie. De derde regel is in haar geheel een objectzin bij rli=5 en komt daar-
door op een nieuwe, verder inspringende regel te staan. Regel 4 bestaat uit 66n
zin, met een objectsuffix dat verwijst naar een zelfstandig zinsdeel uit regel 1:
het suffix 0- hen verwijst naar 51470' '12 kinderen van Israil, oorzaak van het

inspringen van deze regel, waardoor de bovenliggende regels 2 en 3 aangepast
moeten worden en extra moeten inspringen teneinde de hierarchische ordening
correct weer te geven.

Een groot deel van het analytische voorwerk kan de computer verrich-
ten, doordat formele taalkenmerken (die zinnen afbakenen, woordvolgorde

genereren, verwijswoorden herkennen en zo meer), grotendeels zijn te vatten
in regels die een computerprogramma kan toepassen. Controle van de geau-

Revised Standard Fersion Ex 2.9-10 over 'the woman' and 'the child', terwijl Re
New English Bible als hoofdpersonen van deze twee verzen 'the woman' en 'Pharao's

daughter' kent.
18 Zoals ontwikkeld aan de Vrije Universiteit. Dit programma is nog in ontwikke-

ling en niet verkrijgbaar voor anderen dan onderzoekers (gelieerd) aan de Vrije Uni-
versiteit. De verfijningen die zijn aangebracht in het computerprogramma sinds de
start van dit onderzoek naar Ri 13-16, konden niet meer verwerkt worden in deze pu-
blicatie.

i9 Hieronder staat een toelichting op de termen.
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tomatiseerde beslissingen en zo nodig gevolgd door bijstelling van de keuze
blijft weI nodig. Op de weergave van de computergestuurde analyse van de
Hebreeuwse tekst van Richteren is per zinsdeel van rechts naar links te le-

20
zen:

VS = versnummer

Vpng   =    vervoeging van het verbum (p = person, n = number, g = gender)
CILab  =    woordvolgorde en soort zin;
Ttype     =      type zin (Narratief, Quote of Discursief)
Ln = regelnummer.
De soorten teksten (Type) zijn te onderscheiden in:
D discursieve tekst beginnend met een jiqtol in narratieve tekst
N narratieve tekst beginnend met een waijiqtol
Q quote, citaat
NQ narratieve tekst beginnend met een citaat

Elk zinsdeel wordt gevolgd door een code die extra informatie geeft. Hieron-
der staan de codes voor de zinstypen die in Richteren 13-16 voorkomen, met
voorbeeldzinnen: 21

0Qtl qatal      op      eerste       13.10      XZS'Rn  ''/R  ITRnG rllrt Kijk! Die man laat
positie zich zien aan mij

0Yqt jiqtol op eerste 13.8 11'#R -111, R] Rl]' moge die toch nog-
positie maals bij ons komen

AjCI bijwoordelijke zin 13.3 nlpf lneR/ zijn vrouw [was]
onvruchtbaar

Defc defectief 13.8 [nn50 nuR] enbRF 0'14 die man Gods Idie u
gezonden hebtl

Ellp elliptische zin 14.8 01-11 ITT'-IR71 r'1'13 0-111-1 rrID I   tier wasl een

zwerm bijen in het
kadaver van  de

leeuw,j en honing.
imp imperatiefzin 13.4 R]'7007 neem je  in acht

infc. infinitiefzin 14.8   :Inrlph [0'<1'19 30'11] IHij keerde terug na
dagenl
om haar Dot vrouwl
te nemen

MSyn macro-syntactisch        13.5 'Trl het geschiedde
signaal

NmC1 nominale zin 13.2 rtlia 11301 zijn naam [wasj
Manoach

ptc. participiale zin 13.9 3-1(ol roS· R'm terwij l      zij       op       het

20 Zie ook Talstra 2002, 316, en de website http://www.th.vu.nl/-wiweb waarop
een pilotproject wordt gepresenteerd voor de weergave van tekstsyntactische structu-
ren met beknopte tekstbeschrijvingen.

21 De gebruikte grammaticale categorieen voor de Hebreeuwse zinstypen en con-
stituenten komen niet altijd overeen met de categorieen die gebruikt worden in de Ne-
derlandse grammatica, waardoor een an-op-an-vertaling onmogelijk is.
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veld verbleef
Voct vocatiefzin 16.20 10DVj Simson!

WayO   waijiqtol - impli-   15.20   #R-10' nR el r Mlrn hij richtte Israel
ciet subject

WayX  waiiiqtol - expli- 13.1 514-10· '13 lm' de kinderen van Is-
ciet subject rael gingen door

WeyO wejjiqtol - impli- 13.2 775' Rbi zij had niet gebaard
ciet subject

WLQt  waw - negatie - 13.3 nib' R51 je hebt niet gebaard
qatal

WLyq   waw - negatie -   13.4    7001 1" 'nton #Mi drink geen wijn of
jiqtol gegiste drank

WPyq    waw - voorzetsel-    14.16   -1'114 151 zou ik Ihet danl jou
zinsdeel - qatal Iwel] verklaren

WQtl waw - qatal 13.3 rrnni maar je wordt
zwanger

WXQi  waw - subject -   16.31   5Rne· m RE,Yi m;n hij had Israel ge-
qatal richt

WXyq
XQtl vooropgeplaatst 13.8    rr150 nON [D·rl#Rn tR] [die man Gods] die

element - qatal u gezonden hebt
Xyqt vooropgeplaatst 13.5 n.pln :T'71' orT#R n'TO 'D een godgewijde

element - jiqtol moet de jongen im-
mers zijn vanaf de
Imoederlschoot.

De constituenten zijn de volgende:

Aj Adjectief(groep) 13.2 ':-TrT nnE)(5:112 nlnli: uit Sora, uit de familie van
de Danieten

ap appositie 13.9    ;'1151, l'R ;10'R nlnl Manoach,     haar    man,fwasl
niet bij haar was

Cj conjunctie 13.3 %77 maar je wordt zwanger
CO complement 13.2 nlil' '1'DO .127;1 het Invade in de ogen van

JHWH

Ij interjectie 13.3 rt-179 riN 441 El]fl Kiik je bent omruchtbaar
Is      interjectie + suffix 13.5 :lin lEI 'D ia, iii bent immers zwanger

geworden
Lo locatief 14.10    :'Ir 513 110150 01 OD'

1 Simson maakte  daar  een

feestmaai
Mo modifier 13.4 R1 'nrOOTI nntn weinu, neem je in acht

Ng negatie 13.3 nir Rti je hebt niet gebaard
Ob object 13.3 je zult een zoon barenp n757
PC predicatief complement 13.3 ripy lr10Rl zijn vrouw Iwas] onvrucht-

baar

PO predikaat+object 13.14  :T'rl'13 -1014 51 alles wat ik haar opRedra-

gen heb
Pr predikaat 13.1 #R-10' ']1 1EO'l de kinderen van Israel gin-

gen door
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Ps predikaat+subjectsuffix 14.11 1nlb< CnlM-ID in hun zien van hem
I=zodra ze hem zagenl

Qu vraagwoord 13.18  ;IT n135 Waarom dit I-vraag je naar
mijn naamj?

Qp vraagwoord-predikaat 13.6 Rl;T FTD 1 waar hij vandaan Ikwaml,
Qs vraagwoord-subject 14.18  0170 plrID riD Wat is zoeter dan honing?
Re relativum 13.2           mir  '1':Ct DnE het kwade in de ogen van

JHWH
sc    supplementair  comple-   14.2    7101%67 82 :'In714 1rlp nemen jullie haar voor mii

ment tot vrouw

sp specificatie 14.18  01-18 plnn nO Wat is zoeter dan honintz?
Su subject 13.1 bR-10' '13 lE)0'1 de kinderen van Israil gin-

gen door
Ti tijdsbepaling 13.10  'blt 01'2 IC -IrER die op die dag bij mij In*am
VO vocatief 13.8 '11-IN '3 Ach, heer,

Elk hoofdstuk uit de Simson-cylcus wordt apart besproken. Eerst is er een
vereenvoudigde weergave in het Nederlands van de tekstsyntactische hierar-
chie  zoals  die  in  3.2 is gepresenteerd. Daarna wordt deze besproken, waarbij
delen van de hierarchie nader uitgewerkt worden. Bij de vereenvoudigde
weergave van het hele hoofdstuk zijn de volgende beslissingen genomen:
•     Een zin die een afhankelijke of parallelle zin onder zich heeft is gemar-

keerd met een  *.
•   Een zin die afhankelijk is van een zin erboven, wordt voorafgegaan door

het teken >.
.     Een zin die parallel is aan een zin erboven, is herkenbaar aan het teken =.
,   Doordat een zin in verschillende relaties tot andere zinnen kan staan, ko-

men de tekens ook in combinatie voor.
•   Als een zin afhankelijk is van een zin die direct eraan voorafgaat en het

betreft een relatie die grammaticaal is te rangschikken onder de noemer
hoofd- en bijzin, dan is deze relatie niet zichtbaar gemaakt en wordt de
bijzin niet weergegeven. Dit onderdeel van de structuur draagt namelijk
geen aanwijzingen in zich voor de structuur van een hoofdstuk als geheel.
Juist de relaties die over zinsgrenzen heen zichtbaar worden, zijn interes-
sant voor de interpretatie van het geheel op basis van de structuur.

• Participiale omstandigheidszinnen zijn niet opgenomen als deze aan het
eind van een hierarchische ordening zitten, omdat ze op die positie geen
rol spelen in de ordening die over zinsgrenzen heen loopt.

•    Zinnen die bestaan uit gesproken tekst zijn niet verwerkt in het overzicht,
aangezien deze altijd afhankelijke zinnen vormen en daardoor syntactisch
bewegingen in de structuur aanbrengen die noodzakelijk zijn. Bij dergelij-
ke zinnen is er dus sprake van ordening die voortkomt uit grammaticare-
gels en niet van een keuze die de auteur heeft gemaakt. Bij de analytische
bespreking van de hierarchie zal deze ordening wel geexpliciteerd worden
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als dat belangrijke informatie voor de interpretatie oplevert.
•   Als een directe rede bestaat uit regels die ten opzichte van elkaar in een

afhankelijke relatie staan, komen deze regels aan de orde bij de bespreking
van de syntactische hierarchie.

•    Zinnen die van elkaar afhankelijk zijn, zijn met elkaar verbonden door een
verticale lijn.

• Geexpliciteerde subjecten zijn in de vertaling onderstreept weergegeven.
Dit is niet alleen opdat snel een overzicht van de grammaticale subjecten
verkregen kan worden, maar ook om zichtbaar te maken waar in het He-
breeuws een persoonlijk voornaamwoord als subject is ingezet en waar
niet; in het Nederlands is dat namelijk niet altijd te verdisconteren doordat
het persoonlijk voornaamwoord vrijwel altijd wordt geexpliciteerd bij een
vervoegd werkwoord.

4.1.3    Toelichting bij de analyse van de personages
Bij de syntactische analyse van de tekst en de zinnen komen personages naar
voren door de grammaticale functies die zij bekleden (subject, direct object
etc.). Een dergelijk perspectief, gebaseerd op tekstkenmerken, heeft geen
ruimte voor een meer inhoudelijke benadering. Dat een inhoudelijke benade-

ring zinvol is, heeft Bat aangetoond aan de hand van de narratologische analy-
se.22 Bij de analyse van de personages in dit hoofdstuk en de exegese in
hoofdstuk 5 zullen vragen die centraal staan in de narratologische methode te
herkennen zijn. Vragen als 'wie ziet', 'wie zegt' en 'wie doet' uit Bals focali-
satietheorie zijn namelijk rechtstreeks terug te voeren op de grammaticale
constructie van een zin.

Hoewel de narratologische methode zoals deze wordt gepresenteerd
door Bal, niet specifiek gericht is op bijbelse narratieve teksten, is zij wel zeer
goed toepasbaar gebleken en zijn er resultaten die de vruchtbaarheid ervan
aantonen.23 Met de narratologische analyse geeft Bal een methode om een
tekst te interpreteren,24 waarbij drie niveaus een rol spelen. Deze 'lagen' ver-
houden zich tot elkaar in een vaste ordening, waarbij de 'fabula'25 de meest
rudimentaire vorm van de inhoud geeft, het 'verhaal' de inhoud van de fabula

22
Haar benadering gaf een impuls aan aan de analyse en interpretatie van bijbel-

teksten. M. Bal, Narratology. Introduction to the theory ofnarrative, 2nd ed. Toronto:
Toronto Univeristy Press, 1997.

23 Eerst publicaties van Bal zelf, zoals Bal 1988a, maar ook werk van F. van Dijk-
Hemmes, waaronder A. Brenner, F. van Dijk-Hemmes, On Gendering Texts, Leiden:
Brill, 1993.

24 6
understand, analyse and evaluate', Bal 1997, 3.

25 Fabula: serie logisch en chronologisch gerelateerde gebeurtenissen die zijn ver-
oorzaakt of worden ervaren door de acteurs (Bal  1997, 5). Ri  13-16 is volgens deze
opvatting een fabula met diverse ingebedde fabulae (zie voor de theorievorming
hieromtrent Bal 1997,43v)
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op weergeeft en de 'tekst' de vorm is waarin het verhaal en daarmee ook de
fabula uiteindelijk bij de lezer terecht komt. Deze niveaus geven de instrumen-
ten om een tekst in te delen naar corpus, en zo te besluiten of een tekst narra-
tief is of niet.26 De criteria voor een narratieve tekst zijn:
1. twee soorten sprekers, van wie de een wel een rol in de fabula speelt en de
ander niet;
2. drie lagen: de tekst, de story en de fabula;
3.   de  inhoud die bestaat  uit een serie van gekoppelde gebeurtenissen  die  wor-
den veroorzaakt door de actors en op een specifieke wijze gepresenteerd.
Voor de personage-analyse die nu volgt zijn de eerste twee elementen van be-
lang, de soorten spreker en de lagen. Bal onderscheidt:
fabula-elementen: gebeurtenissen, actors, tijd, locatie

story-processen: eigenschappen
Een analyse van de personages op basis van de grammaticale presentie be-
weegt zich op het niveau van de 'tekst', doordat de tekst zelf aan een analyse
wordt onderworpen. Door naar de personagepresentatie op tekstniveau te kij-
ken zijn uitspraken mogelijk op het niveau van de 'story'.

De tekst zoals die zich presenteert aan de lezer, vormt zowel in de nar-
ratieve als in de syntactische analyse object van onderzoek. De route van de
narratieve analyse gaat van 'fabula' via 'verhaal' naar de vorm van de tekst;
de syntactische analyse van de zinsoort naar de opbouw van de tekst. Hoe de
literaire benadering van de narratologie en de taalkundige benadering via de
syntaxis met inhoudelijke aanvulling ten opzichte van elkaar uitpakken, zal
duidelijk worden als de uitkomsten van de taalkundige analyse worden verge-
leken met de interpretatie zoals Bal die geeft van bijvoorbeeld Delila op basis
van de literaire analyse.
In de analyse van deze studie wordt er op verschillende manieren gekeken
naar de personages:
=    de taalkundige functie die een personage in een zin inneemt (subject, indi-

rect object etc.),
•    de redekundige presentatie van een personage en de variatie die hierin op-

treedt. Deze variatie bestaat in de bewoordingen waarmee naar een perso-
nage wordt verwezen. Zo wordt voor de moeder van Simson het zelfstan-
dig naamwoord neR vrouw ingezet, naast ditzelfde zelfstandig naam-
woord met achtervoegsel lnER zign vrouw, en het persoonlijk voornaam-
woord R'n z#.

•    de wijze waarop de verschillende personages naar elkaar verwijzen en de
variatie die daarbij zichtbaar is. Zo wordt 66n en dezelfde groep persona-
ges in Richteren 14 aangeduid met 'de verklaarders van het raadsel', 'de
mannen van de stad' en 'de kinderen van mijn volk'. Deze variatie vraagt
om het zoeken van een betekenis ervan. Hoe noemt de verteller een perso-

26 Bal 1997, 9.
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nage? En hoe benoemen de personages elkaar? Wat zegt dat over het per-
spectief van waaruit de lezer wordt uitgenodigd naar het verhaal te kijken?
En wat over de wijze waarop de personages naar elkaar kijken? Deze be-
nadering kijkt daarmee meer inhoudelijk naar de personages, en niet
grammaticaal.

Het stellen en beantwoorden van deze en andere vragen vormen de basis voor
de eerste betekenisgeving van het verhaal aan de hand van de personages. De
analyse begint met een schema volgens de syntactische hierarchische ordening
die aan de orde is gekomen in het voorgaande hoofdstuk. Niet het gehele
schema is in dit hoofdstuk ingezet, want nu wordt er gekeken met de wens
meer te weten te komen over de personages: doel van dit schema is het zicht-
baar maken van de plaats van de personages in de macro-syntactische strue-
tuur van de vertelling. Daarom zijn die regels in dit schema opgenomen, die
elk een of meer expliciet genoemde personages bevatten. Deze personages
kunnen voorkomen in verschillende taalkundige posities, bijvoorbeeld subject,
object, indirect object of bijwoordelijke bepaling.

De verteller wordt bij deze analyse ook als personage gezien, omdat

blijkt dat er variatie zit in de wijze waarop personages worden genoemd in de
vertellerstekst (dat wil zeggen de tekst tussen dialogen). Deze variatie is een
aanwijzing dat de verteller positie kiest ten opzichte van een personage.

27

De bespreking van de personages vindt plaats per Richteren-hoofdstuk: eerst

volgens de verhaallijnen op basis van de tekst- en zinsgrammatica, daarna per
personage, waarbij ruimte is voor een inhoudelijke aanvulling.

4.2 De analyse zichtbaar gemaakt
De verhaalplattegrond zoals deze zichtbaar wordt op basis van de syntactische
hierarchie is in verkorte vorm opgenomen bij de bespreking ervan. Als bijlage
A  van  dit boek  is de syntactische hierarchie van Richteren  13-16  met  de  He-
breeuwse tekst opgenomen, als bijlage B de vertaling hiervan.

27 Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat de termen auteur en verteller niet
samenvallen: de auteur van een tekst voert een verteller op om dialogen aan elkaar te
smeden, en daarbij kiest de auteur de woorden die de verteller bezigt. Zie ook Bal
1997,16v, met name 19v: 2.The Narrator.
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4.3 Bespreking van de analyse
De computer-gestuurde syntactische analyse van Richteren 13-16 heeft een
visualisatie opgeleverd van de structuur van het verhaal. De hoofd- en bij-
zinnen zijn aan elkaar gerelateerd op basis van grammaticale kenmerken, en
met deze relaties als uitgangspunt is er een hierarchische ordening aange-
bracht. Er is een lineair opgebouwde verhaalplattegrond zichtbaar geworden.

Deze ordening levert een clustering van zinnen op, paragrafen, elk
gegroepeerd rond een of meer subjecten. De stap die nu gezet wordt in dit
onderzoek naar de rol van de vrouwelijke personages, bestaat uit het analy-
seren van de structuur van de tekst: hoe komt het dat de tekst er zo en niet
anders uitziet, en wat kan op basis van deze verhaalplattegrond gezegd wor-
den over de mogelijke betekenis van het verhaal en over de rollen van ver-
haalpersonages? Deze stap wordt gezet van groot naar klein. Eerst wordt de
paragrafen-ordening aan een nadere beschouwing onderworpen en worden in
elk Richterenhoofdstuk de onderscheiden clusters van zinnen ondergebracht
in 'delen' en 'scdnes: Het doel hiervan is ten eerste helder te krijgen waar de
vrouwelijke personages zijn terug te vinden in de structuur van het verhaal
en ten tweede te duiden wat de gevonden posities betekenen voor hun aan-
deel in Simsons levensverhaal. Als deze analyse van de grotere teksteenhe-
den achter de rug is, zijn de zinnen aan de beurt. Ook nu is het doel helder-
heid te verkrijgen in de positie van de vrouwen: hoe wordt op zinsniveau
naar ze verwezen? Wanneer wordt een naam gebruikt, wanneer een impliciet
subject? Wat voor gevolgen heeft de aangetroffen grammaticale variatie
voor de verhaalpositie van het desbetreffende personage?
De uitkomsten van deze twee analyse-bewegingen komen tot slot samen in
een analyse van de personages. Dan wordt niet meer de verhaallijn als kap-
stok gebruikt, maar staan de personages centraal.

Voorafgaand aan elke bespreking wordt een korte versie van de ver-
haalplattegrond gepresenteerd, bestaande uit de zinnen die zorgen voor de
structurering; de zinnen die 'gesproken tekst' bevatten, zijn niet opgenomen.
De subjecten, dat wil zeggen de personages die grammaticaal het onderwerp
zijn, zijn onderstreept.117 Deze verkorte weergave van de verhaalplattegrond
laat het tekstsyntactische 'skelet' van het verhaal zien, niets meer en niets
minder. Er wil niet mee gezegd zijn dat de zinnen die niet zijn opgenomen,
zoals bijzinnen die dieper in de structuur zijn te vinden en de gesproken zin-
nen, inhoudelijk marginaal van betekenis zijn. Een verteller kan namelijk uit
strategische overwegingen beslissen bepaalde informatie in een bijzin te
geven, terwijl deze voor het verloop van het verhaal van belang blijkt te zijn.
In de bespreking van de zinsanalyse krijgen Alle zinnen aandacht. Per Rich-

1,7 Voor een nadere uitleg van de gebruikte symbolen en de keuzes die ten grond-
slag hebben gelegen aan de vereenvoudigde weergave, zie 4.1.2 (Toelichting bij de
analyse van tekst en zinnen).
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teren-hoofdstuk wordt verder een korte inhoudsopgave gegeven, die is te
lezen als een samenvatting van de ordening. De onderscheiden delen en scd-
nes hebben hierin titels gekregen die de inhoud van die paragraafweergeven.
Deze zullen als tussenkopjes terugkeren in de lopende tekst.

Geregeld zal er een tussen-evaluatie zijn wat de aanwezigheid van
vrouwelijke personages betreft, waarbij gekeken wordt 6f ze aanwezig zijn
in de tekst, en zo ja h6e deze aanwezigheid gestalte krijgt. Na de voltooiing
van de analyses worden de opbrengsten uitgelegd in de exegese van Richte-
ren 13-16 (hoofdstuk  5), en volgt de plaatsing van Richteren   13-16  en  de
vrouwelijke personages binnen het theologische concept van het hele Richte-
renboek (hoofdstuk 6), inclusief de vrouwelijke personages die in dat hele
boek een rol spelen.

4.3.1     Structuuranalyse van de hoofdstukken

4.3.1.1 Richteren 13
Vereenvoudigde weergave van de syntactische hiifrarchie

13.1 1   *De kinderen van Israel gingen door WayX
4               >* JHWH gaf hen  in de  hand van [del Filistijnen, veertig jaar. WayX

13.2 5 >*Het geschiedde MSyn
6                    >*dat er een of andere man was uit Sora, uit de familie van...  NmC1
7                        >ziin naam was Manoach Nmel
8 =*ziin vrouw was onvruchtbaar: AjCI

9                                  >zij had niet gebaard. WLQt
13.3     10                                >*De bode van JHWH liet zich zien aan deze vrouw WayX

11                                              >*en zei totlhaar: WayO
13.6    25 >*De vrouw kwam [thuis] WayX

26                                                  >*en zei tegen haar man, WayO
27 >zeggende: infc

13.8 41 >*Manoach bad tot JHWH WayX

42                                    >*en zei: WayO
13.9     50                                          -God gaf gehoor aan de stem van Manoach WayX

51                                 =*en de godsbode kwam nogmaals bij de vrouw, WayX
52                                            >* -terwijl Zii op het veld verbleef                       pta
53                                                        >en Manoach, haar man. niet bij haar was, NmCI

13.10 54 >*De vrouw haastte zich [terug], WayX
55 >rende [zeifs], WayO
56                                                  =ze meldde [het] aan haar man WayO
57                                              =*en zei tegen hem: WayO

13.11 60 >hij stond op, WayO
61                                   =*Manoach Ring [meteen] achter zijn vrouw aan. WayX
62                                          >Hij kwam bij de man WayO
63                                                   =*en zei tegen hem: WayO
66                                       =*Hij zei: WayO

13.12 68 :·*Manoach zei: WayX
13.13 71 =*De bode van JHWH Zei tot Manoach: WayX
13.15 83 =*Manoach zei tot de bode van JHWH: WayX
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13.15 83 =*Manoach zei tot de bode van JHWH: WayX
13.16 86 =*De bode van JHWH zei tot Manoach: WayX
13.16 91

|
>*Manoach wist [nog steeds] niet XQtl

13.17 93 =*Manoach zei tot de bode van JHWH: WayX
13.18 97

|
>*Toen zei de bode van JHWH tegen hem: WayX

13.19101 =*Toen nam Manoach... WayX
102 >*en hij offerde [die].... WayO
103 >*Het was wonderbaarlijk              ptc
104

 

>door wat er gebeurde, infc

105 >terwijl Manoach en ziin vrouw  pte
13.20 106 =*Het geschiedde MSyn

108 >*de bode van JHWH I...] trok WayX
109 >*terwijl Manoach en

Iziin vrouw..   NmCI
110 >en ze vielen neer...       WayO
111 >*De bode van JHWH |iet...    WLQt

13.21113 >Toen wist Manoach dan ook 0Qtl
13.22 115 =*Manoach zei tot zun vrouw: WayX
13.23 118 >*Toen zei ziin vrouw tegen hem: WayX
13.24124 =*De vrouw baarde een zoon WayX

125 >*en ze gaf hem de naam: Simson. WayO
126 >De iongen groeide op WayX
127 =en JHWH zegende hem WayX

13.25 128 -*De Reest van JHWH begon hem te drijven WayX

Bespreking van de syntactische hilfrarchie
De weergave van de syntactische hierarchie laat verschillende delen zien, die
op grammaticale gronden onderling verbonden kunnen worden. Zo staat r. 8
in relatie tot r. 124, en daarnaast met r. 10 en via r. 10 weer met r. 51. Het
geheel is als volgt weer te geven:

118

Introductie en bedding: plaats in de geschiedenis van Israel (13.1-13.2)
Eerste deel: de bode laat zich zien en de vrouw wordt zwanger (13.3-13.1 9/r. 50)
Tweede decl: de bode laat zich opnieuw zien en Manoach offert (13.9/r. 51-13.23)

118 Met de termen 'geschiedenis' wordt in navolging van Bal (M. Bal, De theorie
van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie. Muiderberg: Coutinho,
19905,135v) bedoeld een serie logisch en chronologisch aan elkaar verbonden ge-
beurtenissen; een 'gebeurtenis' is dan een proces, een overgang van de ene toestand
naar een andere, veroorzaakt of ondergaan door personages. Verder bedoel ik met
'kader' het raarnwerk waarin de geschiedenis is gevat. Een 'anekdote' is een afge-
ronde verteleenheid die bestaat  uit een aantal gebeurtenissen. Toegepast  op  Ri   1 3:
binnen de geschiedenis van Israel is er de anekdote van de conceptie van Simson,
die bestaat uit een aantal gebeurtenissen waarin de bode zich laten zien en er geof-
ferd wordt. Het kader van de anekdote wordt gevormd door de zwangerschap van de
vrouw (zichtbaar in de weergave van de syntactische analyse aan de lijn tussen  13.2
en 13.24.
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Eerste sctne: de bode laat zich opnieuw zien (13.9/r. 51-r. 53)
Tweede scene: de vrouw haalt Manoach (13.10-13.11/r.61)
Derde sctne: de bode en Manoach spreken met elkaar (13.11/r. 62-13.18)

Deelsctne: Manoach off'ert en de bode verdwijnt in de offervlam (13.19-13.21)
Vierde sctne: Manoach erkent de identiteit van de bode (13.22-13.23)

Derde decl: de vrouw baart een zoon en Simson verschijnt op het toneel (13.24-13.25)

De eerste twee verzen staan in een tekstsyntactisch geYsoleerde positie, door-
dat er geen grammaticale relatie is met andere tekstdelen. Zoals later zal
worden aangetoond, vormen de rege Is 1 1/m 4 hiermee een introductie op de
gehele Simson-cyclus.

119

Op basis van de boomstructuur, die als verhaalplattegrond geYnterpreteerd
kan worden, is te zien dat de hoofdlijn van dit Richterenhoofdstuk wordt
gevormd door het zwanger worden en baren van de vrouw. De bode laat zich
zien aan de vrouw, zij wordt zwanger en zij baart een zoon. De rol van Ma-
noach is ingebed in de gebeurtenis rond de vrouw. De sctne rond het offer
spreekt over de identificatie van de bode die de vader tot erkenning van de

goddelijke afkomst van de bode brengt.
De geboorte van Simson vormt het slotakkoord van het verhaal.
Het schema laat een begindeel zien, waarin personages geintroduceerd wor-
den (13.1-2; r. 1-8), en een slotdeel waarin een aantal personages uit het
begindeel terugkeren (13.24-25; r. 124-129).
Daartussen bevindt zich een gedeelte waarin een gelaagdheid in de vorm van
zij lijnen zichtbaar is. De personages die een rol spelen in zowel het begin-
decl als in het slot, zijn de vrouw en JHWH. De bode van JHWH en Manoach
spelen wel in het begin een rol, maar zij keren niet terug in het slot. De Zoon

en de geest van JHWH zijn in het slotdeel nieuw ten opzichte van het begin-
deel. De regels 5,6 en 7 (13.2) hebben geen regels die over zinsgrenzen heen
afhankelijkheid of parallellie vertonen. Op inhoudelijke niveau geven deze
zinnen achtergrondinformatie, zij vormen de inleiding die de personages
introduceert bij het publiek. Zodra de laatste speler op het toneel staat (zijn
vrouw, r. 8/9), kan de actie beginnen. Vanaf dit punt (r. 10) ontstaan afhan-
kelijkheidsrelaties tussen regels die gezamenlijk structuur aanbrengen in de
tekst. De anekdote kan in twee delen verdeeld worden, waarin de meldingen
van de verschijningen de ruggengraat van de anekdote vormen, die aan
weerskanten begrensd wordt door de meldingen van de onvruchtbaarheid
van de vrouw (r. 8) en het baren door haar (r. 124). Het eerste deel loopt van
r. 10 tot en met r. 53 (de eerste verschijning van de bode en het gesprek met
de vrouw), het tweede deel van r. 54 tot en met r. 115 (de tweede verschij-

ning en het offer van de man). In het overzicht is te zien dat het tweede deel
tekstgrammaticaal afhankelijk is van het eerste deel. Inhoudelijk is hiermee

119 Voor de verhouding tussen hoofdstukken, verzen en regels zie de opmerking
aan het eind van de introductie op dit onderzoek.
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de tweede verschijning van de bode en het offer van Manoach afhankelijk
van de eerste verschijning en van de bevruchting van de vrouw. De structu-
rering geeft de aanwijzing dat aile verhaalelementen die samen de inhoud
van  Richteren 13 uitmaken, al aan de orde komen  in de boodschap van  de
bode (r. 12-24, 13.3-5): de onvruchtbaarheid van de vrouw, haar zwanger-
schap, het kind dat een bevrijder zal worden, het nazireaat. Alles wat daarna
in de anekdote voorkomt, is herhaling dan wel uitleg van de bodewoorden.
R.51, die minder inspringt dan r. 50, is parallel aan r. 10. r. 50 staat op het-
zelfde niveau als r. 41, en zowel r. 50 als r. 41 zijn op hun beurt afhankelijk
van r. 10. Hiermee is zichtbaar dat de verschijningen de nadruk krijgen van
de verteller:

13.2 8 =*zijn vrouw was onvruchtbaar:
9                                   >zij had niet gebaard.

13.3          10                             >*De bode van JHWH liet zich zien aan deze vrouw

13.6       25                                     

>De vrouw kwam [thuis]
13.8 41 >*Manoach bad tot JITWH
13:9       50                                   =God gaf gehoor aan de stem van Manoach

51                      =*en de godsbode kwam nogmaals bij de vrouw,
13.10     54 >*De vrouw haastte zich [terug],
13.24  1 24 *De vrouw baarde een zoon

Introductie en bedding - plaats in de geschiedenis van Israal (13.1-13.2)
Van dit hoofdstuk zijn de eerste twee regels WayX-zinnen die elkaar opvol-
gen en twee spelers introduceren:

13.1 1   *De kinderen van Israel gingen door
4                    >*JHWH gaf hen in de hand  van [de] Filistijnen, veertig jaar.

Deze eerste passage van de inieiding vertelt over de kinderen van Israel en
JHWH en de relatie tussen hen. Op basis hiervan is te concluderen dat de
kinderen van Israal en JHWH de hoofdpersonen zijn van het komende ver-
haal. Inhoudelijk is daardoor te verwachten dat de geschiedenis die verteld
zal worden, zal  gaan over de gevolgen (JHWH gqfhen...) die het gedrag van
de kinderen van Israel (ze gingen door...) heeft en de positie die de Ismelie-
ten hierdoor innemen (in de hand van.- ).120 Deze relatie tussen de kinderen

120 Ri 6 begint op gelijkvormige wijze, zo laat Van Midden (1998, 58/83) zien,
hoewel in zijn weergave van de hierarchische opbouw van Ri 6 r. 3 m.i. onterecht
parallel aan r. l is weergegeven. Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen
deze twee zinnen  die niet als zodanig zichtbaar is gemaakt.  Net  als  in  Ri   13.4  is  in
Ri 6.1 namelijk suffix 3 pl gebruikt, en in beide gevallen gaat dat terug op het sub-
ject in r. 1.
Ri 6:
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van Israel en JHWH vormt het overkoepelende thema, de grote geschiedenis
waar - naar later zal blijken - de kleine geschiedenissen rond Simson die
worden verteld in Richteren 13-16, aan opgehangen zijn.121 De kleine ge-
schiedenis van Richteren 13, de anekdote, wordt ingeleid met het syntactisch
signaal  7'1 en het geschiedde  in  r.  5  (13.2). De zinnen die hierop volgen  heb-
ben geen zinnen onder zich die afhankelijkheid of parallellie vertonen. 122

In de hierarchie staat de regel over de naam r'1115 1:101 zi/n naam was Ma-
noach (r. 7) op dezelfde hoogte als de regel over de onvruchtbare vrouw
71779 lr10Wl en ziln vrouw was onvruchtbaar (r. 8). Hierdoor is zichtbaar dat
deze mededelingen over de twee personen eenzelfde gewicht toebedeeld
krijgen. De naam van de man is van even groot belang als de kinderloosheid
van de vrouw. De syntactische afhankelijkheid die r. 7 en r. 8 samen laten
zien ten opzichte van r. 6, geeft voor het inhoudelijk niveau aan dat deze
mededelingen zich op een zijlijn bevinden en daarmee ondergeschikt zijn
aan de mededeling over de herkomst van de man. De herkomst van de man,
een van de stammen van Israel, is van groter belang dan zijn naam of de
kinderloosheid van de vrouw.
Nu de twee personages van de anekdote aldus zijn gepresenteerd, begint de
anekdote zelf, en wel met een mededeling die verbonden is aan een medede-

ling  in  het  slot van Richteren   13 op lexicale gronden (de herneming  van
, 123

iTrjR vrouwh

r. 1                                                            5Nne'  '13  1007 de kinderen van Israel deden
r.2                                              mn'  '1'01  :rn    wat kwaad  is  in de ogen van JHWH

r.3                  ('10  110 1'70  -1'3  rll:r  01%'1 JHWH gafhen in de hand van Midjan,
[zevenjaren

Ri  1 3:

r.1                                             #antr  '11  7077    de kinderen van Israal gingen door
r.2                                       r,101,5  te doen
r.3 wat kwaad is in de ogen van JHWH
r.4   ille c·DO-IR D•nebED -1'3 Tnir C]Orl'l  JHWH gaf hen in de hand van de Filisti/nen,

Iveertigjaar lang.
121 Met de 'grote geschiedenis' doel ik op de relatie tussen JHWH en het volk Is-

rael, en met de 'kleine geschiedenis' op de anekdote, waarin individuele personages
een rol spelen.

122 De Masoreten hebben na 13.1 een petucha in de tekst aangebracht, waarmee

zij aangeven dat hier sprake is van een inhoudelijke scheiding in het hoofdstuk.
123 3* komt ook in andere verzen voor (bijvoorbeeld vv. 6, 10, 11, 13, 19, 20 en

22).    De relatie wordt gelegd tussen    r.     10    en 51, doordat    in    deze twee regels
neR voorkomt zonder een pronominaal suffix dat dit nomen koppelt aan een ander
nomen (zoals  in 'ziln vrouw'. dat vrouw koppelt aan Manoach). Een tweede beslis-
punt is dat de andere vermeldingen van :1014 voorkomen in regels die in de syntacti-
sche hierarchie meer naar links zijn georienteerd en daarmee relaties leggen op een
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13.2 8 reD Tan      zijnvrouw was onvruchtbaar

13.24 124 13  ;30:'11#m de vrouw baarde een zoon

De twee regels staan syntactisch in directe relatie tot elkaar en omspannen
inhoudelijk de kleine geschiedenis, waardoor er sprake is van een afgerond
verhaal. De aanzet van de anekdote wordt gevormd door de mededeling dat
de vrouw onvruchtbaar is, het slot is de mededeling dat de vrouw een zoon
baart. De kleine geschiedenis wordt hiermee omarmd door de twee zinnen
over de vrouw en haar vruchtbaarheid. Deze constatering leidt tot de inter-
pretatie dat de portee van het verhaal is gegeven in deze beweging van on-
vruchtbaarheid naar baren, waarbij logischerwijze de zwangerschap zich
afspeelt binnen de anekdote.

Aanwezigheid van vrouwen
In de introductie van is er sprake van de kinderen van Israel, wai de vrouwen
includeert. De anekdote wordt omarmd door twee uitspraken over de
on/vruchtbaarheid van de vrouw.

Eerste deel - de bode Iaat zich zien en de vrouw wordt zwanger (13.3-
13.9/r. 50)
Op syntactisch niveau worden  r.   10  en  r. 51 verbonden  door de herhaling van
de het subject 1Nba bode en het object 710Rn de vrouw:

13.3 10 :101#:T  #R  T'11:I'  71tJ  R-1'1     >*De bode  van JHIPH liet zich zien
[aan deze vrouw

13.9 51 TteR:1 5R -1112 C':'1#Rn l't#ZO R1'1   -*en de godsbode kwam nogmaals

Ibij de vrouw,

Inhoudelijk behelzen beide zinnen de verschijning van de bode aan de vrouw
en (tussen de regels door) de conceptie. De twee mededelingen over de ver-
schijning vormen samen met de tussenliggende zinnen het eerste deel van de
anekdote.
Dit eerste deel bevat drie monologen, elk met een eigen subject en indirect
object. In elke setting is sprake van een nieuwe combinatie van personages,
waarbij het indirect object in de ene zin het subject in de volgende zin wordt.
Zo wordt de tweede monoloog uitgesproken door de luisteraar van de eerste
monoloog (de vrouw) en komt de derde monoloog uit de mond van degene
die  naar de tweede monoloog luistert (de  man /Manoach).

niveau boven het niveau van de vermeldingen van die over deze vermelding van
rleR heen gaan.
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monoloog van de bode  tegen de vrouw
de boodschap over de zwangerschap en de leefregels 13.3/5 12-24

reactie van de vrouw
de vrouw gaat naar haar man en richt zich tot hem 13.6 25-27

monoloog van de vrouw tegen de man
de boodschap dat de bode is verschenen                       ' 13.7 35-40

reactie van Manoach
Manoach richt zich tot 'Adonai' en 13.8 41-42

monoloog van Manoach tegen  'Adonai'
het verzoek om herhaling van de bodekomst 13.8 43-49

reactie van de godsbode
God hoort naar de stem van Manoach. 13.9        50

Er wordt zo een kettingreactie geschetst waarin elk personage een eigen rol
speelt, die leidt naar de tweede verschijning, die wordt beschreven in r. 51.
De WayX-regel met 0*715RTI 1Rb<2 de godsbode a\s subject (r. 51) volgt di-
rect op de WayX-regel met 0':15*71  God als subject (r. 50):

13.9 50 Alln 51pl o'TT#Rn 9150'1 =Godgafgehoor aan de stem van Manoach

51      :'10147 #R -IlD ('r[514:1 1Rblo R:1'1   =*en de godsbode kwam nogmaals

[bij de vrouw

Het is de eerste keer dat er zich geen regels tussen twee opeenvolgende

WayX-zinnen bevinden. De handelingen volgen direct op elkaar. Tekst-
grammaticaal vormt r. 50 een zijlijn ten opzichte van r. 51: de tweede ver-
schijning krijgt een prominentere plaats toebedeeld dan de mededeling dat
God naar de stem van Manoach luistert. Op het niveau van de tekstsyntaxis
wordt in de marge gezegd dat God luistert naar Manoach, inhoudelijk wordt
gemeld dat God luistert naar de st6m van Manoach, niet naar zijn woorden.
Syntaxis en inhoud ondersteunen elkaar hier.

Aanwezigheid van vrotmen
De vrouw is een van de twee hoofdrolspelers. Haar rol is in eerste instantie
een passieve: de bode verschijnt aan haar, srpeekt tot haar en ze wordt
zwanger. Ze gaat naar haar man en vertelt de gebeurtenis, waarmee ze de
rest van het verhaal in gang zet.

Tweede deel - de bode laat zich opnieuw zien en Manoach offert (13.9/r.
51 - 13.23)
Dit deel bestaat uit verschillende sctnes. De afbakening vraagt enige toelich-
ting, want er is een onregetmatigheid zichtbaar tussen de tweede en de derde
sctne die om een keuze vraagt. Inhoudelijk horen r. 60 'hij stond op' en r. 61
'Manoach ging [meteen] achter zijn vrouw aan' bij elkaar, maar het raster
dat het computerprogramma op de tekst legt, koppelt r. 60 aan r. 54 en laat



BESPREKING VAN DE ANALYSE                                85

met r. 61 een nieuwe alinea beginnen doordat in deze regel een geexplici-
teerd subject staat:

13.10     54 >*De vrouw haastte zich [terug],
55                             > rende [zelfs],
56                                =ze meldde [het] aan haar man
57                             =*en zei tegen hem:
58                                        >*Kijk! De man laat zich zien aan mij,
59                                                   >die op die dag bij mij kwam!

13.11     60 >hij stond op,
61          =*Manoach Ring [meteen] achter zijn vrouw aan.
62                             >Hij kwam bij de man
63                             =*en zei tegen hem:

64                                            >*Bent u die man65                                                        >die tot deze vrouw gesproken heeft?
66                         =*Hij zei:
67                                        >[Dat] ben iIi.

In het Hebreeuws is de constructie van twee verba behorend bij 66n expliciet
subject in postpositie geen ongewoon verschijnsel, reden om de syntactische
weergave van dit verschijnsel hier niet te problematiseren en er betekenis
aan te geven.124 Op inhoudelijke gronden wordt in het nu volgende r. 60 bij
de derde alinea getrokken, en niet als behorend tot de tweede alinea gezien.

Eerste scine: de bode laat zich opnieuw zien (13.9/r. 51-r. 53):
Alle actanten worden genoemd, de bode is hoofdactant.

13.9       51        =*en de godsbode kwam nogmaals bij de vrouw,
52                   >* -terwijl di op het veld verbleef
53                          >en Manoach. haar man, niet bij haar was.

Tweede scine: de vrouw haait Manoach (13.10).
De vrouw is degene die handelt. Vier werkwoorden zijn door de verteller
ingezet, twee om haar beweging aan te geven, en twee om haar woorden te
introduceren.

13.10     54 >*De vrouw haastte zich [terug],
55 >rende [zelfs],
56                             =ze meldde [het] aan haar man
57                                =*en zei tegen hem:
58                                        >*Kijk! De man laat zich zien aan mij,
59                                                   >die op die dag bij mij kwam!

124 In de vertaling zijn deze regels samengevoegd tot 'Manoach stond op en ging
[meteen] achter zijn vrouw aan.'
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Derde scble: de bode en Manoach spreken met elkaar (13.11-13.21)
Manoach en de bode zijn de hoofdactanten. In deze scdne is er sprake van
een dialoog met een regelmatige opbouw, bestaande uit parallelle zinnen,
uitmondend in de voorbereiding van een offer. Het gesprek draait om de
identiteit van de bode, het doel lijkt de verificatie van deze identiteit te zijn.

13.11     60 >hij stond op,
13.11      61 =*en Manoach ging [meteen] achter zon vrouw aan. 125

13.12 68 >*Manoach zei:
13.13      71                        =*De bode van JHWH zei tot Manoach:
13.15 83 =*Manoach zei tot de bode van JHWH:
13.15 83 =*Manoach zei tot de bode van JHWH:
13.16     86                     =*De bode van JHWH zei tot Manoach:
13.17 93 =*Manoach zei tot de bode van JHWH:
13.19 101 =*Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsoffer

De vrouw is in dit gedeelte niet in beeld. Zij is wel onderwerp van gesprek.

Deelsc&ne: Manoach offert en de bode verdwijnt in de offerviam (13.19-
13.21)
De deelsctne maakt onderdeel uit van de derde sctne. Inhoudelijk is het een
vervolg op de dialoog tussen de bode en Manoach, wat ook zichtbaar wordt
in de syntactische structuur. Deze deelsctne bestaat uit het offeren door Ma-
noach en het wonder dat daarop geschiedt. Hier vinden we geen parallelle
zinnen, maar een complex van afhankelijke zinnen:

13.19 101 =*Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsoffer

102 >*en hij offerde [die] op de rots aan JHWH.

103                                      >*Het

was wonderbaarlijk
105 >terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken

13.20 106 =*Het geschiedde
13.23 108 >*d at de bode van JHWH in de vlam.

105
 

>terwijl Manoach en zon vrouw toekeken.

111 >de bode van JHWH liet zich niet nogmaals zien

13.21 113 >Toen wist Manoach dan ook

13.22 115 =*Manoach zei tot zijn vrouw:

Het offer blijkt verhaaltechnisch rechtstreeks in relatie te staan met de onwe-
tendheid van Manoach (zichtbaar gemaakt via de lijn die loopt van r. 101
naar r. 113). In tegenstelling tot de keuze die is gemaakt rond de plaatsing

125 De samenstelling 11133 75'1 op'l hi/ stond op, en Manoach ging is geen onge-
bruikelijke combinatie van twee verba met het bijbehorend subject in postpositie. De
analyse gaat uit van enkelvoudige zinnen, waardoor deze combinatie uit elkaar
wordt gehaald. Op de lezer kan het resultaat van deze splitsing geforceerd overko-
men, in de vertaling is deze niet verwerkt.
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van r. 60 wordt r. 113 wel gezien als slot van een scdne. De reden is dat hier
niet het grammaticale verschijnsel [verbum - verbum - expliciet subject] is
gebruikt zoals  in  13.11 het geval  is.  r.  113  kent een eigen expliciet subject
(Manoach), dat rechtstreeks aan r. 101 gerelateerd kan worden. Deze verbin-
ding vormt een inclusio, waarin het offer is ingebed.
De dialoog is aanloop naar de voorbereiding van het offer, gevolgd door de
offerhandeling zelf. 126
Tot tweemaal toe geeft de tekst aan dat er iets wonderbaarlijks gebeurt. Eerst
door de participiumzin NbE,101 wonderbaarlijk (r. 103), en vervolgens door de
invulling van dit 'wonderbaarlijke' in de WayX-zin 27153 mn' 1N#:3 511'1
rmtn   de bode van JHwH ging in de vlam van het altaar omhoog (r. 108).
De omkadering van de offervertelling is tweeledig. Ten eerste de relatie die
er is tussen r. 61 (de beweging van Manoach) en r. 115 (spreken van Ma-
noach, die zich - voor het eerst - richt tot zijn vrouw), en ten tweede r. 101
(het initiatief tot het offer) en r.  113 (het inzicht van Manoach als gevolg van
die actie).

13.11 61 =*Manoach ging [meteen] achter zijn vrouw aan.
13.19 101 =*Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsoffer
13.21 113 >Toen wist Manoach dan ook
13.22 115 =*Manoach zei tot zon vrouw:

De verhaaltechniek met de omkadering komt overeen met de techniek die is
toegepast bij de omkadering van de 'kleine geschiedenis' die in Richteren  13
wordt verteld, zoals hierboven is aangetoond (de directe verbinding tussen
de zin over de onvruchtbare vrouw (r. 8) en de zin die melding maakt van
het baren (r. 124)). In de deelscdne is nog een onderdeel te onderscheiden,
namelijk r. 101 tot en met r. 113, die aan elkaar gekoppeld zijn. Deze twee
zinnen die Manoach als subject hebben blijken de zinnen die het wonder
verhalen, te omarmen:

13.19 101 =*Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsoffer
102 >*en hij offerde [die] op de rots aan JHWH.

103                                            >*Het was wonderbaarlijk
105 >terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken

13.20 106 =*Het geschiedde
108 >*dat de bode van JHwH in de viam.
109

1 >terwijl Manoach enzijn vrouw...
111 >de bode van JHWH liet zich niet nogmaals

13.21 113 >Toen wist Manoach dan ook

126 Dit komt overeen met de opmerking van De Regt (1999,59v) zegt dat reno-
minalisatie een climactische werking heeft, en het belang van de paragraaf aangeeft.
Hier is het belang van de paragraafdat deze de voorbereiding vormt op het offer.
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De structurering van de zinnen laat zien dat de mededeling dat Manoach tot
dat inzicht is gekomen, geen syntactische relatie heeft met de mededeling dat
de bode zich niet meer laat zien, want r. 113 is afhankelijk van r. 101 en niet
van r. 111.127 De deelscdne staat ten dienste van de sctne waarin zij gebed is.
De verteller heeft namelijk in een zijdelingse opmerking aangegeven dat
Manoach niet wist met wie hij te doen had (13.16, r. 91). Door het offer
komt hij echter tot het inzicht dat hij met de bode van JHWH heeft staan pra-

ten (13.21, r. 113). Manoach kan door het wonder waar hij getuige van is,
niet anders dan erkennen dat hij de bode van JHWH heeft ontmoet.

13.16     86         =*De bode van Jmm zei tot Manoach:
13.16     91

|
>Manoach wist immers niet

13.17 93 =*Manoach zei tot de bode:

13.18     97             >Toen
zei tegen hem de bode:

13.19 101 -*Toen nam Manoach het geitenbokje en het spijsoffer

102                   >*en
hij offerde [die] op de rots aan JHWH.

13.20 106 =*Het geschiedde
13.21 113 >Toen wist Manoach dan ook

Vierde scine: Manoach erkent de  identiteit van de bode (13.22 - 13.23)
Manoach en zijn vrouw spreken tot elkaar. Manoach reageert verschrikt op
het inzicht dat hij nu heeft, zijn vrouw stelt hem gerust en neemt hierbij het
initiatief in de duiding van het wonder.

Aanwezigheid van vrouwen
De vrouw staat in elke sctne op het toneel. De bode laat zich opnieuw zien
aan de vrouw, zij roept haar man, en zij is getuige van het offer en het won-
der. Er gebeurt niets zonder dat zij erbij is. De bode spreekt expliciet over
haar, Manoach doet dit impliciet door te spreken over 'wij'. De vrouw neemt

dit  inclusieve  'wij'  over als ze spreekt over de duiding van het wonder.

De boodschap in verschillende versies
Ook in de citaten is een hierarchische ordening van de zinnen zichtbaar,
waarbij hoofd- en zijlijnen te onderscheiden zijn. Ten eerste de woorden van
de bode. De drie zinnen die eruit springen, beginnen elk met een zinsdeel dat

syntactisch los staat van de rest van de regel, namelijk de interjectie nri Kgk
(r. 12), de conjunctie met modifier 71:11)1 Welnu (r. 16) en tot slot de conjunc-

tie *D Ja (r. 19). Deze ordening vraagt aandacht voor achtereenvolgens de
onvruchtbaarheid, de leefregel en het zwanger geworden zijn.

127 Zie de opmerking bij dit vers voor de consequenties die deze relatie heeft
voor de vertaling van r. 113.
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13.3 12    *Kijk, je bent onvruchtbaar
13                              |       >*en je hebt niet gebaard,
14                       >*maar je zult zwanger worden
15                             =en je zult een zoon baren

13.4 16 >*Welnu, neem je in acht
17                  >*drink geen wijn of gegiste drank
18                  =en eet niets onreins

13.5          19                  >*Ja, jij bent immers zwanger geworden
20                             >*en je zult een zoon baren.

21                          
>*Een scheermes mag niet over zijn hoofd gaan

22                                         >want een gewijde Gods moet de
23 >*Hij namelijk zal beginnen
24                                >Israel te bevrijden uit de hand van de Filistijnen

De twee vermeldingen van het baren hebben elk een eigen positie ten op-
zichte van de zin die eraan voorafgaat. De eerste keer (r. 14/15) vormen de
zinnen over het zwanger worden en het baren een parallelle constructie, de
tweede keer (r. 19/20) is het baren ondergeschikt aan het zwanger worden.
De vierde zin die over regelgrenzen heen aansluiting zoekt met een voor-
gaande zin doet dat door het subject Rln h# (r. 23) dat terugverwijst naar 12
zoon uit r. 20. Het nazireaat van de boreling en de voorwaarden die hieraan
verbonden zijn, zijn onderdeel van een zijlijn.
De bode bereidt de mededeling over de zwangerschap zorgvuldig voor: hij
spreekt eerst over de onvruchtbaarheid van de vrouw, dan over de komende
zwangerschap en de leefregels, en op het laatst komt de constatering dat de
vrouw zwanger is geworden.
De vrouw brengt de boodschap van de bode over aan haar man en zij heror-
dent hierbij de informatie. Is in de woorden van de bode nin lin 'D Ja, jil
bent immers zwanger geworden een zijlijn die afhankelijk is van de directief
RO '-100;T T'In,Dl Weinu, neem je in acht, de vrouw draait de volgorde om,
waarmee het directief afhankelijk is van het zwanger zijn. De vrouw legt op
deze wijze andere accenten in haar weergave van de boodschap dan de bode
heeft gedaan:

13.6 28  *Er cwam een godsman bij mij,

29                
>*zijn aanzien was als het aanzien van een godsbode,

30 >zeer vreeswekkend
31              >*Ik heb hem niet gevraagd
32                           >waar hij vandaan [kwam]
33                  >en zijn naam heeft hij niet gemeld aan mij

13.7       34        >*Hij zei tegen mij:
35                >*Kijk, jij bent zwanger geworden

36                         1       >en je zult een zoon baren
37                 >*Welnu,
38                          >*drink geen wijn of gegiste drank

39                                          >en eet alles wat onrein is niet
40                                              5.want een gewijde Gods moet de jongen zijn...
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Het nazireaat komt in de woorden van de vrouw wel naar voren, meteen

gekoppeld aan het 'levenslang' dat de nog ongeboren jongen krijgt.
128

De aanwijzingen van de bode komen nog een derde keer terug, en wel in het
tweede  deel van Richteren   13, dat loopt  van de mededeling  dat de vrouw
zich haast naar haar man (r. 54) tot Manoach die tot zijn vrouw zegt dat ze
zullen sterven (r. 115). Ze zijn dit keer gericht tot de man; de uitspraken over
zwangerschap en baren ontbreken:

13.13 72 *Voor alles

73   |       I  >wat
ik gezegd heb tegen de vrouw

74         >moet ze zich in acht nemen:
13.14 75 =*Van alles

76                   I    >wat [voort]komt van de wijnrank
77                   >mag ze niet eten,
78                         >wijn of gegiste drank mag ze niet drinken,
79              =en alles wat onrein is mag ze niet eten.
80         >*Alles
81              |    >wat ik haar opgedragen heb
82              >moet ze in acht nemen.

De regels 72 en 75 zijn aan elkaar gerelateerd en bestaan uit een onvolledige
zin, gevolgd door een neR-zin die grammaticaal gezien de onvolledige zin

completeert (de objectzinnen r. 72/73, r. 75/76 en r. 80/81), waarna de
hoofdzin wordt vervolgd met het vervoegde werkwoord. Inhoudelijk vormen
r. 72/73/74 de kern van de boodschap van de bode:  Foor alles wat ik gezegd
heb tot de wouw,  moet ze zich in acht nemen. De bode had hiermee kunnen
volstaan, maar hij preciseert met een zin die parallel aan de vorige begint:
Van alles wat  fvoortlkomt uit de wijnrank mag ze niet eten, wijn of gegiste
drank mag ze  niet  eten  en  alles  wat  onrein  is  mag ze  niet  eten. Daamaher-

haalt hij in iets andere woorden zijn eerste uitspraak, waarvan de beginregel
afnankelijk is van r. 75: Alles wat ik haar opgedragen heb, moet ze in acht
nemen. De bode antwoordt hiermee in een drieslag. De wijze van antwoor-
den sluit slechts zijdelings aan bij de vraag die Manoach aan God heeft ge-
steld, aangezien Manoach vraagt om een tweede verschijning en om instruc-
tie voor zijn vrouw en hem, en de bode herhaalt wat hij de vrouw heeft op-
gedragen:

128 Zoals in de exegese aan de orde zal komen is volgens Num 6.2v het nazireaat
een in tijd beperkte levensstaat.
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13.8 43  *Ach, heer,
44 >*die godsman
45                     |     >die u gezonden hebt
46                  >moge die toch nogmaals bij ons komen
47             >*en ons leren
48                          >*wat we moeten doen met de jongen
49 >die geboren zal worden

Getuige de hierarchie van zinnen staat niet de mededeling van het zwanger
zijn voor hem ter discussie, maar de onzekerheid (of onwetendheid) over wat
er gedaan moet worden. Manoach vraagt ook niet welke regels zijn vrouw
zou moeten opvolgen, maar wat zij (samen) moeten doen.

Aanwezigheid van vrouwen
De bode spreekt over de vrouw, haar zwangerschap en haar leefregels. De
vrouw herordent de informatie als zij zelf het woord neemt. Zij spreekt eerst
over de bode, dan over de geconstateerde zwangerschap en de leefregels die
zij heeft opgedragen gekregen. Manoach brengt zijn vrouw impliciet ter
sprake, maar de bode verwijst expliciet naar de leefregels die de vrouw heeft
opgekregen. De aanwezigheid van de vrouw doet er toe: zonder haar geen
zwangerschap, zonder haar geen levenslang nazireaat voor de boreling.

Excursus: de 6Pronominalregel'
In het tweede deel is er tot tweemaal toe een syntactisch verschijnsel
waar te nemen, dat apart aandacht verdient omdat het van inhoudelijke
betekenis lijkt te zijn.129 Mijn aandacht voor dat verschijnsel, te weten het
gebruik en de betekenis van de 'Pronominalregel', werd onder andere
gewekt door een foutieve verbinding die de computer legde tussen twee
zinnen. Aanvankelijk gaf de computer namelijk aan dat er een relatie zou
zijn tussen r. 51 en r. 118, terwijl dit inhoudelijk niet te rechtvaardigen
was:

129 r-,  .r.  .ue (uuitse) term 'Pronominalregel' wordt door Lettinga gebruikt, maar is in
andere grammatica's geen gemeengoed. Omdat ik in de context van de Simsoncy-
clus betekenis hecht aan het voorkomen van deze woordvolgorde, lijkt het de moeite
waard deze woordvolgorde ook in andere bijbelteksten op te sporen en de mogelijke
betekenis van het voorkomen hiervan te duiden. In de terminologie van het compu-
terprogramma dat de analyse uitvoert, zou deze zinsvolgorde de naam WayIOX
kunnen krijgen: een waijiqtol, gevolgd door een indirect object met daarna het geex-
pliciteerde subject. Zie ook de bespreking van de zinnen in Ri 14 hiervoor, met na-
me 14.9. In deze studie wordt alleen gekeken naar de 'Pronominalregel' met een
gesuffigeerd indirect object. Gevallen van een indirect object dat wel vastzit aan de
prepositie maar niet bestaat uit een suffix, verdient apart onderzoek. (zoals 1 Sam
19.11  -laRb  ireR  51.0  7775 1171 meldde aan David Michal z#n vrouw,  zeggende).
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51             ;10RTI 51  779 0';15RT-1 11 713 R:1'1   de godsbode kwam noginaals bij de vrouw
118 1rlat 15 -lrjRrll   Toen zei tegen hem zqn vrouw

Het programma koppelde abusievelijk het suffix 3e persoon singularis
masculien  l dat vastzit  aan de prepositie  5 (15 tegen  hem)  aan
C,n#Rn -IN#13 (godsbode) uit r. 51. Nu is r. 118 een continuering van de
dialoog tussen de vrouw en de man, die begint in r. 115, dus een verbin-
ding met deze zin is wel gerechtvaardigd. Het lijkt erop dat de 'Pronomi-
nalregel' die in r. 118 is ingezet door de verteller, de computer op het
verkeerde been heeft gezet. Deze regel lijkt niet alleen grammaticaal te
onderscheiden, maar ook inhoudelijke betekenis te hebben binnen de pa-
rameters van Richteren 13: een zin waarin de 'Pronominalregel' is toege-

past, lijkt als een afsluiting van een dialoog te zijn gebruikt door de ver-
teller, waarbij hij een van de twee sprekers min of meer van het toneel
laat verdwijnen. Dit zou een interessant verhaaltechnisch gebruik van een
taaltechnisch element opleveren. Hieronder zal dit verschijnsel in Richte-
ren 13 nader worden bekeken. Er is sprake van toepassing van de 'Pro-
nominalregel' als een prepositie met een suffixpronomen direct na het
werkwoord staat. Deze volgorde wordt vaak gebruikt, in afwijking van de
gebruikelijke volgorde, waarin het subject en het predikaat gevolgd wor-
den  door een object  of een adverbiale bepaling. In Richteren 13 komen
twee gevallen van toepassing van deze 'Pronominalregel' voor:

13.18       97        mn' 714'70 15 -IDR'l Zei tegen hem de bode van JHWH
13.23 118 lr,0,0 15 nDRni Zei  tegen hem zijn vroliw

Beide keren is Manoach degene die luistert en wordt er naar hem verwe-
zen via het indirect-objectsuffix in prepositie: 15. Beide keren betekent de
zin waarin de 'Pronominalregel' is verwerkt, de afsluiting van een dia-
loog, die verder bestaat uit WayX-zinnen.

13.13 71    rn,D #R mn' 7206112 nl R'l zei de  bode van JHWH tot Manoach
13.15 83   rtln' - Rb  #R niia nDR'i zei Manoach tot de bode van JHWH
13.16 86    nun bR mr 7M50 -IDN'l zei de  bode van JHWH tot  Manoach
13.17 93   mn' 71 70 5* rn]a 7014'1 zei Manoach tot de bode van JHWH

13.18             97                mir  7R'70 15 -loR'l Zei tegen Item de bode van JHWH

13.22 115 1rleR #R n712 nilM'l Manoach zei tot zijn vrouw

13.23 118 lrER 15 nORni Zei tegen hem zijn vrouw

Logischerwijze zijn zinnen die inhoudelijk een dialoog structureren, syn-
tactisch parallel aan elkaar doordat ze dezelfde personages bevatten, die
afwisselend de functie van subject en van indirect object bekleden. Deze
regelmaat  is  te  zien  in de aangehaalde reeks zinnen uit Richteren  13,  die
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alle bestaan uit WayX-zinnen. Opvallend is dat steeds de subjecten expli-
ciet worden genoemd, terwijl een dergelijke renominalisatie hier niet no-
dig is om als lezer te begrijpen wat er gebeurt. Overspecificatie van eer-
dergenoemde participanten kan het indelen van de tekst in structurele
eenheden dienen, waarbij de nieuwe informatie niet hoeft te worden ge-
koppeld aan de laatst gelezen regel, 130 maar een dergelijk gebruik van
overspecificatie lijkt hier niet aan de orde, omdat de dialogen heel goed
zijn te volgen zonder dat de gesprekspartners bij herhaling worden aan-
geduid met hun naam of identiteit. Ook is het mogelijk dat herhaling van
namen aangeeft dat er iets wordt gedaan, gezegd of gezien dat belangrijk
of verrassend en onverwacht is, 131 maar ook dit lijkt hier niet aan de orde:
de conversatie verloopt inhoudelijk zoals de lezer-hoorder zou kunnen
verwachten. Hier lijkt iets anders aan de hand. In beide dialogen is Ma-
noach in gesprek met iemand. In de eerste reeks met de bode van JHWH,
in de tweede met zijn vrouw. In geen van de twee keren heeft Manoach
het laatste woord. Hij spreekt niet als laatste 6n hij wordt niet bij zijn ei-
gen naam genoemd: een gesuffigeerd pronomen personale volstaat. De
twee - naamloze - gesprekspartners sluiten het gesprek af. 132 Manoach
wordt in beide gevallen weggeschreven. In het eerste geval wordt zijn
naam zes maal genoemd en mag hij het getal zeven niet volmaken, 133 in
het tweede geval wordt Manoach uit de kleine geschiedenis van Richte-
ren 13 geschreven. Syntaxis en de toepassing van een literaire verhaal-
techniek versterken elkaar hier. 134

13o De Regt 1999,14.
131 De Regt 1999, 62, met verwijzing naar o.a. Ri 14.3 en 14.7.
132 In 2  Sam  1.14 is sprake van een vergelijkbare dialoogreeks. David is in  ge-

sprek met een jongen, die hem de dood van Saul en Jonathan meedeelt. De ge-
sprekspartners worden afwisselend 'David' en 'de jongen die [het] hem had gemeld'
genoemd. Tot het einde van de conversatie, waar staat: -11-1 1*'blt iDN'l zei tot hem
David. Het einde van de conversatie betekent in dit geval ook het einde van de jon-
gen, want pal daarop wordt hij op bevel van David gedood. Zie R. Abma, E. van den
Berg, M. Elbers, Ie.a.1, Successierecht?  Verhalen rond David en de zonen van Saul.
Een  handdruk  voor  Karel  Deurloo  van  de  vertaalgroep   'Jozua', Maastricht:  Shaker
Publishing, 2001, 17 nt 43.

133 Meer over het getalsmatig voorkomen van actanten in de personage-analyse.
134

Opgemerkt  zij  dat zijn  naam  pas  weer  in  Ri  16.31   terugkeert, het allerlaatste
vers van de Simson-cyclus, en dan ook als het gaat om de graftegging van Simson,
in het graf van 'zijn vader Manoach'. lets vergelijkbaars lijkt zichtbaar rond Hagar.
In Gen 16.9-11 spreekt de bode van JHWH tot haar. Driemaal klinkt het:
;TliT' 11 7<2 715 niGN'l zei tot haar de bode van JHWH. Inhoudelijk luiden de woorden
van de bode het einde van de scane in de woestijn. Hij zegt Hagar dat ze moet terug-
keren naar haar meesteres, dat haar zaad zal worden vermenigvuldigd en dat ze
zwanger  is  en  een  zoon zal baren  (zie  over de overeenkomsten tussen  Ri  13  en  Gen
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De eerste dialoogreeks wordt gevolgd door een handeling van Manoach:
hij pakt de attributen om tot het offeren over te kunnen gaan. De tweede
reeks wordt gevolgd door een handeling van de vrouw: zij baart een kind.

Derde deel - de vrouw baart een zoon en Simson verschijnt op het to-
neel. (13.24-13.25)
De zwangerschap leidt tot de aangekondigde geboorte van een zoon. Er is
een veelheid aan handelende subjecten: de moeder geeft een naam, de jon-
gen groeit op, JHWH zegent hem en de geest van JHWH zet hem in bewe-
ging. Tot nu toe is er alleen gespr6ken over het zwanger zijn dan wei wor-
den, net zoals er alleen gesproken wordt over het kind - maar dit laatste is
niet zo opmerkelijk aangezien  dit  kind  pas  aan  het  eind van Richteren   13

geboren wordt. Meteen na de geboorte (r. 124) krijgt het kind van zijn moe-
der een naam. In de zinnen die als een epiloog aan de anekdote 'hangen', is
er sprake van 13 zoon, 110nt Sinsion, 10171 de jongen, gevolgd door een
WayX-zin waarin Simson aanwezig is in een objectsuffix (FID- 71 zegende

hem), net als het geval is in de volgende WayX-zin (loush 71:19 mn hrlm de
geest van JHWH begon hem te drijven). De hierarchie van zinnen kan op twee
manieren worden aangegeven, afhankelijk van de status die wordt toegekend
aan Rlpm z# riep uitl35 en (10130 Simson. De gangbare opvatting is dat als
R,p fuitlroepen wordt gebruikt in de zin van noemen, een naam geven, de
naam die erop volgt, een objectpositie inneemt in dezelfde regel. De hierar-
chische ordening ziet er dan als volgt uit:

13.24 124 =*De vrouw baarde een zoon

125 >*en ze gaf hem de naam Simson

126 >Dejongen groeide op
127 =en JHWH zegende hem

13.25 128 =*De Reest van JHWH begon hem te drijven

129 >in Machane-Dan, tussen Sora en Estaol

14.1 1 >Simson daalde af naar Timna

De eerste regel van hoofdstuk 14 grijpt terug  op  de naam Simson  die  in  r.
125 is te vinden. In dit geval is hoofdstuk 14 afhankelijk van de naamgeving.
Wordt de opvatting gevolgd dat op Mnprn z# riep uit een vocativus volgt,
dan heeft deze vocativus (hier Simson)  ook de functie van object  van  Rip,

16 verderop in deze studie). Na de drievoudige toepassing van de 'Pronominalregel'
volgt nog de naamgeving van de plaats van de ontmoeting, en vermelding van het
baren van een zoon door Hagar en de naamgeving door Abram. Dan wordt het stil
rond Hagar, tot ze definitiefwordt weggestuurd door Sara (Gen 19).

135 In de vertaling weergegeven met 'gafhem de naam'.
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maar dan is dit object een objectzin, en geen zinsdeel.136 Deze andere func-
tie-aanduiding heeft gevolgen voor de ordening van de regels. De naam
komt op een nieuwe regel. De eerstvolgende regel grijpt dan niet terug op
deze objectzin, maar zoekt verder terug in de hierarchie. De ordening ziet er
dan als volgt uit:

13.24 124 =*De vrouw baarde een zoon

125 >*en ze gaf hem de naam Simson.
126 >De iongen groeide op

127 =en JHWH zegende hem
13.25 128 -*De geest van JHWH begon hem te drijven

129 >in Machane-Dan,.,-
14.1 1 >Simson daalde af naar Timna

De eerste regel van hoofdstuk 14 vindt  in dit geval een literair-inhoudelijk
aanhaakmoment in r. 124, waar sprake is van TZ een zoon. Grammaticaal is
dit aanhaken lastiger te verdedigen, doordat strikt genomen zoon en Simson
niet identiek zijn. De lezer weet echter dat met zoon en Simson gedoeld
wordt op hetzelfde personage. Op syntactische gronden verdient het de137

voorkeur 14.1 te relateren aan r. 125 op basis van de herhaling van de naam
Simson.

De aanwezigheid van vrouwen
Zij is handelend subject: ze baart en geeft het kind een naam. Hiermee wor-
den twee voorwaarden vervult voor de rest van de verhalencyclus: de held
staat op het toneel en hij heeft een naam.

Tussenstand rond de vrouwelijke personages
Op basis van de gevonden structuur valt de anekdote of kleine geschiedenis
die in Richteren 13 verteld wordt, uiteen  in twee delen, waarbij het eerste
deel zich in een geYsoleerde positie bevindt ten opzichte van de rest van de
tekst. Op basis van de lijnen die tussen scdnes getrokken kunnen worden, is

136 Pardes (1992,43) zegt hierover: 'Naming-speeches are a special type of direct
speech, hovering between interior speech and a vocalized ceremonial discourse.
(The ambiguity of the biblical "said" between thought and speech, confirms this
fluidity: Miller (1996, 331v) identificeert gevallen van Mnp in een zin met 66n
werkwoord ('single verb frase') zonder adressant als weergave van gesproken woord
('reported speech'). Hoewel een regel als r. 125 valt binnen de criteria die Miller
stelt, geeft zij geen voorbeelden van naamgeving bij de bespreking hiervan, in te-
genstelling tot de keren dat er sprake is van een redengeving van een naam, die zij
'unframed quotation' noemt omdat er geen kader wordt gegeven via een syntacti-
sche eenheid zoals bijvoorbeeld gebruik van Mnp (uit)roepen.

137 Een vergelijkbare situatie ontstaat in Ri 14, als er op verschillende manieren
wordt verwezen naar de bruiloftsgasten. Zie de bespreking aldaar.
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het overkoepelende thema het opheffen van de onvruchtbaarheid van de
vrouw en het baren van een zoon. De hoofdlijn binnen dit thema is de twee-
voudige verschijning van de bode aan de vrouw. Een uitwerking hiervan is
het deel waarin Manoach zich vergewist van de verschijning. Een snelle
lezing zou de lezer op het idee kunnen brengen dat de bode zich drie keer
laat zien, maar dat wordt niet gezegd. Het wordt ook zichtbaar in de syntacti-
sche analyse dat het gaat om twee verschijningen en een uitwerking van de
tweede. Het offer van Manoach is onderdeel van de uitwerking en daarmee
geen onderdeel van de 'hoofddraad' van het verhaal. Manoach wordt hier-
mee een man in de marge van het verhaal: wat we weten, zijn identificerende
aspecten (gebied, familie, naam), een handeling na de tweede verschijning
(bidden) de dialoog met de bode en de handeling daarna (het offer). De han-
deling na de tweede verschijning is een reactie op de woorden van de vrouw.
De handeling tijdens de ontmoeting is een reactie op de identificatie van de
bode. Vanuit dit perspectief initieert Manoach geen enkele handeling.
De vrouw is degene die voortdurend op het toneel staat, en aan wie de
hoofdhandeling gebeurt. Zonder haar geen wonderlijke zwangerschap en
geboorte. Zonder haar geen nazireaat voor het kind vanaf de conceptie, zon-
der haar geen boreling, en geen naam voor het kind.

4.3.1.2 Richteren 14

Vereenvoudigde weergave van de syntactische hiErarchie

14.1 1 *Simson daalde af naar Timna WayX
2        >en hij zag een vrouw in Timna, bij de dochters van [de] Filistijnen.    WayO

14.2 3 = Nadat hij [weer] opgegaan was WayO
4         =*meldde hij [het] aan zijn vader en aan zijn moeder WayO

5       1   >*en
zei: WayO

14.3 8 -*Ziin vader met ziin moeder zei tegen hem: WayX
12         |   >*Simson zei tot zijn vader: WayX

14.4 15 1*Ziin vader en ziin moeder wisten niet WXQt
14.5 19 =*Simson daalde, met ziin vader en ziin moeder. af naar Timna. WayX

20              :"*Ze kwamen bij de gaarden van Timna WayO
21                       >*en kijk! daar kwam een ionge leeuw brullend om hem af.          pte

14.6    23                    =*Toen werd de Reest van JHWH vaardig over hem WayX

24                                >*en hij reet hem open                                                WayO25                                            >als het openrijten van een bokje, infc
26                                      >er was niets in zijn hand. NmCI

14.6     27 >*Hij meldde [echter] niet aan... WLQt
14.7   29 >*Hij daalde [verder] af WayO

30              >*en sprak tot de vrouw; WayO
31                     |       >en zij bleek [inderdaad] juist in de ogen van Simson. WayO

14.8    32 6=*Hij keerde terug na [verloop van] dagen WayO
34             =*maar hij week [van de weg] af WayO
36                             >*maar kijk!  [er was] een zwerm biien i n. . . NmC1

37                    
>en honing. Ellp
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14.9       38                                   =* Hij schraapte [ervan]  in zijn holle handen WayO
39                        >en ging [zijns weegs], gaandeweg etende; WayO
40                          =hij ging [terug] naar zijn vader en naar zijn moeder, WayO
41 =*gaf [ervan] aan hen WayO
42                                       >en zij aten. WayO43                           >* -Hij meldde [echter] niet aan hen WLQt

14.10   45 =*Toen daalde zlin vader af naar de vrouw WayX
46         >*en Simson maakte daar een feestmaal WayX
47                   |         >want zo plegen de jongemannen te doen. Xyqt

14.11 48 >*Het geschiedde MSyn
50             =*dat ze dertig metgezellen namen WayO
51                 >*en [delze bleven bij hem. WayO

14.12 52 >*Simson zei tegen hen: WayX
60                                   >*Ze zeiden tegen hem: WayO

14.14 63 =*Hij zei tegen hen: WayO
66                                     >*Ze konden WLQt
68 >drie dagen [lang] Defc

14.15 69 >*Het geschie(ide op de zevende dag WayO
70                                      >*dat ze zeiden tegen de vrouw van Simson: WayO

14.16 77 >*De vrouw van Simson huilde tegen... WayX
78                                                        >*en zei: WayO
83                                                        >*Hij zei tegen haar: WayO

14.17 86 >*Ze bleeftegen hem aan huilen... WayO
87                                                        >dat het feestmaal... XQtl
88 =*Het geschiedde op de zevende dag: WayO
89                                      >*dat hij [het] verklaarde aan haar, WayO
90                                            1     >want ze had hem onder druk gezet. XQtl
91                                         Sen ze verklaarde de kinderen van haar volk... WayO

14.18 92 =*Toen zeiden de mannen van die stad tegen hem... WayX

93                                       >voordat

de 'dag-ster' onderging:                           Xyqt
96                                >*Hij zei tegen hen: WayO

14.19 99 =*Toen werd de Keest van JHWH vaardig over hem; WayX
100

| >hij daalde af naar Askelon, WayO
101 =versloeg van hen dertig man, WayO
102 =nam hun kleren WayO
103 =*en gaf de bovenkleden aan de verklaarders... WayO
104 >*Hii brieste van woede WayX
105 >en ging op naar zijn vaderhuis. WayO

14.20 106 =Toen werd de vrouw van Simson die van zijn metgezel  WayX

Bespreking van de syntactische hilirarchie
In  tegenstelling tot Richteren   13   is  te  zien dat Richteren   14 geen aanloop
heeft met een aantal inleidende zinnen die de lezer kennis verschaffen over
de achtergrond van het verhaal dat gaat komen. Simson komt als de hoofd-
persoon meteen in actie. De herhaling van de naam Simson koppelt Richte-
ren 14.1 aan Richteren 13.24, r. 125:
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13.24    124 =*De vrouw baarde een zoon
125 >*en ze gaf hem de naam Simson.

126 >De iongen groeide op

127 =en JHWH zegende hem

13.25 128 =*De geest van JHWH begon hem te drijven

129 >in Machane-Dan, tussen Sora en Estaol.

14.1 1 *Simson daalde af naar Timna

Regel   1   kent twee parallelle zinnen, te weten  r.   19   en  r. 45. Daaronder  is
geen parallellie meer zichtbaar, waardoor dit hoofdstuk in drie delen is ge-

splitst, waarbij ook weer onderverdelingen zijn te zien:

Eerste deel: Simson daalt af naar Timna,  ziet daar een vrouw en vertelt zijn ouders over haar
[(14.1-14.4 )

Tweede decl: Simson daalt met zijn vader en zijn moeder af naar Timna, onderweg velt hij
Eerste sctne: Simson velt een jonge leeuw (14.5-14.6) [een jonge leeuw (14.5-14.9)
Tweede sclne: Simson daalt (verder) af, spreekt met de vrouw en haalt honing uit

[de leeuw (14.7-14.9)
Derde deel: de vader daalt af naar de vrouw en er wordt gefeest (14.10-14.20)

Eerste scene: Simson geeft het raadsel op, het spel begint (14.12-14.17)
Eerste deelscene: De vrouw probeert Simson het antwoord te ontfutselen

[(14.15-14.17/87)
Tweede deelscene Simson vertelt het de vrouw, de vrouw vertelt het door

[(14.17/r. 88-14.17/r. 91)
Tweede scene: De 'mannen van die stad' vertellen de oplossing, het spel eindigt (14.18)
Derde scene: De geest van JHWH komt over Simson, die zijn schuld inlost (14.19)
Vierde scene: De vrouw gaat naar een ander (14.20)

Elk deel begint met de mededeling dat iemand afdaalt. Deze mededelingen
laten in hun samenhang een inhoudelijke ontwikkeling binnen het verhaal
zien. Zo daalt eerst Simson alleen af naar Timna, daarna reist hij met zijn
beide ouders naar diezelfde stad, ten slotte gaat zijn vader naar de vrouw als
start van het huwelijk.

Eerste deel: Simson daalt af naar Timna, ziet daar een vrouw en vertelt
zijn ouders over haar (14.1 - 14.4)
Het eerste deel bestaat uit vijf parallelle zinnen, die samen weergeven waar
dit deel om draait: Simson ziet in Timna een Filistijnse, hij gaat terug naar
huis, hij meldt het zijn ouders en die stellen vragen bij de keuze van hun
zoon:

14.1 2 >en hij zag een vrouw in Timna, bij de dochters van [de] Filistijnen.
14.2 3 = Nadat hij [weer] opgegaan was

4        =*meldde hij [het] aan zijn vader en aan zijn moeder
14.3 8 =*Zijn vader met zijn moeder zei tegen hem:
14.4     15 =Zijn vader en zijn moeder wisten niet
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De dialoog werpt licht op de kwestie die aan de orde is, en die de aanleiding
vormt voor alle gebeurtenissen die zullen volgen. De kwestie is de herkomst
van de vrouw die Simsons hart heeft gestolen:

14.1 1 *Simson daalde af naar Timna
2        >en hij zag een vrouw in Timna, bij de dochters van [de] Filistijnen.

14.2 3 = Nadat hij [weer] opgegaan was
4         =*meldde hij [het] aan zijn vader en aan zijn moeder
5        1   >*en zei:
6                             >*Ik heb [me toch] een vrouw gezien in Timna...
7 >Welnu, nemen jullie haar voor mij tot vrouw.

14.3 8 =*Ziin vader met ziin moeder zei tegen hem:

9                              >*[Is

er] onder de dochters van je broeders en onder heel mijn
10 >*dat jijzelf eropuit moet gaan [volk [dan] geen vrouw,
11                              >om een vrouw te nemen bij [de] Filistijnen, die
12             >*Simson zei tot zijn vader: [onbesnedenen?
13                     >*Haar moet je nemen voor mij,
14                      >want [precies] Zii is juist in mun ogen.

14.4     15 =*Ziin vader en zijn moeder wisten niet
16                >*dat Zii [er] door toedoen van JHWH was,
17                       >*omdat Hii aanleiding [tot onenigheid] met [de] Filistijnen zocht.
18                          >- In die tijd heersten [immers] Mel Filistiinen in Israel.

De verteller, Simson en de ouders hebben elk een eigen wijze waarop ze
spreken over een huwelijkskandidaat. De verschillende perspectieven wor-
den zichtbaar in de accenten die gelegd worden. De auteur spreekt over 'een
vrouw in Timna, bij de dochters van [de] Filistijnen' (14.1). Simson spreekt
ook  over 'een vrouw  [...]  bij de dochters  van [de] Filistijnen'  (14.2).  De
ouders over 'de dochters van je broeders en onder heel mijn volk' (14.3). De
bruid is voor hen niet 'bij de dochters van [de] Filistijnen', maar 'een vrouw
[...]  bij [de] Filistijnen, die onbesnedenen.'(14.3). Als het einde van Richte-
ren   13   en het begin van Richteren   14 aan elkaar worden gerelateerd,   dan
geeft de tekst aanleiding tot de interpretatie dat de interventie van JHWH al
eerder begon en niet startte bij het ervoor zorgen dat deze vrouw precies op
die plaats zou zijn. In Richteren 13.25 staat namelijk dat de geest van JHWH
Simson in beweging zette, tussen Sora en Estaol. Zo zijn er twee interven-
tiemomenten te onderscheiden: de gang van Simson naar Timna en de pre-
sentie van de vrouw in zijn blikveld. Dit deel eindigt met de interventie van
de verteller die zich tot de lezer richt en meedeelt dat de ouders onbekend
waren met het feit dat de vrouw door JHWH in het blikveld van Simson was
gebracht, omdat Hij een aanleiding nodig had voor een gevecht met de Filis-
tijnen (14.4). Deze mededeling staat hoog in de hierarchie, wat in contrast
staat  met een inhoudelijk vergelijkbare mededeling in Richteren   13.16,  na-
melijk r. 91 'Manoach wist immers niet'. Oorzaak van dit verschil is de
zinsbouw:
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13.16   91          112 17' Rb 'D Manoach wist immers niet XQ11
14.4     15       1:rl' R# 1 Rl 1'3Rl zijn vader en zijn moeder wisten niet WXQt

De  mededeling in Richteren   13  is  een  'D-zin  en  door deze syntactische  op-
bouw wordt de mededeling een zin die afhankelijk is van de eraan vooraf-
gaande zin. Inhoudelijk betreft het een verklaring van de auteur van het
voorafgaande. De mededeling in Richteren  14 is syntactisch een zelfstandige
zin, met vooropplaatsing van het subject. Deze zin is inhoudelijk een inter-
ventie van de auteur, de lezer kan de inhoud niet afteiden uit het voorafgaan-
de. Het betreft een zelfstandige mededeling die later in het verhaal een cruci-
ale rol gaat spelen: ze vormt dan een argument dat Simson gebruikt om zijn
bruid ervan te overtuigen dat hij haar echt niet de oplossing van het raadsel

gaat vertellen.

Aanwezigheid van vrouwen
Er zijn twee vrouwen in dit deel aanwezig: de moeder en de toekomstige
bruid. In Timna trekt een inwoonster de aandacht van Simson. Zij komt in
het blikveld van Simson, en vult daarna zijn hart als gewenste bruid. Haar
presentie is geen toeval, want uit de woorden van de auteur blijkt dat JHWH
zelf de vrouw op het pad van Simson heeft gebracht. Simson vertelt zijn
verlangen dat hij haar wit huwen, aan zijn vader en zijn moeder. De verteller
spreekt over 'zijn vader en zijn moeder' in de context van het huwelijksver-
langen van Simson. Als hij het argument aandraagt voor zijn keuze, richt
Simson zich alleen tot zijn vader (14.3), maar het lijkt aannemelijk dat zijn
moeder ook op het toneel staat, doordat de weergegeven conversatie niet
onderbroken is. Verder is er nog sprake van twee groepen vrouwen: 'de
dochters onder Ide] Filistijnen' en 'de dochters van je broeders uit heel mijn
volk'. Zij worden tegenover elkaar gezet als tegengestelde groepen, wat de
ouders verder aanscherpen door te verwijzen naar de afkomst van de beoog-
de bruid als afkomstig van '[de] Filistijnen, die onbesnedenen'.

Tweede deel: Simson daalt met zijn vader en zijn moeder af naar Tim-
na, onderweg velt hij een jonge leeuw (14.5 - 14.9)
Het tweede deel speelt zich af bij de gaarden138 van Timna.  Het valt uiteen  in
twee sdnes, beide gemarkeerd door een zin waarin gemeld wordt dat
Simson afdaalt (r. 19 en r. 29):

14.5 19 =*Simson daalde, met ziin vader en ziin moeder. af naar Timna. WayX
14.7   29 >*Hij daalde [verder] af WayO

138 Zie de voetnoot bij de vertaling van 14.8 voor de keuze van 'gaarde' in plaats
van 'boomgaard' of'wijngaard'.
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Eerste  sc&ne -  Simson velt  een jonge  leeuw  (14.5 -  14.6)
De eerste sctne kent geen parallelle zinnen zoals het eerste deel ze wel liet
zien (r. 2,3 en 4). Er is een lineaire opbouw met zinnen die elk afhankelijk
zijn van de zin erboven. Uitzondering vormen r. 27/28, die aan r. 23 'han-
gen'. Samen omsluiten de regels 23 en 27 de mededeling dat Simson vecht
met het leeuwenjong. De voorstelling van zaken kan voor verwarring zorgen
bij de lezer. Het heeft er aanvankelijk schijn van dat Simson samen met zijn
ouders de leeuw ziet, en dat hij aangevallen wordt door het dier in het bijzijn
van zun ouders:

14.5 19 =*Simson daalde, met zijn vader en zijn moeder, af naar Timna.
20             >*Ze kwamen bij de gaarden van Timna
21               >*en kijk! daar kwam een ionsre leeuw
22                   |    >brullend op hem af.

14.6    23                     >*Toen werd de Reest van JHWH vaardig over hem
24 >*en hij reet hem open

25                                        |    >als
het openrijten van een bokje

26                                            >er was niets in zijn hand.
27 >*Hij meldde [echter] niet aan zijn vader en aan zijn moeder

De zinnen laten een regelmatige reeks van afhankelijkheidsrelaties zien, wat
erop duidt dat er geen expliciete subjectwisseling plaatsvindt. De grammati-
ca geeft voedsel voor de aanname dat zowel Simson als zijn ouders de jonge
leeuw  zien ('ze kwamen...,  daar  kwam een jonge leeuw brullend  op  hem
af...').  Maar de verteller grijpt in door mee te delen dat Simson niets vertelt
aan zijn ouders (r. 27). De inhoud van de woorden vormen hier een aanvul-
ling op de onduidelijkheid waar de syntaxis aanleiding toe zou kunnen ge-
ven. Deze eerste scdne bereidt gebeurtenissen in volgende sctnes voor. De
overwinning van Simson in zijn gevecht met de jonge leeuw maakt namelijk
aannemelijk dat er in de volgende sctne een kadaver is waarin honing is te
vinden. De honing in de leeuw zal samen met de onwetendheid van de ou-
ders - door de verteller zo expliciet gemeld! - een rol spelen in het derde
deel met het raadselspel tijdens het feest.

Tweede sc&ne: Simson daalt (verder) af spreekt met de vrouw en haalt ho-
ning uit de leeuw (14.7 - 14.9)
Simson vervolgt zijn afdaling (r. 29). Dit keer wordt niet vermeld of zijn
ouders ook verder met hem meegaan. Simson is een paar dagen in Timna (r.
29-31), waarna hij teruggaat naar huis. Deze episode bestaat uit drie clusters
van parallelle zinnen, over de vrouw in Timna (r. 30-33), over het leeuwen-
kadaver (r. 34-43) en over Simson die teruggaat naar zijn ouders (38-41).
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14.7    29 >*Hij daalde [verder] af
30              >*en sprak tot de vrouw;
31                    1     >en zij bleek [inderdaad] juist in de ogen van Simson.

14.8    32 =*Hij keerde terug na [verloop van] dagen
33              |   >om haar [tot vrouwl te nemen
34              =*maar hij week [van de weg] af
35                          >om het karkas van de leeuw te zien
36                    >*maar kijk! [er was] een zwerm bijen in het kadaver van de leeuw,
37                 1 >en honing.

14.9    38 =*Hij schraapte [ervan] in zon holle handen
39                          >en ging [zijns weegs], gaandeweg etende;
40                          =hij ging [terugl naar zijn vader en naar zijn moeder,
41 =*gaf [ervan] aan hen
43 >*Hij meldde [echter] niet aan hen
44                                               >dat hij uit het kadaver van de leeuw de honing had...

De laatste regels van het tweede deel (r. 19-44) bestaat ook nu weer uit een
mededeling waarin de verteller aangeeft dat Simsons ouders iets niet weten:
Simson vertelt niet over de herkomst van de honing die hij te eten geeft.
Hierdoor eindigt zowel het eerste deel (r. 1-18), de eerste sctne van het
tweede deel (r. 19-28) als de tweede sctne van het tweede deel (r. 29-44)
met de mededeling van de verteller dat de ouders iets niet weten. Drie keer
blijkt de verteller te intervenieren met een mededeling betreffende onwe-
tendheid.

14.4     15 =*Zijn vader en zijn moeder wisten niet
16              >*dat zij [erl door toedoen van JHWH Was,
17                      >*omdat Hij aanleiding [tot onenigheid] met Ide] Filistijnen zocht.
18                          >- In die tijd heersten [immers] [de] Filistijnen in Israel.

14.6    27 >*Hij meldde [echterl niet aan zijn vader en aan zijn moeder
28                                  >wat hij gedaan had

14.9    43 >*Hij meldde [echter] niet aan hen
44                                                      >dat hij uit het kadaver van de leeuw de honing had...

De twee zinnen die Simson als subject hebben, zijn anders van opbouw dan
de zin die   Rl 1'3Rl zijn vader en  moeder tot subject heeft. De aandacht van
de lezer komt door de zinssyntaxis in r. 15 te liggen bij het feit dat de ouders
niet bekend met de daad van JHWH, terwijl in r. 27 en r. 43 door het impliciet
houden van het subject de aandacht komt te liggen bij de mededeling dat
Simson niets meldt. In r. 43 wordt de nadruk op deze mededeling nog ver-
sterkt doordat naast het subject ook het indirect object in een suffix is ver-
werkt:
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14.4       15                      11-1'  *5  1<GR1 1'1Rl Zijn vader en moeder wisten niet WXQt
14.6   27       1131 51 1':11 5 -1'171 Rtn Hij meldde lechterl niet aan zijn vader ... WLQt
14.9  43              0,75 7.]71 Rbi Hij meldde lechterl niet aan hen WLQt

Aanwezigheid van vrouwen
De moeder gaat mee op weg naar Timna, waar Simson zijn bruid heeft ge-
zien. De moeder en de vader leggen een decl van de weg zonder de zoon af,
wat blijkt uit het gegeven dat de ouders geen getuige zijn van het gevecht
met de jonge leeuw. Als de moeder en de vader weer herenigd zijn met hun
zoon, krijgen ze honing aangereikt. De verteller had al meegedeeld dat de
moeder en de vader beiden onbekend waren met de reden van de presentie
van de vrouw, nu vertek hij dat ook het gevecht met de leeuw en de her-
komst van de honing hun onbekend zijn. De tekst geeft geen antwoord op de
vraag of Simson alleen in Timna aankomt, of dat zijn ouders hem vergezel-
len. De beoogde bruid is nog steeds in Timna. Simson zoekt haar daar weer
op, alsof hij zich ervan wil vergewissen dat hij zich niet vergist heeft in haar.
Hij heeft zich niet vergist, zij  is in zijn ogen nog steeds de juiste. Hij spreekt
tot de vrouw, en uit dit gegeven mag opgemaakt worden dat ze in persoon
aanwezig is op het toneel.

Derde deel: de vader daalt af naar de vrouw en er wordt gefeest (14.10 -
14.20)
Het derde deel van deze 'kleine geschiedenis' rond het huwelijksfeest van
Sinlson en de Filistijnse vrouw beslaat meer dan de helft van het geheel. In
dit deel is er sprake van een aantal inleidende zinnen die de context van de
vertelling rond het raadsel duidelijk maken. In de openingszin van dit deel
wordt verteld dat de vader naar de vrouw afdaalt. Deze mededeling wordt
direct gevolgd door de mededeling dat Simson een feest organiseerde, omdat
dat voor 'de jongemannen' een gewoonte is. Zoals elders in deze studie ook
aan de orde komt, 139 kan de interpretatie van deze mededeling twee kanten
opgaan. De syntaxis biedt hier geen helpende hand bij de interpretatie, door-
dat uit de tekstsyntactische opbouw van r. 46/47 niet is af te leiden wie het
handelend subject is. Op basis van de inhoud wordt hier gekozen voor de
interpretatie dat Simson het feestmaal aanricht en dat hij dat doet ondanks
zijn alcoholvrij bestaan, omdat jongemannen die bruidegom zijn, dat nu
eenmaal plegen te doen.
Hierna volgt een nadere invulling van de context met de mededeling dat
Simson dertig mannen als gezelschap krijgt, en dat dezen bij hem blijven.
Binnen dit kader van het feest en de groep feestgangers die zich rond Simson
verzameld heeft vindt het piece de resistance vart Richteren   14  plaats:  het

139 Zie de voetnoot bij de vertaling en de syntactische analyse per regel.
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raadselspel. De ruggengraat van deze derde episode wordt gevormd door
vier parallelle zinnen:

14.12 52 >*Simson zei tegen hen
14.18      92 =*Toen zeiden de mannen van die stad tegen hem op de zevende dag
14.19      99          =*Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem
14.20 106 =*Toen werd de vrouw van Simson die van zijn metgezel

Aanwezigheid van vrouwen
De vrouw in Timna wordt genoemd als doel van de vader. Deze daalt name-
lijk - in de woorden van de verteller - niet af naar Timna, maar naar 'de
vrouw'.

Eerste sc&ne: Simson geeft het raadsel op, het spel begint (14.12 - 14.17)
In de eerste twee scdnes van dit derde deel bestaat de vertellerstekst uit zin-
nen die de dialogen structureren. Hier staan gesproken woorden centraal,
geen handelingen. De tekstsyntactische opbouw van r. 52-106 vertoont de
regelmaat die op grond van de grammatica verwacht mag worden. Er zijn
dus geen onverwacht inspringende regels die kunnen duiden op een strategi-
sche ingreep van de auteur om via de grammatica op een inhoudelijke com-
ponent extra aandacht te leggen.
In  Richteren   13  was  door het vergelijken van verschillende uitspraken  een
ontwikkeling in het verhaal te traceren die mede bepaald wordt door wat wel
of niet gezegd wordt en de wijze waarop dat gebeurt. In   Richteren   14140

blijkt er door de geconstateerde regelmaat geen extra interpretatieve lading
te vinden via een afwijkende syntaxis.
De eerste sctne bevat een dialoog tussen Simson en de feestgangers, afgeslo-
ten met een vertellerstekst (14.12 - 14.14), gevolgd door twee deelsctnes, elk
aangekondigd met het syntactisch signaal 'nn en het geschiedde, gevolgd
door de tijdsbepaling de zevende dag (r. 69 en r. 88).

14.12 r.52 110Dt (75 nOR/ Simson zei tegen hen Eerste scene

14.15 r.69 'll'Xjrl (1'2 'irl Het geschiedde op de zevende dag Eerste dee\sctne
14.17 r.88 'D'103 (72 3 1 Het geschiedde op de zevende dag Tweede deelsctne

Eerste deelscine: De vrouw probeert Simson het antwoord te ontfutselen
(14.15 - 14.17/r. 87)
De eerste deelsclne vertelt over de vrouw, hoe zij wordt bedreigd door de
feestgangers en hoe zij vergeefs poogt Simson over te halen de oplossing
van het raadsel aan haar te vertellen. Ze positioneert zichzelf nadrukkelijk
als Filistijnse door te spreken over 'de kinderen van mijn volk'.

'40 Zoals de bode-woorden die op eigen wijze herhaald worden door de vrouw en
door Manoach.
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Tweede deelsc&ne: Simson vertelt het de wouw, de vrouw vertelt het door
(14.17/r. 88 - 14.17/r. 91)
Simson zwicht voor de druk die de vrouw op hem uitoefent en vertelt haar
de oplossing. De vrouw vertelt de oplossing door aan de 'kinderen van haar
volk'. De verteller neemt met 'de kinderen van haar volk' het perspectief
over van de vrouw die eerder zelf sprak voer 'de kinderen van mijn volk'.
Deze scdne bevat geen gesproken woorden en vertelt alleen 6ver het spre-
ken. De lezer wordt betrokken in het raadselspel, doordat er wel wordt ge-
zegd dat Simson de verklaring geeft, maar niet hoe deze luidt (r. 89): de
lezer blijft met het raadsel zitten. Deze vertelstrategie wordt herhaald in r. 91
waar staat dat de vrouw wel de verklaring doorgeeft zonder te vermelden
wat die verklaring inhoudt. In Richteren   13  wist de lezer  meer dan enkele
verhaalpersonages, in Richteren 14 weten de verhaalpersonages  meer  dan  de
lezer. Simson speelt met de bruiloftsgasten, de verteller speelt een spel met
zijn publiek.

Tweede scine: De 'mannen van die stad' vertellen de oplossing, het spel
eindigt (14.18)
[0]Tot drie keer toe wordt melding gemaakt van een periode van zeven da-
gen. Twee daarvan zijn we al tegengekomen in r. 69 en r. 88, maar ook in r.
86/87 staat een verwijzing naar die periode:

14.15 69 'trXjrl  01'3 '1'1 Het geschiedde op de zevende dag
14.17      86      ('D'TT Mil:10 1'#D 11Ill   Ze bleeftegen hem aan huilen, de zeven dagen

87   nnuan (75 rt'rl loR dat  het feestmaal voor lien duurde
88        '12'30:1 01'2 'n'l Het geschiedde op de zevende dag

Inhoudelijk lijkt de tijdsbepaling in r. 86/87 de tijdsbepalingen uit r. 69 en 88
te weerspreken. Als r. 86/87 iets als 'Ir]Or[ 01'2 op de zevende dag had ge-
staan, had de optelsom van dagen er passender uitgezien. De zin over de dag
waarop het raadsel verklaard wordt, staat in de syntactische hierarchie in een
positie die niet afhankelijk is van een andere zin met een tijdsbepaling. De
tekstsyntactische structuur van de zinnen met tijdsaanduidingen is als volgt:

14.14   68                0'n' ne,50 drie dagen Ilangj
14.15   69                  'D':10:1 (1'3 '3'1 Het geschiedde op de zevende dag
14.17   86                 ('13'71 nD]0 de zeven dagen
14.17    87      r'In01]71 0:15 71'71 -1014 dat  het feestmaal.
14.17   88                  'trlen 01'1 '71'7 Het geschiedde op de zevende dag
14.18     92          'Ir;07 01'3 7'Dn '0:R 15 110Rl Toen zeiden... op de zevende dag
14.18   93                 rio-Irtn NG' D-lul voordat de 'dag-ster' onderging
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De verteller wekt met zijn uitspraak over het ondergaan van de 'dag-ster' de
suggestie dat de feestgangers maar n6t op tijd waren met hun oplossing. De
dubbele tijdsbepaling in combinatie met de hierarchische structuur die r. 92
in onafhankelijk positie neerzet, trekt de aandacht van de lezer naar de krap-
pe tijdmarge die rest en maakt de vertelling spannend. Alles lijkt tegelijk te
gebeuren op die zevende dag: het bedreigen van de vrouw door de feestgan-
gers, het vertellen van de oplossing door Simson, het doorvertellen hiervan
door de vrouw en de ontknoping. Bij die ontknoping is te zien dat de feest-
gangers die eerder werden aangeduid met ='D-112 0'050 de dertig metgezellen
(r. 50), in r. 92 worden opgevoerd in een WayX, maar wel met een nieuwe
nominalisatie, te weten 7'DIT '0]R de mannen van die stad. Deze regel kan op

syntactische gronden, namelijk door deze nominalisatie in nieuwe bewoor-
dingen, niet gerelateerd worden aan voornoemde r. 50, ondanks de inhoude-
lijke overeenkomst van de subjecten. De relatie wordt nu gelegd door het
indirect objectsuffix aan de prepositie 15 tegen hem te verbinden met het
subject in r. 52, 110130 Simson. Het vergeefs zoeken naar het antwoord door
de feestgangers, de bedreiging van de bruid, het ontfutselen van de oplossing
aan Simson: dit alles is geklemd tussen het vertellen van het raadsel en het
vertellen van de oplossing. Hiermee wordt licht geworpen op een eerdere
constatering, namelijk dat de eigennaam Simson na r. 52 niet meer voorkomt
in Richteren 14. Zijn laatste daad als naamdrager is het vertellen van het
raadsel. Hij komt door dat raadsel en de gevolgen ervan in oppositie te staan
met de dertig metgezellen, die hier 'mannen van die stad' zijn gaan heten.
De bruidegom is buiten de groep gezet (zo hij er al deel van uitmaakte), want
hij is niet van de stad, hij komt niet uit Timna. Een aantal malen is de naam
'Timna' gevallen. Nu wordt er alleen verhaald over 'de stad', zonder een
naamsvermelding.

Excursus: de 6Pronominalregel'
In 14.18, r. 92 is de 'Pronominalregel' te herkennen:

14.18   92 -1'Dn '0114 15 1 1]R'l Toen zeiden tegen hem de mannen van die stad'41

In Richteren 13 was te zien dat na de 'Pronominaalregel' het personage
dat met het gesuffigeerde indirect object wordt aangeduid, niet meer in
het verhaal voorkomt. In dit geval verdwijnt niet het personage Simson
(zoals eerder wel het geval was bij het personage Manoach, zie hierbo-
ven), maar wordt hij niet meer bij zijn naam genoemd. Ook hier verster-
ken syntaxis en inhoud elkaar, net als in het vergelijkbare geval in Rich-
teren 13 te zien is. Wellicht dat de 'Pronominalregel' ingezet kan worden

141 In de vertaling is de woordvolgorde te vinden die in het Nederlands gebruike-
lijk is.
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bij wijze van signaal dat er verhaal-inhoudelijk iets aan de hand is met
het desbetreffende personage.

Aanwezigheid van vromven
De vrouw wordt gedwongen te handelen, ze handelt niet op eigen initiatief.
Door tegen Simson te spreken over 'de kinderen van mijn volk' positioneert
ze zichzelf als Filistijnse.

Derde sc&ne: Simson lost zijn schuld in (14.19)
Na de ontknoping volgt een reeks van parallelle zinnen, waarmee de struc-
tuur van dit hoofdstuk overeenkomsten vertoont met het einde van Richteren
13, dat ook een dergelijke reeks laat zien, waarin met vaart een aantal op-
eenvolgende handelingen worden weergegeven:

13.24 124 =*De vrouw baarde een zoon WayX
125 >*en ze gafhem de naam Simson WayO
126 >De iongen groeide op WayX
127 =en JHWH zegende hem WayX

13.25 128 =*De geest van JHWH begon hem te drijven WayX
129 >in Machane-Dan, tussen Sora en Estaol. inf

14.19 99 =*Toen werd de Reest van JHWH vaardig over hem WayX
100 >hij daalde afnaar Askelon, WayO
101 =versloeg van hen dertig man, WayO
102 =nam hun kleren WayO
103 =*en gaf de bovenkleden aan de verklaarders van het raadsel.   WayO
104 >*Hii brieste van woede WayX
105 >en ging op naar zijn vaderhuis. WayO

En  net  als in Richteren  13   is  er de geest  van  JHwH  die over Simson vaardig
wordt. In Richteren 13 lijkt  dat nog zonder gevolgen,  maar in Richteren   14
niet: hij daalt af naar Askelon, verslaat dertig man uit deze plaats, neemt hun
de bovenkleding af en geeft deze aan de verklaarders van het raadsel. Zo
wordt in sneltreinvaart verteld dat Simson aan zijn verplichting heeft vol-
daan. Overigens laten de WayO-constructies in r. 100-103 het syntactisch toe
dat m:r m-1 de geest van Jmf/H het onderwerp is van achtereenvolgens
„.Tni .„npn -.11 .„777 h# daaide af..., versloeg..., nam..., gaf..., maar de
lezer zal Simson als subject invullen.142 Als toegift volgt de zin lBR irrl h#
brieste van woede (r. 104):43

142 mn is overwegend grammaticaal vrouwelijk, maar kan ook mannelijk ingezet
worden.

143 Deze brengt de computer in verwarring, want ISDN 711'1 is naar de letter iets als
'zijn neus ontbrandde' (in de vertaling weergegeven naar de inhoudelijke betekenis
'hij brieste van woede'.) Het computerprogramma ontdekt een nieuw subject en stelt
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Aanwezigheid van vrouwen
In dit deel wordt geen vrouwelijk personage door de verteller genoemd, ook
de door Simson gewenste vrouw niet. Simson gaat niet terug naar zijn vader
6n zijn moeder, hij gaat naar zijn vaderhuis.

Vierde scine - De vrouw gaat naar een ander (14.20)
De laatste mededeling van dit hoofdstuk is aan de verteller. Simson is al van
het toneel verdwenen, als de verteller nog een mededeling als een 'los eind-

je' aan het verhaal vasthecht. De vrouw krijgt een andere echtgenoot dan aan
het begin van het verhaal leek. Een metgezel van Simson wordt haar man, en
deze mededeling wordt herhaald inclusief een vorm van de stam :1117: Zij
wordt de gezellin™ van Simsons metgezeL
Deze sctne is geen slot, in de zin van dat er een relatie wordt gelegd met een
regel over colagrenzen heen, zoals  wel in Richteren   13 het geval  was.  Het
verhaal gaat ook nA deze sdne door.

Aanwezigheid van vrouwen
Dit deel draait om de beoogde bruid. Ze wordt 'de vrouw van Simson' ge-
noemd, waarmee de verteller lijkt te suggereren dat het huwelijk in juridi-
sche zin is voltrokken, maar ze zal de vrouw van diens metgezel worden. Het
slot bestaat uit twee zinnen die in variaties dezelfde mededeling doen,
waarmee het belang van deze mededeling wordt aangezet.

Tussenstand  rond de vrouwelijke personages
De vrouw komt in het verhaal als zij in het blikveld van Simson verschijnt.
Simson bespreekt zijn wens haar tot vrouw te krijgen met zijn vader en zijn
moeder. De ouders, en daarmee de moeder, reageren afwijzend op de keuze,
maar blijken later wel akkoord te gaan met het huwelijk. De Filistijnen en de
kinderen van Israel worden aanvankelijk door de ouders als niet te verenigen
grootheden tegenover elkaar geplaatst. Simson had in hun ogen moeten kie-
zen uit de dochters van zijn broeders, en niet uit de dochters van de Filistij-
nen, die onbesnedenen. JHWH heeft echter beslist hoe de loop der dingen zal

gaan, en Simson gaat dus voor de vrouw van zijn eigen keuze. De ouders

voor deze te koppelen aan r. 45, maar dat is zonder zin. Een inhoudelijke afhanke-

lijkheidskoppeling is hier nodig, en die is mogelijk via het vastknopen van dat geni-
tiefsuffix aan prepositiesuffix in r. 99 0'50). De WayO in r. 105 wordt automatisch

gekoppeld  aan  de  WayX  van  104 en hoewel inhoudelijk onjuist  (de  'neus'  gaat  im-
mers niet op naar zijn vaderhuis), is het grammaticaal correct. De onderzoeker hoeft
hier geen ingreep te doen.

144 Zie de voetnoot bij de vertaling van het desbetreffende vers voor de keuze van

'gezellin'.
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gaan samen met hem naar Timna, maar de moeder verdwijnt uit het verhaal
nadat zij de honing hebben ontvangen van zoon Simson. Simson zal nog
eenmaal naar zijn moeder verwijzen, namelijk als hij tegenover zijn bruid
beargumenteert waarom hij de oplossing niet aan haar geeft.
De vrouw uit Timna wordt een tweede maal bezocht door Simson en komt
daarna pas weer in beeld als ze onder druk wordt gezet door haar volksgeno-
ten om de oplossing te ontfutselen aan Simson. Dan wordt ze 'de vrouw van
Simson' genoemd. De verteller neemt haar perspectief in als hij spreekt over
'de kinderen van haar volk'. Aan het slot van Richteren 14 deelt de verteller
tweemaal, in verschillende bewoordingen, mee dat ze de vrouw van Simsons
metgezel wordt.

4.3.1.3 Richteren  15

Vereenvoudigde weergave van de syntactische hi8rarchie

15.1 1      *E n het geschiedde na [verloop van] dagen,  [en wel]  in de dagen... WayO
2         >*dat Simson zijn vrouw wilde opzoeken met een geitenbokje WayX
3                 3-,*en hij zei: WayO
5                       >*Maar haar vader gaf geen [toestemming] om ... WLQt

15.2      7                 >*Haar vader zei: WayX
15.3 13 =*Simson zei tegen hen: WayX
15.4     16              >*Toen ging Simson..., WayX

17                  >hij ving driehonderd vossen, WayO
18 =nam fakkels, WayO
19 =draaide staart aan staart WayO
20                  =en plaatste [telkens] adn fakkel in het midden, tussen... WayO

15.5    21                   =Hij deed vuur in de fakkels ontvlammen, WayO
22                    =joeg [ze] in het staande [koren] van [del Filistijnen WayO
23                   =en deed ontvlammen zowel de korenhoop als... WayO

15.6    24              >*!Del Filistijnen zeiden: WayX
26                   | >*Ze zeiden: WayO
30                                  =*IDe] Filistijnen trokken op WayX
31                                             >en zij verbrandden haar en haar vader met vuur. WayO

15.7    32         =*Toen zei Simson tegen hen: WayX

15.8     36                 

>Hij trapte hen scheen tegen heup - een harde trap -, WayO
37                  =daaide af WayO
38                             =en  verbleefin de kloofvan de rots Etam. WayO

15.9    39 >*!Del Filistiinen trokken op, WayX
40                  >ze legerden te Juda WayO
41                   =*en verspreidden zich bij Lechi, 'Kaak'. WayO

15.10 42 >*De manschan van Juda zei: WayX
44                        1

>*Ze zeiden: WayO
15.11 49 -*Daarop daalde drieduizend man uit Juda af naar ... WayX

50                                                                             WayO
55

 *e *m   eze . eentget gn neS.   on. WayO
15.12 58 WayO

62                             =*Simson zei tegen hen: WayX
15.13 65 >*Ze zeiden tegen hem, WayO
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66   >*zeggende:  infc71 =Toen bonden ze hem vast met twee... WayO
72                                      =en ze brachten hem weg van de rots. WayO

15.14 73 =*Fij kwam in Lechi,                                                       pte
74                                | >*daar kwamen [del Filistiinen destrijdkreet...    WPQt
76                                    >*Toen werd de Reest van JHWH vaardig over hem;     WayX

77                              

>*de touwen WayX
79                                                 >werden als een vlaspit Defc
81 =ziin banden smolten van zijn handen. WayX

15.15 82 =*Toen vond hij een verse ezelskaak, WayO
83 >hij strekte zon hand uit, WayO
84                             =nam deze WayO
85                                      =en versloeg daarmee duizend man. WayO

15.16 86 >*Simson zei: WayX
15.17 89 >*En het geschiedde WayO

90                                      |     >*zodra hij opgehouden was met spreken infc
92                                  >dat hij de kaak uit zijn hand wierp WayO
93                                                                =en deze plaats uitriep tot Ramat Lechi... WayX

15.18 94 =Hij kreeg grote dorst, WayO
95                                      = riep tot JHWH WayO
96                                =*en zei: WayO

15.19100 >*Toen spleet God de holte bij Lechi WayX
102 >*er kwam water uit WayX

103                                                        >*en
hij dronk.                                    WayO

104 >Ziin Reest keerde terug WayX
105 =*en hij leefde [weer op]. WayO
106 >*Daarom gaf men die de naam... XQtl
107 >deze is in Lechi NmCI
108 >tot op deze dag. Defc

15.20109 =Hij richtte Israel in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar. WayO

Bespreking van de syntactische hi8rarchie
De functie van r. 1 is de bepaling in tijd van het verhaal dat volgt. Er is 66n
regel afhankelijk van deze tijdsbepaling, namelijk de zin dat Simson zijn
vrouw wilde opzoeken met een geitenbokje. Parallel aan deze regel volgen
drie regels, samen vormen ze de ruggengraat van de vertelling:

15.1 1     *En het geschiedde na [verloop van] dagen,  [en well  in de dagen van...
2         >*dat Simson zijn vrouw wilde opzoeken met een geitenbokje

15.3 13 =*Simson zei tegen hen:
15.7 32 =*Simson zei tegen hen:
15.20109 =Hij richtte Israel  in de dagen  van de Filistijnen, twintig jaar.

De structurerende r. 2 toont allereerst de aanleiding van alle actie, namelijk
het voornemen van Simson om de vrouw te bezoeken die hij als 'zijn vrouw'
ziet. De twee daaropvolgende structurerende regels, 13 en 32, lijken verant-
woording af te leggen voor de acties die volgen. Eerst spreekt Simson tegen
de vader van zijn bruid en diens jongste zuster: hij rechtvaardigt hiermee het
verbranden van de oogst. Dan spreekt Simson tegen de Filistijnen en recht-
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vaardigt hij zijn weerwraak. De drie onderscheiden delen nemen toe in leng-
te: respectievelijk 10 regels, 18 regels en 77 regels. Het derde deel bestaat uit
een aantal sub-onderdelen: de wraak van Simson, de uitlevering van hem
door de manschap van Juda, de bevrijding van Simson en zijn wraak, en tot
slot de dorst en het lessen ervan door JHWH:

Opening: Tijdsbepaling (15. la)
Eerste deel: Simson zoekt zijn vrouw op (15.lb-15.2)
Tweede deel: Simson verbrandt de oogst, de Filistijnen verbranden de vrouw en

[haar vader (15.3-15.6)
Derde deel: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich; God splijt

[een rots (15.7 - 15.19)
Eerste sc*ne: Simson geeft de Filistijnen ervan langs (15.7-15.8)
Tweede sctne: De manschap van Juda levert Simson uit (15.9-15.13)
Derde sctne: Simson bevrijdt zich van zijn boeien en van de Filistijnen

[(15.14-15.15)
Vierde sctne: Simson zingt zijn lied en God splijt een rots (15.16-15.19)

Slot: Simson richt 20 jaar (15.20)

Over de eerste en de laatste zin (r.  1 en r. 109) zou - los van dit schema ge-
baseerd op de tekstgrammatica - opgemerkt kunnen worden dat zij inhoude-
lijk een inclusio vormen, doordat in beide regels een tijdsbepaling gegeven
wordt (resp. na verloop van dagen/in de dagen van de tan*eoogst - in de
dagen van de Filisti/nen). Op het niveau van de tekstgrammatica is echter
geen inclusio zichtbaar. Beginregel en slotregel staan syntactisch niet in
rechtstreekse relatie tot elkaar:45 De slotzin lijkt zelfs geisoleerd te staan van
de bovenstaande tekst.  Bij de bespreking van Richteren  16  zal ik hierop  te-
rugkomen.

Eerste deel: Simson zoekt zijn vrouw op (15.lb - 15.2)
Het eerste deel is het kleinste van het drieluik. Het bestaat uit een dialoog
met twee uitspraken en 66n reactie.

145
Ter  vergelijking:  Ri 13 begint met een aantal inleidende regels  die het grote

kader schetsen. Ri 14 is te koppelen aan Ri 13 zoals is aangetoond. Ri 16 is te kop-
pelen aan Ri 15, zoals later aan de orde zal komen.
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2   >*dat Simson zijn vrouw wilde opzoeken met een geitenbokje

3                    >*en hij zei:4                          >Laat mij tot mijn vrouw komen, in de kamer.
5                     >*Maar haar vader gaf geen [toestemming]
6                  |    >om te komen.

15.2 7 >*Haar vader zei:
8                        >*Ik heb uiteraard [bij mezelf] gezegd
9                                            >dat je haar [wel] moest haten

10                                                      >[dus] heb ik haar aan je metgezel gegeven.
11 >*Haar jongere zus is mooier dan zij, of niet soms?
12                                                      >Laat die toch de jouwe worden, in plaats van haar.

De uitspraak van de vader kent een interessante hierarchische regelopbouw.
Niet de uitspraak dat de bruid is weggegeven aan een ander, staat centraal,
maar de retorische vraag waarmee haar jongere zus wordt aangeboden. De
lezer zou op inhoudelijke gronden kunnen verwachten dat de argumentatie
voor het weggeven van de bruid de belangrijkste uitspraak zou zijn, maar dat
lijkt niet het geval te zijn. Het aanbieden van de andere dochter staat hoger in
de syntactische hierarchie. De vader lijkt het weggeven van de dochter en het
argument hiervoor in een terzijde uitgesproken te hebben, en alle nadruk te
leggen op de oplossing van de precaire situatie door de andere dochter aan te
bieden. De verteller kan hier de onderschikking van de regels met de argu-
mentatie (r. 8-9) als verhaalstrategie ingezet hebben: de lezer is bekend met
het gegeven dat de bruid van Simson inmiddels de vrouw van een ander is.
Voor de lezer is het dus niet noodzakelijk dat deze informatie nogmaals ge-
geven wordL zoals nu gedaan wordt via de woorden van de vader. Simson
moet echter nog op de hoogte worden gebracht van de heersende situatie,
dus is het voor dit verhaalpersonage van belang dat de argumentatie ver-
woord wordt. Anderzijds is het in het belang van de vader dat Simsons aan-
dacht wordt gevangen door de jonge zus. De vader informeert nu Simson
over hetgeen heeft plaatsgevonden, maar hij legt het accent op de nieuwe
kans voor Simson om te trouwen met een n6g mooiere vrouw dan degene die

hij aanvankelijk op het oog had.
In  15.3  is de 'Pronominalregel' toegepast. Eerder in deze studie is de sugges-
tie gedaan dat de 'Prominalregel' het einde van een dialoog markeert, waar-
bij de verteller een van de twee gesprekspartners min of meer van het toneel

laat verdwijnen. Hier geldt dat voor de vader en zijn dochters: de verteller
gaat verder met Simsons actie en laat de gesprekspartners achter.

Aanwezigheid van vrouwen
De vrouw vormt de reden voor de komst van Simson naar Timna na het de-
bacle van het huwelijksfeest. Op basis van de uitspraak van de vader waarin
hij de schoonheid van beide vrouwen met elkaar vergelijkt, is het aanneme-

lijk dat zowel de bruid als haar zus op het toneel staan, beiden zwijgend.
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Tweede deel: Simson verbrandt de oogst, de Filistijnen verbranden de
vrouw en haar vader (15.3 - 15.6)
Het tweede deel bestaat uit een uitspraak van Simson, waaraan een actie van
hem is 'gehangen'. Afhankelijk van de regel waarin deze actie wordt ver-
meld, zijn twee volgende regels: de eerste met een vraag van de Filistijnen
(r. 24) en de tweede met een actie van hen (r. 30):

15.3 13 =*Simson zei tegen hen:
14                    >*Ik draag deze keer geen schuld tegenover [de] Filistijnen,
15                        >als ik him kwaad doe.

15.4       16                     >*Toen ging Simson...,
15.6    24 >*[De] Filistijnen zeiden:

30                                  =*[De] Filistijnen trokken op

De uitspraak van Simson kondigt zijn wraak aan op het mislopen van de
bruid. In een reeks parallelle regels vertelt de auteur wat Simson doet nadat
hij weggegaan is. In de dialoog die hierop volgt, krijgen de Filistijnen als
antwoord op hun vraag naar de stichter van de ellende met het brandende
koren niet alleen de naam Simson te horen, maar ook de beweegreden van
hem, waarbij de Timniet tot aanstichter van alles lijkt te worden gemaakt:

15.6    24 >*[De] Filistijnen zeiden:
25                           1 >Wie heeft dit gedaan?
26 3*Ze zeiden:
27                             >*Simson, de schoonzoon van de Timniet [natuurlijk],
28                                      >*want die heeft diens vrouw genomen
29                                                 >en haar gegeven aan diens metgezel.

Beide acties in dit deel, zowel die van Simson als die van de Filistijnen, be-
staan uit het in brand steken als wraak en worden voorafgegaan door een
rechtvaardiging ervan. Simson pleit zich vrij van schuld, de Filistijnen lijken
mee te gaan in zijn gedachtegang en straffen degenen die zij schuldig achten
aan de gebeurtenis. Zij doen dit door hun eerdere dreigement ten uitvoer te
brengen (het verbranden van de bruid en haar vaderhuis). Wraak is de reactie
van de Filistijnen op de wraak van Simson.

Aanwezigheid van vrouwen
Het weggeven van de vrouw vormt de aanleiding tot het verbranden van het
koren, dat weer de aanleiding vormt tot het verbranden van de vrouw en haar
vaderhuis. Nota bene:  niet de vrouw zelf vormt de aanleiding, maar wat haar
vader met haar gedaan heeft. De vrouw verdwijnt in het vuur en daarmee uit
het verhaal over Simson. Ook haar jongere zuster komt niet meer voor in het
verhaal.
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Derde deel: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich;
God splijt een rots (15.7 - 15.19)
Het derde deel kent een regelmatige, lineaire indeling:

15.7 32 =*Simson zei tegen hen:

15.8    36                

>*Hij trapte hen scheen tegen heup - een harde trap -,
37                  =daalde af
38                             =en verbleef in de kloof van de rots Etam.

15.9       39                        >* [De] Filistijnen trokken op,
40                    >*ze legerden te Juda
41                     =*en vespreidden zich bij Lechi, 'Kaak'.

15.14 73 =*Hij kwam in Lechi
15.16 86 >*Simson zei:

15.17 89 >*En het geschiedde
15.19100 >*Toen spleet God de holte

105 =*en hij leefde [weer op].

Eerste scine: Simson geeft de Filistijnen ervan langs (15.7 - 15.8)
De spiraal van wraak en weerwraak die duidelijk werd in het voorafgaande,
gaat hier verder doordat Simson zich wreekt zich op het verbranden van zijn
bruid en haar vader. De proclamatie van de rechtvaardigheid van zijn actie
en de aankondiging van het einde van de geweldsspinal gaat vooraf aan de
actie zelf:

15.7 32 =*Simson zei tegen hen:
33 >*Als jullie zo doen...
34                                                      >* [pas]  als  ik mij gewroken heb op jullie,
35                                  >dan zal ik stoppen.

15.8     36 >*Hij trapte hen scheen tegen heup - een harde trap -,
37                 =daalde af
38                    =en verbleef in de kloof van de rots Etam.

15.9       39              >* [De] Filistijnen trokken op,

Syntactisch afhankelijk van deze episode is r. 39. Zichtbaar is dat het op-
trekken van de Filistijnen (r. 39) niet gekoppeld is aan de slag die Simson
hun heeft toegebracht (r. 36). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
wraakspiraal een einde kent met het trappen van de Filistijnen door Simson.
De auteur heeft de 'Pronominalregel' gebruikt in r. 32 (110:Xj (35 nOR'l zei
tegen hen Simson). Net als in 15.3 keert in 15.7 het antecedent van het indi-
rect-objectsuffux in on# ('de Filistijnen') nog wei een keer terug in de tekst,
maar niet als gesprekspartner. Zij vormen de tegenstander die door Simson

verslagen wordt.

Tweede scine: De manschap van Juda levert Simson uit (15.9 - 15.13)
De Filistijnen legeren in Lechi te Juda. Tussen r. 41 (de Filistijnen zijn in
Lechi) en r. 73 (Simson is in Lechi) zit een dialoog tussen de Filistijnen en
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de manschap van Juda, en een dialoog tussen de manschap van Juda en
Simson. Buiten het met elkaar praten is er geen actie, wat zichtbaar is in
deze structuur doordat r. 41 en r. 73 aan elkaar parallel zijn.

15.9    39 >*[De] Filistijnen trokken op,
40                  >*ze legerden te Juda
41                   =*en verspreidden zich bij Lechi, 'Kaak'.

15.14 73 =*Hij kwam in Lechi

Opvallend in r. 73 is het subject. De manschap van Juda brengt Simson naar
Lechi, maar toch zegt de verteller: '#7 19 10 Rln H# kwam in Lechi. Het
persoonlijk voornaamwoord ttln hil stuurt alle aandacht naar Simson, en niet
naar de mensen die hem gevankelijk wegbrengen. Het samenspel van de r.
39 en r. 73 met de koppeling tussen de zinnen via de herhaling van de
plaatsbepaling 'Lechi' enerzijds  en de expliciete subjecten  ' [de] Filistijnen'
en 'hij' anderzijds, plaatsen Simson en de Filistijnen als opponenten in Le-
chi, met voorbijzien van de manschap van Juda. De manschap van Juda ver-
dwijnt naar de achtergrond en speelt na r. 72 geen rol meer.
Hoewel de 'Pronominalregel' is ingezet in r. 62 (110110 C:15 -115141 zei tot hen
Simson), zijn hier de aangesprokenen (de 'drieduizend man uit Juda' uit r.
49) niet zomaar uit het verhaal verdwenen. Zij zetten de dialoog voort (r. 65
15 lnOR'l ze zeiden tegen hem), en binden daarna Simson vast en brengen
hem weg van de rots.

Derde sciine: Simson bevrijdt zich van zijn boeien en van de Filistijnen
(15.14-15.15)
In het daaropvolgend tafereel gebeuren twee dingen: de touwen vallen van
zijn armen en Simson verslaat duizend man met een ezelskaak. Deze twee
acties zijn parallel afhankelijk van r.  73:

5.14   73  =*Hij kwam in Lechi,

74                1
>*daar kwamen [de] Filistijnen de strijdkreet aanheffend

75                        >op hem af,
76              >*Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem;
77                  >*de touwen

78                  1    1    >om

zijn armen
79                        >werden als een viaspit
80 >die verteert in vuur:
81 =*zijn banden smolten van zijn handen.

15.15 82 =*Toen vond hij een verse ezelskaak,
83 >hij strekle zijn hand uit,
84                 =nam deze
85                   =en versloeg daarmee duizend man.
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Wat de rol van de geest van JHWH is bij het vernietigen van de boeien, wordt
niet gezegd. Alleen het resultaat wordt vermeld, namelijk dat de boeien van

zijn armen vallen. Daarentegen staat wel met details vermeld hoe Simson de
duizend man verslaat: hij vind een kaak, hij strekt zijn hand uit en pakt de
kaak. Het lijkt weI een scdne in slow motion.

De vierde sc&ne:  Simson zingt zijn lied en God splijt een rots (15.16 - 15.19)
De vechtsctne zelf wordt met 66n regel aangegeven, maar vindt een herha-

ling in het rijm dat Simson opzegt (r. 87-88):

15.14  73  =*Hij kwam in Lechi

76              >*Toen werd
de geest van JHWH vaardig over hem;

15.15 82 =*Toen vond hij een verse ezelskaak,

15.16 86 >*Simson zei:

87                    >Met de kaak van een ezel, een ezel, een ezelspan
88              >Met de kaak van een ezel versloeg ik duizend man

Merk op dat het zingzeggen (r. 86) gekoppeld is aan r. 73, de aankomst in
Lechi. Het bezingen van de overwinning staat hoger in de structuur dan de
bevrijding uit de boeien en het gevecht zelf. Dit lied krijgt nog meer nadruk,
doordat het wordt gebruikt als tijdsbepaling in r. 91/92.

15.17 89 >*En het geschiedde

90                       >*zodra
hij opgehouden was

91 >met spreken,
92              >*dat hij de kaak uit zijn hand wierp
93             =en deze plaats uitriep tot Ramat Lechi, 'Kaak-hoogte'.

De verwijzing naar het lied waarin het woord 'r15 kaak een aantal keren
voorkomt in combinatie met de melding van het wegwerpen van 'rlbiT de
kaak bereidt de naamgeving van de desbetreffende locatie voor:
'r15 non Kaakhoogte. Simson heeft de locatie een naam gegeven, maar hij
gaat verder. In r. 94 wordt de volgende naamgeving voorbereid. Simson richt
zich tot JHWH en vraagt dringend zijn grote dorst te lessen. Gods reactie (r.
100) bestaat uit het splijten van de rots. De lezer mag misschien verwachten
dat Simson bij de naamgeving van de bron God zal gedenken, maar hij blijkt
zichzelfte vernoemen in de 'Bron van de roepende'.
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93         =en deze plaats uitriep tot Ramat Lechi, 'Kaakhoogte'
15.18 94 =Hij kreeg grote dorst,

95         =riep tot JHWH
96        =*en zei:
97                         >*Uzelf hebt in de hand van uw dienaar deze grote bevrijding...
98                             >*en nu zou ik doodgaan van de dorst
99                                   >en zou ik vallen in de hand van die onbesnedenen?

15.19100 >*Toen spleet God de holte
101

1 >bij Lechi,
102 >*er kwam water uit

103
|

>*en hij dronk.

104 >Zijn geest keerde terug
105 =*en hij leefde [weer op].
106 >*Daarom gaf men die de naam Bron van de roepende;
107

1
>deze is in Lechi

108 >tot op deze dag.

Aanwezigheid van wouwen
In dit deel worden geen vrouwen genoemd: de bruid is overleden, haar zus
komt niet meer in het verhaal voor nadat haar vader haar heeft voorgesteld
als plaatsvervangende bruid, en ook van de moeder is geen sprake meer.
Nieuwe vrouwelijke personages zijn niet aan de orde.

Slot - Simson richt 20 jaar (15.20)
De laatste zin van Richteren 15 sluit aan bij  r.  32, waar Simson tot de Filis-
tijnen spreekt en zijn laatste wraakactie aankondigt.

Aanwezigheid van vrouwen
In het slot van Richteren  15 zijn de vrouwen alleen te traceren door inclusief
taalgebruik als uitgangspunt te nemen: Isra81 waar Simson over richt en de
Filistijnen die over Israel heersen.

Tussenstand rond de vrouwelijke personages
De bruid is passief aanwezig in dit deel van de Simsoncyclus. Haar aanwe-
zigheid in Timna is de reden voor Simson om naar deze plaats te gaan. Mo-
gelijk wordt zij samen met haar zus geshowd aan Simson, maar het is ook
mogelijk dat alleen de zus Simson getoond wordt. De tekst geeft hierover
geen uitsluitsel. Het weggeven van de vrouw als bruid aan een ander dan
Simson vormt de katalysator van de wraakketting. De vrouw sterft de vuur-
dood, haar jongere zuster komt niet meer voor in het verhaal. Alle actie en
alle dialogen vinden plaats tussen mannen.
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4.3.1.4 Richteren 16

Vereenvoudigde weergave van de syntactische hiErarchie

16.1 1   *SimEn ging naar Gaza WayX

2                1      >=
daareen vrouw, een hoer, WayO

3                    =en kwam tot haar. WayO
16.2 4 >*Aan de Gazieten Nmel

5                   | >*werd gezegd: infc
7                  >Ze maakten een omsingeling, WayO
8                             =en lagen de hele nacht in de stadspoort voor hem i n. . . WayO
9                    =*ze hielden zich de hele nacht stil, WayO

10                                            |         >* [tegen elkaar] zeggende infc
16.3 13 5*Maar Simson bleef liggen tot middernacht; WayX

14                             >toen, te middernacht stond hij op, WayO
15 =hij greep de deuren van de stadspoort en de twee...    WayO
16                                =trok ze met grendel [en al] los, WayO
17                             =plaatste ze op zijn schouders WayO
18                                =*en droeg ze naar de top van de berg, WayO

16.4    20 >*Het geschiedde daarna MSyn
21               >*dat hij ging houden van een vrouw in het Dal van de Wijnstok; WayO
22                       |      >haar naam was Delila. NmC1

16.5    23 >*De Filistiinse stadsvorsten trokken op naar haar WayX
24                                  >*en zeiden tegen haar: WayO

16.6 32 >*Delila zei tot Simson: WayX
16.7    37                                      >*Toen zei Simson tot haar: WayX
16.8      42 =*De Filistiinse stadsvorsten brachten haar... WayX

44                                        >*zij bond hem daarmee vast WayO
46                                                 =*Ze zei tot hem: WayO
49 >*Daarop scheurde hij de pezen WayO

50                                                              >*zoals
een koord van vlasdraden... Xyqt

51                                                                            >zodra dat vuur ruikt; infc
52 >ziin kracht werd niet bekend WI.Qt

16.10 53 =*Delila zei tot Simson: WayX
16.11 58 |

>*Hij zei tot haar: WayO
16.12 63 >*Delila nam nieuwe touwen WayX

64                                            >*en ze bond hem daarmee vast. WayO
65                                                 =*Ze zei tot hem: WayO
68                                                  | >-ze verbleven [nog steeds] in...               pte
69 >Hij scheurde ze van zijn armen als ... WayO

16.13 70 =*Delila zei tot Simson: WayX
75                                  >*Hij zei tot haar: WayO

16.14 77
 

>Ze sloeg met de pin WayO
78                                                       >*en zei tot hem: WayO
81                                                   >*Hij werd wakker uit zijn slaap WayO
82                                                  =en trok de pin los, [met] de inslag en... WayO

16.15 83 =*Ze zei tot hem: WayO
16.16 90 >*Het geschiedde MSyn

91                                                   >*toen zij hem onder druk had gezet XQ11

92                                                               1     >dat zij hem ging benauwen    WayO
93                                                        >*en ziin ziel kromp ineen WayX
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16.17  95                                  
=*Toen verklaarde hij haar zijn hele hart WayO

96                                            =en zei tegen haar: WayO
16.18 103 =*Delilazag WayX

105 >ze zond [een bode] WayO
106 =*de Filistijnse stadsvorsten roepen, WayO
107 WayOj >*zeggende
110 >*Toen zijn... opgetrokken, de Filistiinse...      WQtl
111 :=en ze hebben het zilver in hun hand meegebracht. WayO

16.19112 =Ze liet hem in slaap vallen op haar knieen. WayO
113 =Toen riep ze iemand WayO
114 =en ze liet de zeven strengen van zijn hoofd... WayO
115 =* [Zo]  begon ze WayO
117

|
>en zijn kracht week van hem weg WayX

16.20 118 =*Ze zei: WayO
121 >Hij werd wakker uit zijn slaap WayO
122 =*en zei: WayO
125

 

>*Hijzelfwist echter niet WLQtl
16.21127 >*Toen grepen [del Filistiinen hem, XQtl

128 >ze staken zun ogen uit WayO
129 =en lieten hem afdalen naar Gaza. WayO
130 =*Ze bonden hem vast met twee... WayO
131 >*Het geschiedde dat hij moest          pte

16.22 132 >*Maar ziin hoofdhaar... WayX
16.23 135 =*De Filistiinse stadsvorsten verzamelden zich WPQt

138 >*ze zeiden: WayO
16.24140 >*Toen het volk hem zag, WayX

141                                                   >*prezen ze hun
god, WayO

142 >*want ze zeiden: WayO
16.25 145 >*Want het was geschied MSyn

147 >*dat ze zeiden: WayO
150 =*Ze riepen Simson uit de gevangenis WayO
151

|

>en hij wekte hun lachlust WayO
152 =*Ze lieten hem tussen de zuilen staan. WayO

16.26 153 >*Toen zei Simson tot de jongen WayX
16.27 159 >*Het huis was gevuld met... WXQt

160 >*daar waren alle Filistiinse... Nmel
161 >*en op het dak. dde. NmCi

16.28 164 =*Toen riep Simson tot JHWH WayX
165

|

>*en zei: WayO
16.29 171 =*Simson pakte de twee... WayX

174                                                               >*ddn met
zijn rechter-                     Ellp

175 >en dan met zijn linker[hand].    Ellp
16.30176 =*Simson zei: WayX

178 >*en hij strekte zich met kracht:    WayO

179                                                                                     >hethuii

vielop... WayX
180 =en op al het volk dat... NmCI
181 =*de doden Defc
184 >*waren talruker XQu
186 =*Ziin broeders en ziin hele vaderhuis daaiden af, WayX
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187 >*ze tilden hem op WayO
188 =brachten hem [terug], WayO
189 =en begroeven hem tussen... WayO
190 >hii had Israel twintig jaar gericht. WXQtl

Bespreking van de syntactische hi6rarchie
Richteren  16 valt uiteen  in twee delen van ongelijke lengte: het eerste  deel
beslaat 19 regels (16.1-16.3; r. 1-19), het tweede 171 regels (16.4 - 16.30; r.
20-190). Het tweede deel kan op zijn beurt worden opgesplitst in twee on-
derdelen, namelijk 16.5 - 16.22 (r. 23-134) en 16.23 - 16.16.30 (r. 135-186).
Op basis van de hoofdstukindeling is de volgende weergave te maken:

Opening: Simson bezoekt een hoer te Gaza en ontsnapt (16.1 - 16.3)
Eerste decl: Simson wordt verliefd op Delila met fatale gevolgen (16.4 - 16.30/r. 185)

Eerste onderdeel: De Filistijnen schakelen Delila in, Simson wordt gevangen
Eerste scene: Delila bindt Simson (16.6 - 16.9) [genomen (16.32 - 134)
Tweede sctne: Delila bindt Simson nogmaals (16.10 - 16.12)
Derde scene: Delila bindt Simson weer; Simson vertelt zijn geheim (16.13 - 17)
Vierde sctne Delila laat Simsons haren afknippen; de Filistijnse stadsvorsten

Deelscene: Simsons haar gaat groeien (16.22) [binden Simson (16.18 - 6.21)
Tweede onderdeel: Simson doodt meer dan 3.000 Filistijnen en zichzelf (16.23

Tweede decl: Simson wordt begraven (16.30/r. 186 - 16.30/r. 189) [- 16.30/r. 185)
Slot: Simson heeft 20 jaar gericht. (16.30/r.  190)

Op basis van de syntactische analyse ziet de indeling er echter anders uit.
Ten eerste vallen twee zaken aan de tekstsyntaxis op: het eerste deel is aan-

merkelijk kleiner dan het tweede, en er zijn geen syntactische relaties tussen
de twee delen. Het eerste deel lijkt hiermee los te staan van dat wat volgt.
Het  begin van Richteren 16 vertoont  in dit opzicht gelijkenis  met het begin
van  Richteren  14:

14.1 1 *Simson daalde af naar Timna WayX
2        >en hij zag een vrouw in Timna, bij de dochters van We] Filistijnen.    WayO

16.1 1   *Simson ging naar Gaza WayX
2                    >zag daar een vrouw, een hoer, WayO
3                    =en kwam tot haar. WayO

Zoals Richteren 14 via 14.1 syntactisch gerelateerd kan worden aan Richte-
ren 13 (zie hierboven) via een herneming van de naam Simson, zo kan Rich-
teren 16 gerelateerd worden aan Richteren  15 met eenzelfde herneming van
de naam. 16.1 is via deze syntactische weg te koppelen aan 15.7: Simson zei
tegen  hen.  Hier zit wel een dwarsbalk  in  de weg, namelijk  15.20 H# richne
Israel  in de  dagen van de Filistijnen, twintig jaar.  Als we deze hindemis
zouden nemen, dan is de relatie te leggen tussen 16.1 en 15.7:
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15.7 32 =*Simson zei tegen hen: WayX
15.8     36                > Hij trapte hen scheen tegen heup - een harde trap - WayO
15.9       39                        >* [De] Filistijnen trokken op, WayX
15.16 86 >*Simson zei: WayX
[15.20 109 =Hij richtte Israel in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar. WayO]
16.1 1 =Simson ging naar Gaza

Er doen  zich nu twee mogelijkheden  voor om  16.1-3  te plaatsen binnen het
geheel, elk gebaseerd op een eigen argument. Op grond van de hoofdstuk-
indeling is 16.1-16.3 te lezen  als  een  inleiding  op het verhaal dat komen
gaat: doordat Simson een hoer bezoekt en vervolgens de stadsport sloopt en
wegdraagt, wordt hij neergezet in al zijn krachtige mannelijkheid. Op grond
van de syntactische relaties is  16.1-16.3 te zien als afsluiting van het verhaal
over de weggegeven bruid: nu zijn bruid onbereikbaar is geworden en haar
zus voor hem geen alternatief is, neemt Simson genoegen met een andere
Filistijnse vrouw, een hoer. Simson is dan in Lechi en heeft zojuist 1000 man
verslagen met een ezelskaak. Bij deze syntactische koppeling gaat hij na
Lechi naar Gaza en neemt daar alsnog een vrouw, na zijn falende poging tot
zijn  bruid te komen. De regels vanaf 16.4 hebben geen syntactische relatie
met  16.1 - 16.3. Het deel over Gaza staat hierdoor los van het deel over de
ontmoeting met Delila en het vervolg hierop. De relatie die wordt gelegd is
te vinden in TD 'irIR 'Trl het geschiedde daarna:

16.1 1 FrliD 1101 0 75'1 Simson ging naar Gaza

16.4    20            12 '3MR '3'1 Het geschiedde daarna

Deze tekstgrammaticale observatie correspondeert met de inhoud van dit
deel: ook inhoudelijk staat  16.1  -  16.3  los  van  dat wat volgt. Zonder intro-
ductie vertelt de auteur dat Simson naar Gaza gaat.
De indeling waarbij Richteren   15  en   16 op elkaar betrokken worden,  kan
hiermee als volgt worden:

Opening: Tijdsbepaling (15. la)
Eerste deel: Simson zoekt zijn vrouw op (15. lb - 15.2)
Tweede deel: Simson verbrandt de oogst, de Filistijnen verbranden de vrouw en haar

[vader (15.3 - 15.6)
Der(le decl: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich; God splijt een rots

Eerste sctne Simson geeft de Filistijnen ervan langs (15.7 - 15.8) [(15.7- 15.19)
Tweede scene: De manschap van Juda levert Simson uit (15.9 - 15.13)
Derde sctne: Simson bevrijdt zich van zijn boeien en van de Filistijnen (15.14 -
Vierde sctne: Simson zingt zijn lied en God splijt een rots (15.16 - 15.19) [15.15)

Tijdsbepaling Simson richt 20 jaar (15.20)
Vijfde sdne: Simson bezoekt een hoer te Gaza en ontsnapt (16.1 - 16.3)

Vierde deel: Simson wordt verliefd op Delila met fatale gevolgen (16.4 - 16.30/r. 185)
Eerste onderdeel: De Filistijnse stadsvorsten schakelen Delila in, Simson wordt ge

Eerste scane: Delila bindt Simson (16.6 - 16.9) [vangen genomen (16.5 - 16.23)
Tweede scene: Delila bindt Simson nogmaals (16.10 - 16.12)
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Derde sCEne: Delila bindt Simson weer; Simson vertelt zijn geheim (16.13 -
[16.17)

Vierde scene: Delila laat Simsons haren afknippen; de Filistijnse stadsvorsten
[binden Simson (16.18 - 16.21)

Deelsctne: Simsons haar gaat groeien (16.22)
Tweede onderdeel: Simson doodt meer dan 3.000 Filistijnen en zichzelf (16.23 -

Laatste deel: Simson wordt begraven (16.30/r. 186 - 16.30/r. 189) [16.30/r. 185)
Slot: Simson heeft 20 jaar gericht. (16.30/r.  190)

De  slotregel van hoofdstuk  15  lijkt in deze  indeling een syntactisch Fremd-
kitrper. De regel   dwarsboomt  een   relatering  van   16.1   aan   een  regel  van
hoofdstuk  15. Ook inhoudelijk is deze regel te classificeren als een vreemde-
ling: de mededeling over het totaal aantal jaren dat Simson richter is, komt
uit de hemel vallen. Er is geen inhoudelijke context voor deze auteursop-
merking, in tegenstelling  tot het einde van hoofdstuk   16, waar sprake  is  van

zijn broeders die hem begraven. Daar is de mededeling als slot van Simsons
levensverhaal te herkennen.

15.20 109 #R,0' riN COE,rf'l hu richtte Israel
;110 c'100 c'nt#E: '19'1 in de  dagen van de  Filistijnen,

Itwintig jaar. WayO
16.30 190  i'lle  CO'nolD  5RnU)'  rIN  mED  Rlm    hg had Israel twintig jaargericht       WXQt

De zin kan opgevat worden als een interventie van de verteller, waarmee
deze meedeelt dat Simson twintig jaar heeft gericht als hij zich bevrijdt heeft
van de Filistijnen. De vertellersuitspraak  in  16.30  is  dan  op te vatten als een
afsluitende  zin. De gebeurtenissen die worden verhaald in Richteren  16  val-

len daarbij in het twintigste jaar van Simsons richterschap.
De indeling op syntactische gronden zoals hierboven geschetst, waarbij
Richteren   15   en   16 aan elkaar gekoppeld worden, vormt de basis  van  de
verdere bespreking.

Vijfde scine: Simson bezoekt een hoer te Gaza en ontsnapt (16.1 - 16.3)
De zinnen die over het bezoek aan de hoer reppen, staan geklemd tussen de

mededeling dat Simson naar Gaza gaat en dat de Gazieten horen dat hij in
hun stad is. Het hoerenbezoek zelf lijkt hierdoor niet meer dan een aanlei-

ding voor wat volgt. Gerelateerd aan het hieraan voorafgaande, vormt dit
bezoek en de ontsnapping de afsluiting van de gebeurtenissen die volgen op
het mislukte bezoek aan de bruid: Simson wilde met zijn bruid naar bed,
Toen dit niet mogelijk bleek, kreeg hij de zus aangeboden. Deze vrouw wil-
de hij niet. Nu neemt hij een vrouw uit een andere Filistijnse stad, die wel
binnen zijn mogelijkheden past. Eerst ontsnapte hij aan de Filistijnen die
hem hadden geboeid, nu ontsnapt hij aan de Filistijnse stadsbewoners die
hem hebben omsingeld. Hij neemt deuren en deurposten van Gaza's stads-

poort mee naar een berg met zicht op Hebron.
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Aanwezigheid van vrouwen
In deze vijfde sctne is sprake van een hoer te Gaza. Zij wordt tweemaal ge-
noemd ('vrouw' en 'hoer'), en wel als object in grammaticale zin. Zij wordt
gezien door Simson en hij komt tot haar. Meer komen we over deze vrouw
niet te weten vanuit de tekst. Aan de Gazieten wordt wel gezegd dat Simson
in de stad is, maar niet dat hij bij een hoer te vinden is.

Vierde deel: Simson wordt verliefd op Delila met fatale gevolgen (16.4 -
16.30/r. 185)
Het geschiedde daarna, na de belevenissen rond de bruid, de zus en de hoer,
dat Simson verliefd wordt. Dit deel bestaat uit twee onderdelen, waarbij in
de zinnen die de ruggengraat vormen, de Filistijnse stadsvorsten voorkomen:

16.5    23 >*De Filistijnse stadsvorsten trokken op naar haar
16.23135 >*De Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich

De inhoud van deze twee onderdelen vormen respectievelijk de ondergang
van Simson en zijn dood.

Eerste onderdeel: De Filistijnen schakelen Delila in, Simson wordt ge-
vangen genomen (16.5 - 16.23)
De afdaling van Simson van de top van de berg waar hij de stadsdeuren heeft
gebracht, naar het dal waar hij Delila ontmoet, wordt in tegenstelling tot de
eerdere afdalingen niet expliciet genoemd. Delila wordt met name genoemd
en  is  hiermee de eerste vrouw in Richteren   13-16  van  wie de verteller  de
naam meedeelt. De uitzonderlijkheid hiervan neemt toe omdat dit de enige
informatie is die over haar gegeven wordt.
Binnen het eerste onderdeel draait het om de verovering van Simson door
Delila. Zij is - bezien vanuit de syntactische hierarchie - de belangrijkste
handelende persoon:

16.5    23 >*De Filistijnse stadsvorsten trokken op naar haar
16.6 32 >*Delila zei tot Simson:
16.10 53 =*Delila zei tot Simson:
16.13 70 =*Delila zei tot Simson:
16.18103 =*Delila zag
16.23135 >*De Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich

Eerste scine: Delila bindt Simson (16.6 - 16.9)
De Filistijnse vorsten trekken twee keer op naar Delila. Eerst om haar over te
halen Simsons geheim te achterhalen, en later om de benodigde attributen te
brengen. De lezer kan overigens vermoeden dat deze poging van Delila zal
stranden, aangezien Simson eerder met verse touwen is gebonden en deze
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toen als 'vlas dat verteert in vuur' van zijn armen vielen. Alleen speelde toen
de geest van JHWH daarbij een rol, en wordt deze interventie nu niet ge-
noemd. Er zijn minstens vier personages op het toneel in deze sctne: Delila,
Simson en de Filistijnen (meervoud, dus minstens twee personen) die in de
kamer in hinderlaag liggen.

Tweede  scine:  Delila  bindt  Simson  nogmaals  (16.10 -  16.12)
Delila gebruikt nu 'verse touwen', dus de lezer weet op basis van zijn kennis
van de gebeurtenissen in Lechi, nu zeker dat de poging zal stranden. Weer
zijn alle personages op het toneel.

Derde  scJne:  Delila  bindt  Simson  weer;  Simson vertelt zijn  geheim  (16.13 -
16.17)
De derde sctne is complexer, zowel wat inhoud als wat structuur betreft.
Eerst is er weer de vraag van Delila en het antwoord van Simson. Nu wordt
zijn haar in het weefgetouw geweven.
Dan zet Delila Simson gedurende een aantal dagen onder druk. Simson
zwicht en vertelt de waarheid.
Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen dan zij twee op het toneel staan in
deze sctne.

Vierde scine - Delila lam Simsons karen ajknippen: de Filistijnen binden
Simson (16.18 - 16.21/r. 130)
Delila weet dat Simson de waarheid heeft gesproken en ze roept de Filistijn-
se stadsvorsten. Deze vertrouwen er op hun beurt op dat Delila de waarheid
spreekt en ze nemen het beloofde geld mee. In een reeks parallelle zinnen
wordt de ondergang van Simson gegeven: Delila laat hem slapen op haar
knieen, ze roept iemand en laat de zeven strengen afscheren. Als een herha-

ling van de eerdere sctnes maakt Delila Simson wakker. Dit keer kan hij

zich niet bevrijden. Weer in een reeks parallelle zinnen wordt de afgang van
Simson beschreven: de Filistijnen grijpen hem, laten hem afdalen naar Gaza
en binden hem met koperen kettingen vast in de gevangenis.

Deelsc&ne - Simsons haar gaat groeien (16.21/r. 131 - 16.22/r. 134)
Het 'TI'l  in 16.21 rechtvaardigt het laten beginnen van een nieuwe deelscdne.
Hierin staat dat hij weliswaar graan moest malen, maar dat zijn hoofdhaar

weer begon te groeien.
Van Delila wordt niet gezegd tot welk volk ze behoort. Het verhaal is echter
zo geconstrueerd dat de lezer naar de interpretatie geleid wordt dat ze een
Filistijnse is. Zo is er eerst een aanwijzing in de mededelingen die ontbreken.
Als de Filistijnse vorsten bij Delila komen, volstaat de verteller met de me-
dedeling dat ze haar geld bieden voor informatie. De reactie van Delila op
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deze woorden (instemmen, tegensputteren of anderszins) wordt niet gege-
ven, maar in het feit dat de eerstvolgende mededeling van de verteller de
rechtstreekse vraag van Delila aan Simson naar de bron van zijn kracht be-
helst, is te lezen dat Delila meteen doet wat haar gevraagd is. Zij voelt zich
blijkbaar niet gebonden door wat voor soort banden dan ook om Simson niet
te verraden. Ten tweede is er de hierboven genoemde inclusio die r. 23 en r.
186 samen vormen. Hierin worden twee groepen genoemd, elk rechtstreeks
in relatie gebracht tot de twee individuen Delila en Simson:

16.5 23   unnhES 'rt n'#R #trl   De Filistiinse stadsvorsten trokken op naar haar
24                             75 lnON'l en zeiden tegen haar

16.31 186 1:1'JR rl'J  511  l'rIN  17-1'1 Ziin broeders en ziin hele vaderhuis daaiden af
187 lnR 1Re'l  ze tilden hem op

Door deze omarming met verwijzing naar de Filistijnen en het Israelitische
volk enerzijds en de individuen Delila en Simson anderzijds lijkt de verteller
te  suggereren dat Richteren   16 niet alleen de kleine geschiedenis  van  twee
personen  is,  maar ook de geschiedenis  van twee volkeren. Als Richteren  13
tot en met  16 bij elkaar genomen worden, dan is er een Droste-effect waar te
nemen: de grote geschiedenis van JHWH met zijn volk Israel wordt uitge-
werkt via de strijd tussen de kinderen van Israel en de Filistijnen in de ge-
stalte van de geschiedenis tussen Simson en Delila.
R.  23 vormt samen  met  r.   186 de omarming  van  de  rest van Richteren  16,
waarin verteld wordt hoe Simson uiteindelijk wordt overmeesterd en de
dood vindt. In beide zinnen vormen groepen het handelend subject: in r. 23
C'ri05ED '1-10 de Filist#nse stadsvorsten en in r. 18613'GR n':111'1'IN ziln broe-
ders en zijn hele vaderhuis.
Elke sctne begint met een zin waarin Delila het handelend subject is. In r. 23
en  r.   135 is zichtbaar dat Delila handelt  in het kader dat wordt geschapen
door de Filistijnse stadsvorsten. De vier parallelle zinnen wijzen op de drie
vergeefse en 66n gelukte poging Simson te doen verzwakken.
Waar is Simson in dit geheel? Hij initieert niet, hij reageert op wat er ge-
beurt: hij antwoordt Delila (r. 37,58,75,95/96), bevrijdt zichzelf (r. 49,69,
81/82) of zegt er zeker van te zijn dat hij dat weer gaat doen (r. 121/122).
Doordat hij steeds reageert en niet initieert en de verteller de naam Simson
weinig inzet, zijn de zinnen die het handelen van Simson bevatten, niet hoog
in de syntactische hierarchie te vinden.

Aanwezigheid van wouwen
De enige vrouw in dit deel is Delila. Van haar wordt de naam gegeven, als-
mede de plaats waar zij en Simson elkaar ontmoeten. Simson houdt van
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haar; zij zorgt ervoor dat Simson overmeesterd kan worden door de Filistij-
nen.

Tweede onderdeel: Simson doodt meer dan 3.000 Filistijnen en zichzelf
(16.23 - 16.30/r. 185)
Dit deel bestaat uit blokjes van regels die van elkaar afhankelijk zijn (r. 135-
152), gevolgd door een aantal parallelle regels (r. 153-176). Het deel met de
afhankelijkheidsrelaties behelst het spotten met Simson; in het deel met de
parallelle zinnen reageert Simson op deze spotternij. Hij is het handelend

subject. Als gevolg van deze tekstsyntactische opbouw staat de actie van
Simson waar het allemaal op uitdraait (r. 178), niet hoog in de tekstsyntacti-
sche hierarchie:

16.23135 =*De Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich
138 >*ze zeiden:

16.24 140 >*Toen het volk hem zag,
141

|

>*prezen ze hun god,
16.25 145 >*Want het was geschied

147 >*dat ze zeiden:

150 =*Ze riepen Simson uit de gevangenis
151

|

>en hij wekte hun lachlust.

152 =*Ze lieten hem tussen de zuiten staan.

16.26 153 >*Toen zei Simson tot de jongen
16.28164 =*Toen riep Simson tot JHWH
16.29 171 =*Simson pakte de twee middelste zuilen
16.30176 =*Simson zei:

178 >*en hij strekte zich met kracht:

181 =*de doden

De naam Simson was voor het laatst genoemd in r. 70, waar Delila voor de
vierde maal vraagt waarin zijn kracht ligt. Dan komt 'Simson' alleen voor
als vocativus, tot r. 150, waar hij uit de gevangenis wordt gehaald. Al de tijd
van overmeestering en gevangenschap wordt Simson niet door de verteller
bij name genoemd, wel door de vrouw die hem verraadt en door vertegen-
woordigers van het volk aan wie zij hem verraden heeft. Pas op het laatst, als
Simson nog maar 66n ding kan doen, is hij weer het handelend subject dat
met zijn naam in de vertelling een plaats krijgt (r. 150, r. 153-176). Maar dan
is het al te laat om de situatie te redden - wat zichtbaar is via de syntactische
ordening met de onderschikking van de weergave van zijn zelfmoordactie.

Aanwezigheid van vrouwen
Twee keer wordt de aanwezigheid van vrouwen vermeld. De verteller geeft
aan dat het huis gevuld was met mannen en vrouwen (r. 159) en dat er drie-
duizend mannen en vrouwen op het dak verzameld waren (r. 160). Hierdoor
weten we dat Simson ook vrouwen heeft gedood toen door zijn actie het huis
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viel op de stadsvorsten en op 'al het volk' dat daarin was. (De tekst spreekt
niet over doden onder degenen die op het dak waren verzameld.) Impliciet
worden de vrouwen genoemd in de term 'het volk' (r. 140) dat de god Dagon
prijst vanwege de overwinning op Simson en 'het volk' dat Simson uit de
gevangenis laat halen om hen te vermaken.

Laatste deel: Simson wordt begraven (16.30/r.186 - 16.30/r. 189)
Nieuwe subjecten worden geYntroduceerd: 'zijn broeders en zijn hele vader-
huis'  dalen  af om Simson  op te tillen en terug te brengen, opdat hij begraven
kan worden tussen Sora en Estaol. Een overeenkomst met het einde van
Richteren 13 dringt zich op. Eerst  in de syntactische opbouw  van het einde
van de delen. Deze bestaan namelijk uit een reeks parallelle zinnen, die in-
houdelijk weergeven wat aan Simson gebeurt:

13.24 124 =*De vrouw baarde een zoon
125 >*en ze gafhem de naam Simson.
126 >De ionren groeide op

127 =en JHWH zegende hem
13.25 128 =*De peest van JHWH begon hem te drijven

129 >in Machane-Dan, tussen Sora en Estaol.

16.30186 =*Ziin broeders en ziin hele vaderhuis daalden af,

187             >*ze tilden hem op
188 =brachten hem [terug],

189 =en begroeven hem tussen Sora en Estaol,  in het graf van...

190 >hij had Israel twintig jaar gericht.

In Richteren 13 wordt hem het leven gegeven door zijn moeder, in Richteren
16 begraven zijn broeders en zijn hele vader hem. De geest van JHWH begint
de jonge Simson te drijven, zijn broeders brengen hem terug. Simsons is
actief in Machane-Dan tussen Sora en Estaol, hij wordt begraven tussen Sora
en Estaol in het grafvan zijn vader Manoach, de Daniet.

Aanwezigheid van wouwen
In dit deel is geen vrouw aanwezig.

Slot: Simson heeft 20 jaar gericht. (16.30/r. 190)
De allerlaatste regel van Richteren 13-16 vormt het besluit van het leven van
Simson. In tegenstelling tot de eerste keer dat de mededeling over de duur
van het richterschap voorkomt,  Richteren 15.20, haakt  deze  keer de medede-
ling hierover (r. 190) van Richteren 16.30 wel aan bij een voorafgaande zin.

Wat hierboven is gesignaleerd voor het tweede deel, gaat op voor het hele
hoofdstuk: Simson speelt als handelend subject een kleine rol. De regels die
samen de ruggengraat voor dit hoofdstuk vormen, laten namelijk zien dat
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Simson niet het subject is dat in deze regels voorkomt. Hij wordt 66n keer
met name genoemd als handelend subject, en twee keer is hij via een werk-
woordsvorm vermeld. De eerste keer is dat in een zin die de aanleiding
vormt tot zijn ondergang (r. 21), de tweede keer is het de eindevaluatie van
zijn leven als richter (r. 190):

16.1 1   Simson ging naar Gaza

16.2     4       |    >*Aan de Gazieten
16.4     20         >*En het geschiedde daarna

21                >*dat hij van een vrouw ging houden in het Dal van de Wijnstok;
16.5     23 .*De Filistijnse stadsvorsten trokken op naar haar
16.6 32 >*Delila zei tot Simson:
16.10 53 =*Delila zei tot Simson:
16.13 70 =*Delila zei tot Simson:
16.18103 =*Delila zag
16.23135 >*De Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich
16.31186 =*Zijn broeders daalden af, en zijn hele vaderhuis,

190 >hij had Israel twintig jaar gericht.

Dus hoewel Simson in het verhaal een belangrijk personage lijkt, speelt hij
nauwelijks een rol in de zinnen die het verhaal structureren. Hij is veeleer de

speelbal in handen van anderen.

Aanwezigheid van vrouwen
In dit deel is geen vrouw aanwezig. Er is sprake van zijn broeders, zijn hele
vaderhuis en van vader Manoach, niet van een moeder of een neutrale term
voor familie waarin vrouwen gel[ncludeerd worden.

Tussenstand rond de vrouwelijke personages
Het bezoek aan de hoer te Gaza rondt het verhaal over de bruid en de nasleep
van het bruiloftsfeest af. De rol van Delila is dat ze op eigen wijze de over-
gave van Simson bewerkstelt, nadat het de manschap van Juda, daarna de

Filistijnen en vervolgens de Gazieten niet gelukt was hem te overmeesteren.
Simson treft met zijn actie het hele Filistijnse volk, zowel mannen als vrou-
wen.

4.3.1.5 De rol van de vrouwen in Richteren 13-16 op basis van de tekst-
syntaxis

Op basis van het voorafgaande is bij wijze van samenvatting het volgende te
melden over de aanwezigheid van de vrouwelijke personages in Richteren
13-16.

Het levensverhaal van Simson wordt omlijst door enerzijds uitspraken over
vrouwen van een volk: de kinderen van Israel, waarbij de vrouwen zijn ge-
includeerd, en anderzijds de Filistijnse vrouwen die in en op het paleis waren
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verzameld samen met de stadsvorsten en met Filistijnse mannen. In het
staartje van het levensverhaal, de begrafenis, ontbreekt een vermelding van
een vrouwelijk personage, maar vrouwen zijn wel geYncludeerd in de naam
Israelm de afsluitende zin.

Drie individuele vrouwen spelen een grote rol in het levensverhaal van
Simson: de vrouw die hem baart, de vrouw die hij begeert en Delila. Een
opvallend gegeven  is  dat de vrouw in Richteren   13 geen 'moeder' wordt
genoemd,  en de vrouw in Richteren  14 en  15 niet de titel 'bruid' krijgt toe-
bedeeld. De jongere zus van de bruid en de hoer spelen kleine rollen. In to-
neeltermen kan gezegd worden dat de zus op het toneel staat in een zwijgen-
de rol, en dat de hoer een rol speelt tussen de coulissen.
In de gesproken tekst komen nog de dochters van de Filistijnen en de doch-
ters van 'de broeders van mijn volk' voor, als de ouders en de zoon de huwe-
lijksplannen bespreken.
In volgorde komen eerst de vrouwen van Israel voor, gevolgd door een van
hen: de vrouw van Manoach. Daarna is er de ruimte voor de vrouw met wie
Simson wil trouwen. Een inhoudelijke overgang van de vrouwen naar wie de
aandacht uitgaat, is te zien in de dialoog tussen de ouders en Simson als zij
spreken over de dochters uit de twee volken. Daarna is er alle aandacht voor
de beoogde bruid, en later wordt er even gekeken naar haar jongere zus.  Als
de bruid definitief van het toneel is, komt de hoer even in beeld voor
Simson. Na de Filistijnse bruid en haar zus, en de hoer te Gaza, is het de
beurt aan Delila, van wie geen achtergrondinformatie wordt verstrekt. Bij
Simsons einde vinden mede Filistijnse vrouwen de dood. De verteller noemt
daarna geen vrouwelijke personages meer.

4.3.2. Syntactische analyse per zin
De analyse van de hoofdstukken heeft op basis van de relaties tussen de zin-
nen een indeling in paragrafen en scdnes opgeleverd. Nu volgt een bespre-
king van die zinnen, waarbij de vraag gesteld wordt hoe een zin grammati-
caal is opgebouwd en wat die opbouw kan betekenen voor de inhoud. Ten
behoeve van het overzicht begint elke bespreking met de paragraaf-indeling
van het desbetreffende hoofdsutk.

4.3.2.1 Richteren 13

Introductie en bedding: plaats in de geschiedenis van Israel (13.1 - 13.2)
13.1 Een WayX-zin introduceert #Rt, '13 de kinderen van Israel als
subject. Een tweede WayX introduceert JHWH in subjectpositie en de reactie
op het gedrag van de Israelieten (r. 4).
13.2 Het syntactisch signaal 'r[ 1 attendeert de lezer erop dat er iets op
handen is. Twee personages worden geintroduceerd: een man en een vrouw.
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De man wordt gepositioneerd door middel van achtergrondinformatie die in
twee nominale zinnen wordt gegeven: streek en clan (r. 6), en eigennaam (r.
7 )I 146 Daarna wordt de vrouw geintroduceerd (r. 8): de verteller geeft in twee
verschillende bewoordingen aan dat de vrouw geen kind(eren) heeft: eerst

wordt zij in relatie tot Manoach genoemd in de zin nnpD lrER ziln vrouw was
onvruchtbaar, daarna volgt de herhaling van deze mededeling in de ontken-
ning n-15'  R51 zil had niet gebaard.

Eerste deel: de bode laat zich zien en de vrouw wordt zwanger (13.3 -
13.9/r. 50)

13.3 Met een WayX komt er een nieuwe speler op het toneel, het derde
individu, te weten mil' 1*50 de bode van JHwH (r. 10). Dit gaat in tegen het
verwachtingspatroon dat de syntactische structuur heeft opgeroepen: er is
sprake van een nieuw subject, en deze speler gaat niet naar 0'14 man, die in
13.2 de grammaticaal belangrijke positie van subject bekleedt, maar naar
lr10Rl zijn vrouw, die door het genitief suffix gerelateerd is aan TS'R man. De

participant uit de bijzin wordt nu participant in de hoofdzin. De bode wordt
als nieuwe speler zonder achtergrondinformatie opgevoerd in een verbale
zin, in tegenstelling tot de man en de vrouw bij hun introductie in de vorm
van een nominale zin en een adjectiefzin:

13.2 5 'Trl Het geschiedde

6           rID-130 -InR 0,R dat er een of andere man was uit  Zora,
777 nristan] Wit de familie van de Danieten NmCI

7                                11131 1DOl    zgn naam was Manoach NmC1

13.2 8 rpD  "rotl      zijn vrouw was onvruchtbaar: Ajel
9                                              iT-15'  Rbi     zijhad niet gebaard WI=Qt

13.3      10                         rll:r  lk< 712  Rl'l     De bode van JHHw liet zich zien
neRTT  /R Iaan deze vrouw WayX

Zoals bovenstaande aantoont,  kent het begin van Richteren  13 een helikop-
terview (13.1), waarna de verteller inzoomt op twee individuen (13.2), direct
gevolgd door de eerste handeling  (13.3).  De twee personages  die  op  het to-
neel staan bij het begin van de handeling, zijn niet dezelfde als de twee indi-
viduen die zijn geintroduceerd, want van hen is alleen de vrouw aanwezig.
De man is (nog) buiten beeld. De bode vertelt de vrouw hoe het met haar
gesteld is tot op dat moment, en herhaalt hiermee de introductie van de ver-
teller. Dit gebeurt, net als in de vertellerstekst hierboven, in een nominale
zin, maar nu staat er riN jo als expliciet subject. De woorden van de bode, en

146 De Regt (1999,74) noemt een dergelijke introductie in navolging van Watson
een uitgestelde identificatie die de functie heeft van spanningsopbouw.
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in het bijzonder het gebruik van nN jij, zetten de vrouw in het centrum van

de aandacht. Voorts bevat het bodewoord de interjectie nrl, een uitdrukking
die een spreker kan inzetten om de aandacht van een adressant te trekken. In
r.  12  is  sprake  van  R] 71]71 kijk (gevolgd door een participium

:172 TT onvruchtbaar z#nde), in 13.5 en 13.7 staat een variant op dit 317, na-
melijk met subjectsuffix 717:

147

13.3 12 :rlpD riR R] 71]71    Ke'k,je bent onvruchtbaar Ajel
13                                            ;175'  Rbi     en je hebt niet gebaard WLQt
14                                                    n'-m      maar je wordt zwanger WQtl
15                                            11  r,75'1     en je zult een zoon baren WQtl

13.5       19                                       n-n  -F  '3      Ja, jij  bent  immers zwanger geworden Ajel
20                                   13 :115'1    enje zult een zoon baren                                     pte

13.7     35                                   T'INT 7m     Kijk jijbent zwanger geworden AjC1
36                                   13 rl-15'1    enje zult een zoon baren                                    pte

1rl komt nog twaalf keer voor in TeNaCh en bij elke vindplaats blijkt er
sprake te zijn van een dialoog waarin de spreker de toest£Ind van de aange-
sprokene beschrijft, hetzij met een adjectivum hetzij met een participium. 148
De adjectiva blijken daarbij de huidige toestand van de adressant te beschrij-
ven, en de participia een toekomstige situatie. Als op basis van de vindplaat-
sen de conclusie gerechtvaardigd is dat een participium een futurale beteke-
nis kan hebbent49 en het adjectivum een praesens aangeeft, is dit een gram-
maticale aanwijzing van een conceptie ter plaatse. 150 Toegepast op Richteren
13: in 13.5 en 13.7 wordt lon gevolgd door een adjectivum (377 zwanger)
die de huidige situatie van de vrouw aangeeft: zij is zwanger. In het perspec-

147 In de literatuur wordt 71:1 niet aangehaald wanneer de interjectie :win wordt
behandeld, maar ik veronderstel dat de gesuffigeerde variatie 11:1 dezelfde pragmati-
sche functie heeft als de niet-gesuffigeerde basisvorm n],1.

148 Andere vindplaatsen van lort: Gen 16.11; Gen 20.3; Dtr 31.16; 1 Ko 20.36, 1
Ko 22.25; 2 Ko 7.19; 2 Kr 18.24; Ps 139.8; Hoogl 1.15; Hoogl 1.16; Hoogl 4.1
(tweemaal).

149

Zoals zeer wel mogelijk is naar Dyk laat zien (J.W. Dyk, Participles in Con-
text,.  Amsterdam: VU University Press, 1994). Navraag bij Dyk leerde  dat  in  haar
studie n-15·i  uit 13.5 abusievelijk is gecategoriseerd als perfectum in plaats  van  par-
ticipium.

150   Geraadpleegd in dezen, naast Schneider 1993, Waltke-O'Connor   1990   en
Joiion-Muraoka 1996: Muraoka 1985, 137-140; D.J. McCarthy, 'The Uses of wehin-
neh in Biblical Hebrew', Biblica 61 (1980) 330-342; S. Kogut, 'On the Meaning and
Syntactical Status of n]7 in Biblical Hebrew', in: S. Japhet (ed.), Studies in Bible,
Jerusalem: Magnes Press, 1986, 133-159.
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tief van heel Richteren 13 blijkt de verteller zichtbaar te maken  wat  er  ge-
beurt via het werkwoord zwanger WrITI worden/zi/n. Het gaat hierbij om de
verzen 3,5 en 24.

13.3        14                                                  n'-m      Maar je wordt zwanger WQtl
15                                  11 M-157    enjezult een zoon baren WQtl

13.5     19                        T T -F '2    Ja, jij bent immers zwanger geworden AjCI
20                                  1  MT#'1    enjezukeen zoon baren                                     ptc

13.24 124 11 TWRiT 75rn De vrouw baarde een zoon WayX

Het werkwoord +19 baren vormt  zowel  in   13.3   als  in   13.5   een  combinatie

met een werkwoordsvorm van +1,71   nvanger z#nAvorden. In beide gevallen
is 475, baren vervoegd als rr191 je zult baren. Het verschil tussen de twee

uitspraken van de bode zit in de vervoegingen van +Inn zwanger wor-

den/zon. In r. 14 is *1-ir, vervoegd in de qatatvorm, terwijl er in r. 19 sprake
is van een adjectief (zoals hierboven aan de orde is geweest). Dit verschil  in
vervoeging is te zien in de betekenisgeving van de gebruikte werkwoords-
vormen via de vertaling: rrim je zult zwanger worden en :1-1;1 je bent zwan-

ger geworden.
Nu is ook in  13.24 (r.  124) een vorm van +15' te vinden.  Hier is echter geen
sprake van een combinatie van *T en +Inn; er wordt alleen melding ge-
maakt van het gegeven dat de vrouw baart. Dat hier een vorm van
15777 ontbreekt, wijst erop dat de schrijver gespeeld heeft met dit werk-
woord. Dit wordt namelijk zichtbaar in de combinatie van het voorkomen
van  +Inn  met  *7':  n'niT  met  n-15'   in   13.3,  711;1  met n-117 m 1 3.5 e n alleen
51nl  in  13.24.  Er is een ontwikkelingslijn zichtbaar gemaakt door de vertel-

151

ler van zwanger worden via zwanger zijn naar baren.
13.4 Met nnrn welnu (r. 16) geeft de bode aan dat hij tot de kern van de
zaak komt,

152 namelijk de instructies voor de vrouw. Deze instructies zijn in

15' Jonker (1996, 238/noot 146) lijkt een conceptie ter plaatse aan te nemen maar
baseert zich op een stilistische waarneming: 'The radical change from barreness to

pregnancy is reflected in the chiastic structure which occurs in 3c-f'. Bijbehorende
noot: 'TnpD <-> rrin and m-» R51 <-> no57. 3e-f is again echoed in 5a-b.'.

152 rlnm welnu (r. 16) wordt vaak gebruikt als de 'Rede' na een onderbreking op
het eigenlijke doel afgaat, waarna in veel gevallen een eis of opdracht volgt. Schnei-
der 2001, §54.1,257. Deze interpretatie gaat in tegen Brongers, die hier een causale

conjunctie ziet (H.A. Brongers, 'Bemerkungen zum Gebrauch des adverbialen
W*<attah im Alten Testament',  FT 1 5  (1965), 292) en Waltke-O'Connor  1990,  die
3101 als introductie van een verandering in argumentatie voorstellen (§39.3.4.c;
§39.3.4.f).
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de vorm van een algemeen gebod (de imperatiefzin 14% '3;50;T ;Ingl welnu,
neem je in achO, gevolgd door twee verboden in WLyq-zinnen (...
'5DNri #El  ...'%06n #Rl drink geen.. en eet geen...). Dergelijke verboden wor-
den vooral gebruikt als ze per onmiddellijke ingang geldig zijn.153 De vrouw
moet zich dus per direct onthouden van onrein voedsel en alcohol, wat in-
houdelijke ondersteuning biedt voor de aanname op grammaticale basis dat
de vrouw even daarvoor zwanger is geworden.
13.5 Na deze mededelingen zegt de bode wat de vrouw vanaf nu moet
doen en hoe ze moet handelen als haar zoon geboren is. Bij die laatste mede-
deling worden drie subjecten ingevoerd: 331<3 een scheermes, nDZ de jon-
gen, Rln hil. De opbouw van deze zinnen laten via vooropplaatsing en het

gebruik van het werkwoord n'n zien waar het om draait in de boodschap van
de bode. Ten eerste vraagt het vooropgeplaatst nomen 154 TI-1113 een scheermes
aandacht in de zin 10*-1 59 715.9. R5 717131 een scheermes mag niet over ziln
hootd gaan (r. 21). Publiek dat bedacht is op 'suspense', zal deze benadruk-
king herkennen als een vooruitwijzing naar een sctne waarin het scheermes
wdlover zijn hoofd zal gaan. 155 Daarnaast is er ook het vooropgeplaatst no-
men 0'71514 -1.n gew#de God9 in de zin lt0771 1:1 31;irl n'iT' 0'rt#M 7'r] 'D  een
gewijde  Gods  moet  de jongen  immers  zijn vanaf de  Imoederlschoot  (r. 22).
Beide nomina, 71710 een scheermes en 771 gewijde, dringen zich in de tekst
op. Hun relatie komt tot uitdrukking in het werkwoord n,7. Deze vervoeging
kan modaal vertaald worden ('want een gewijde Gods moet de jongen zijn')
of futuraal ('want een gewijde Gods zal de jongen zijn').156 Met een modale
vertaling lijkt het nazireaat afhankelijk van het al dan niet scheren van
hoofdhaar. Het scheren is echter een gedragscode en geen noodzakelijke
voorwaarde waarvan het nazireaat afhankelijk zou zijn. Hiermee is een
spannende oneffenheid in het verhaal over Simson gekomen. Er lijkt sprake
te zijn van omkering van oorzaak en gevolg: het lange haar is niet het gevolg

153Jouon-Muraoka 1996, §114m, 378.
154 Muraoka  1985,33.
155 In  Ri   16.7 is sprake van dezelfde woordvolgorde als Simson Delila vertelt

over de voorwaarde voor zijn nazireaat. Alter (R. Alter, B#belse verhaalkunst,
Baarn: Ten Have, 1997, 129) noemt het stijlmiddel dat de lezer voorbereid op een
gebeurtenis die komt 'voorafschaduwing'. Ik zet deze term hier niet in, omdat deze
in de literatuur met betrekking tot het personage Simson veelal gebruikt wordt in de
zin van 'voorafschaduwing van Christus'..

156 Niccaci (A. Niccaci, 'A Neglected point of Hebrew Syntax: Yiqtol and Posi-
tion in the Sentence', LA 37 (1987) 7-19) gaat ervan uit dat een yiqtol op de le posi-
tie modaliteit aangeeft. Schneider (Schneider 2001, 218) ziet te veel uitzonderingen
om een dergelijke regel te kunnen aannemen. Hier geeft de inhoudelijke context
reden om een futurale betekenis aan te nemen, wat een ondersteuning van Schnei-
ders opvatting is.
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van het nazireaat, maarjuist de oorzaak daarvan.157 Het slot van 13.5 is als
een plaats waar alles samenkomt, doordat in r. 23 het subject is geexplici-
teerd in Rln hi),en er bovendien boven dit pronomen personale het accentte-
ken revia is te vinden.158 Alle aandacht wordt nu gericht op de boreling.
13.6 De WayX van r. 25 introduceert de vrouw als handelend personage
en plaatst haar hiermee voor het eerst op de voorgrond. Als zij tot haar man
spreekt, noemt ze de bode tot driemaal toe in de syntactisch belangrijke sub-
jectfunctie. In r. 28 via het subject (':15Nn 0'l een godsman (ook nog getopi-
caliseerd), in r. 29 via 1:IN-l13 zi/n aanzien, en in r. 32 via het expliciete pro-
nomen personale Rin hil. De vrouw herhaalt letterlijk de woorden van de
bode omtrent zwangerschap en baren (13.5), waarmee zij de constatering
van de zwangerschap beaamt. De woorden van de bode over de spijsregels
en de lengte van het nazireaat neemt zij echter niet letterlijk over. Dit kan
opgevat worden als een aanwijzing dat de vrouw de vermelding van de
zwangerschap en het baren van een zoon van groter belang acht dan de
sprijsregels en de duur van het nazireaat.
13.7 De interjectie lon (r. 35) heeft een subjectsuffix en vormt samen met
rlln een zin. Bijgevolg vormt ;17:T 131 K#k, j# bent zwanger geworden een
regel,  en het daaropvolgende 12 n75'1  en je zult een zoon baren Ook:59 Het
subjectsuffix in lrI trekt, net als in 13.5 het geval was, de aandacht naar de

aangesprokene. De vrouw herhaalt de woorden van de bode niet letterlijk.
De bode zegt n-lil lrI 'D Ja, jil bent immers zwanger geworden (13.5), ter-
wijl de vrouw zegt :Tin lin Kgk, j) bent zwanger geworden. Het 'D (excla-
matie met redengevende notie) ontbreekt in haar weergave van de dialoog.

157 Het lange haar wordt bijna tot tovermiddel: zonder lang haar geen kracht van
God. De gedragscode ('gij zult uw hoofd niet scheren') lijkt de sleutel tot magie te
worden. Zie verder exegese t.p.

158 Reden om in de vertaling 'namelijk' in te voegen ('Hij namelijk zal beginnen

[...]'). Muraoka (1985, 32) meldt over deze regel dat de volgorde S-V (subject-
verbum) hier 'gewoon' gemarkeerd gebruik is van een Spp (pronomen personale als
subject). Blijkbaar houdt hij geen rekening met de distinctivi die de Masoreten heb-
ben aangebracht, zoals in mijn vertaling wel gedaan is. Buber/Rosenzweig: 'er nam-
lich wird beginnen...'

159 Volgens de opvatting van Schneider volgt na Ton vaak een 'Hauptpunkt der
Rede' (Schneider 2001,256), een interpretatie die door Van Daalen niet gemaakt is.
Zij kiest ervoorll %7#7 771 717 op te vatten als omstandigheidszin en vertaalt: 'gij,
die zwanger wordt, en een zoon zult baren'. SHA 2001 kiest er wel voor om 'Zie'
als eerste constituent van de ingebedde directe rede weer te geven op een nieuwe
regel, die daarna continueert. Buber/Rosenzweig hebben op Wn regel 'aber er sprach
zu mir: Merk auf', waarmee de inbedding van directe rede in de andere directe rede
niet grafisch is weergegeven.
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Het adverbium nrig welnu blijkt in r. 16-19 (13.4/5) en r. 37 (13.7) niet de-
zelfde syntactische plaats te hebben, wat ook tot uiting komt in de Masoreti-
sche accenttekens die zijn aangebracht, in 13.4 het verbindende palta en in
13.7  de scheidende garsdjim. Deze tekens attenderen de lezer erop dat in
13.4  de zin meteen doorloopt na :Trun, terwijl  in  13.7  er een pauze op volgt,
waarmee dat wat volgt benadrukt wordt: 160

bodewoorden: :-TI:191
161.13.4         16                                   Rl  'nDOT'I  T'In:8       Weinu.  neem je  in acht 1mp

17                    7;011"  'rtrl  #Rl     drink geen wi/n of gegiste drank WLyq
18              RDO 50 'biRM 5147 eneet niets onreing. WLyq

geciteerde bodewoorden: TTF;Dl

13.7 37 71:191 Welnu, MSyn
38 -1;011- 'rtri 514    drink geen wi/n of gegiste  drank

#Xyclt
39            rIRDZ 51 '5:DRM #Rl    eneetahes wat onrein is niet WLyq

De woorden van de bode worden door de vrouw in omgekeerde volgorde
weergegeven. Zij vermeldt eerst de zwangerschap, en daarna de spijsregels,
waarbij enige dramatiek is aangebracht door het gebruik van ilr)Dl met pauze.
Bodewoorden: welnu + gebod   - verbod - ja,-immers
Bodewoorden in citaat: kijk - welnu - verbod

13.8 Manoach gaat als subject van een WayX-zin in r. 41 actief meedoen
in  de  anekdote.  (In   13.2  werd hij vermeld  in de geschiedenis  die de anekdote
omlijst.) Hij richt zich tot JHWH, en doet dat tot drie keer toe mede namens
zijn vrouw, zonder haar apart te noemen:

46                   1]'#R -Illl  101 *11'    laat die toch nogmaals bij oms komen Oyqt
47 1 -11'1 en ons leren WeyO
48                        nD# rleD] TIO    wat we moeten doen met dejongen Oyqt

Tweede deel: de bode laat zich opnieuw zien en Manoach offert (13.9/r.
51 - 13.23)

160 SHA 2001 geeft zowel  in  13.4  als  in   13.7  nrun een eigen regel, waarmee
beide adverbia gelijkgetrokken worden ondanks de verschillende posities die zij
innemen.

161 De interjectie ;InD is niet opgenomen in de codering, omdat ;InD de woord-
volgorde niet beTnvloedt of de zinsoort bepaalt.

162 De Code is Xyqt en geen Lyqt, doordat met de X wordt aangegeven dat de
eerste positie van de regel wordt ingenomen door een constituent die invloed heeft
op de werkwoordsvorm.
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Eerste sc&ne: de bode laat zich opnieuw zien (13.9/r. 51 - r. 53)
13.9    De WayX in r. 50 kent rn#Rn God als subject, en opmerkelijk ge-

noeg niet 711;T' ./HIFH, die in 13.1 (r. 4) was geintroduceerd door de verteller.
In lijn hiermee verschijnt de bode als c':15Rrl - Rbo godsbode en niet als de

31rl. 1 450 bode van JHWH zoals   hij   in   13.3   (r.    10)  werd  genoemd.   Dat  de
c'n#NIT -IN#11 godsbode en de Tlin' lez bode van JHWH wei 66n en dezelfde
verschijning zijn, blijkt uit het woord 11D nogmaals.
De posities van de spelers wordt bepaald door het soort zin waarin zij optre-
den:

51    de bode:     wayyiQtolzin met expliciet subject  0':1514:1 114513 godsbode

52    de vrouw: participiale zin met expliciet subject R'n zil

53    de man: nominale zin met expliciet subject 710'* 1-11    Manoach haar man

De beweging van de bode is 'voorgrondinformatie', terwijl het vermelden
van de verblijfplaats van de vrouw en van de afwezigheid van de man 'ach-
tergrondinformatie' betreft. Merk op dat de plaats die de bode en de man
innemen op het toneel, wordt bepaald vanuit het perspectief van de vrouw:

51    positie van de bode: hij is:TORn #R bijde vrouw,
53   positie van de man: hij is nietrIDD bilhaar

En van de vrouw wordt vermeld: orn zil is op het veld. Zij is daar helemaal
alleen, zoals de auteur scherp neerzet in de drieslag pronomen personale, de
vermelding van de afwezigheid van Manoach, en de toevoeging van de ap-
positie 30'R haar man bij Manoach, wat hem in relationeel opzicht wel naast

haar plaatst, maar scdnisch niet.

Tweede sc&ne: de vrouw haait Manoach (13.10 - 13.11/r. 61  )
13.10   Dat de vrouw zich spoedt om te vertellen wat haar ten tweede male
is overkomen wordt verteld in een reeks van een WayX gevolgd door drie
maal een WayO ( ...3(Rnl  ...11nl...rnm...nnOnl haasne..., rende..., meldde...,
zei...). De beweging gaat van de bode naar haar man, van het veld naar huis.
Zowel de beweging wordt tweemaal verteld (haasten/rennen), als het mel-
den van de ervaring (meldenlzeggen). De narrativi - deze grammaticale
vorm wordt voor het eerst ingezet door de auteur - geven vaart aan het ver-
haal en markeren de overgang van de plaats van de ontmoeting en de ont-
moeting zelf naar de plek waar de man is en waar de bode niet is versche-
nen. De vrouw is het verbindende element tussen de twee plaatsen. De
vrouw verwijst tot twee keer toe naar zichzelf (de man liet zich  zien '514  aan
m# en wel de man die op die dag '5R bil mil kwam) waarmee zij benadrukt

dat de bode bij haar is gekomen, en niet bij hen samen.
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13.11  Er is in r. 60-63 (13.11) net als in r. 54-57 (13.10) sprake van een
WayX met een ketting van WayO-zinnen. De gebruikelijke volgorde is een
WayX-vorm gevolgd door een of meer verba met impliciet subject (WayO-
vormen) zoals in 13.10 is te zien, maar in 13.11 is een ongebruikelijker
volgorde verwerkt met een Way-X tussen WayO-vormen in.163 De twee epi-
sodes ter vergelijking onder elkaar gezet:

13.10 54 TTORTT -ntrn    De vrouw haastte zich f terugl WayX
55                            y-rn   ze rende [zelfs] WayO
56                          ;10'145 7171 ze meldde Ihetl aan haar man WayO
57                              1,#R -laRrll    en zei tegen hem WayO

13.11 60 Cp'l    Hij stond op WayO
61               1neR  '-lrIR  111]D  75'1     en Manoach ging/meteenl achter ... WavX
62                 D'Rn #R Rrl Hij kwam bij de man WayO
63                                       15  -1 '1     en zei tot hem WayO

Er zijn twee opmerkingen te maken over het verschijnsel  in  13.11.  Ten eer-
ste suggereren de twee wayyiqtolvormen met 66n expliciet subject in postpo-
sitie grote snelheid:64 Ten tweede kan het uitstellen van het noemen van het
subject wijzen op een relativering van het belang van dat subject. In dit con-
crete geval zou dat betekenen dat het belangrijker is dat haar man in actie
komt dan het feit dat het Manoach is, die opstaat en achter zijn vrouw aan
gaat.

165

De interpretatie die het belang legt bij de actie en niet bij de persoon, wordt
ondersteund door de constatering dat er drie verba zijn die beweging uit-
drukken ( ...Rzl ...75'1...cp·i stond op..., ging..., kwam...) tegen 66n die
zegt dat Manoach iets meldt (-lt]R'l zei). Bij de wayyiqtolreeks met de vrouw

163 In de vertaling weergegeven met 'Manoach stond op en ging [meteen] achter
zijn vrouw aan'.

164 De Regt (1999, 15) merkt op dat een expliciet subject aan het begin van een
paragraaf met een nieuwe actie soms voorkomt in de tweede zin als de eerste twee
zinnen elk beginnen met een wayyiqtol-vorm. Met verwijzing naar Den Exter Blok-
land (A.F. den Exter Blokland, In Search Of Text Syntax.'  Towards a Synmctic  Text
Segmentation Model for Biblical Hebrew, doctoral dissertation Free University of
Amsterdam, Amsterdam: VU University Press, 1995 (Applicatio 14), 159) geeft hij
aan dat het effect van deze zinsconstructie hetzelfde is als van een constructie met
het expliciet subject in de eerste zin.

165 Verder wordt hier zichtbaar dat de hoofdlijn wordt gevormd rond de bode en
de vrouw, en de zijlijn tussen de bode en de man. De WayO-zin op'l H# stond op (r.
60) is ingebed tussen Ttlt;-1 niTIGnl De vrouw haastte zich terug (r.  54) en
lr1014 'nrIR r12 75'1 en Manoach ging achter zen vrouw aan (r. 61). Zie verder de
syntactische analyse van hoofdstuk 13 verderop.
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als subject was de verhouding twee verba van beweging

(   ...rlril ...-Inar:  haastte..., rende...) tegen twee verba van communicatie
C ...nORm ...7lrn meldde...,zei...).

Derde scine: de bode en Manoach spreken met elkaar (13.11/r. 62 - 13.18)
in O'Rn nran bent  u   die man.... vormen het pronomen personale :Tra u en
het nomen met lidwoord E'Rn die man twee aanwijzingen voor de nadruk
waarmee Manoach de bode vraagt of hij het is die de vrouw gezien heeft. 166

De man lijkt dus niet te twijfelen aan het verhaal van de vrouw.
Het daaropvolgend subject is weer een pronomen personale: '3 ik (r. 67). De
hele regel, en daarmee het hele citaat bestaat uit dit ene pronomen. Het ef-
feet is dat de bode precies de vraag van Manoach beantwoordt, zonder aan-
vullende informatie.
13.12  Na deze kennismaking worden de sprekers bij hun naam genoemd.
In 13.11 was nog sprake van ongespecificeerde sprekers door het gebruik
van de werkwoordsvorm zonder expliciet subject 7:514'1  hil zei in zowel r. 63

(Manoach spreekt) als in r. 66 (de bode spreekt).
13.13-14 Vanaf hier is er regelmaat te zien in de regels die de dialoog struc-
tureren. Deze regels bestaan namelijk uit een geexpliciteerd subject gecom-
bineerd met -in#n zei. Deze dialoogvorm wijkt af van het gebruikelijke
stramien in het Hebreeuws dat bestaat uit 70:rl   zei of een andere vorm van
4/OR zeggen z6nder actantenexplicitatie.

167

Niet alleen de dialoogstructuur vertoont regelmaat, ook de bijdrage van de
bode laat deze zien, en wei door de terugkerende volgorde object(zin) I- 31
- verbum met impliciet subject:

Objectzin - verbum met impliciet subject:
13.13    72                                     #DO    voor al/es Defc

73           ;10Rrl #R 'n-17.R  neR    wat ik gezegd heb tegen deze vrouw XQtl
74                                           711Wn     moet ze zich in acht nemen Oyqt

Objectzin - verbum met impliciet subject:
13.14 75 510 van alles wat Defc

76                  1"71  1DZ  le nOR voortkomt uit de wijnrank Xyqt

77              51Rn Rb mag ze niet eten Xyqt

Object [- negatiepartikel] - verbum met impliciet subject:
13.14 78 rgjn #R  -11011"1     wi/n ofgegiste drank mag ze niet drinken WLyq

166 Muraoka (1985, 12) noteert dit vers als voorbeeld voor gevallen 'in which the
second clause constituent is determinate' waardoor er 'certainly [ . . . ] emphasis  or
stress placed upon the subject' te zien is.

167
De Regt 1999,4.
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Object [- negatiepartikel] - verbum met impliciet subject:
13.14 79 52Rn  #R  TINDrO  511     en alles wat onrein is mag ze niet eten WLyq

Objectzin - verbum met impliciet subject:
13.14 80 52 alles Defc

81                       3'rl"13 -ION   wat ik haar opgedragen heb Xotl
82                                      niX*l    moet ze in acht nemen Oyqt

Volgens Muraoka heeft een reeks zinnen zoals hierboven, met de volgorde
object - verbum - subject, de functie van benadrukking. De volgorde die de
bode hier gebruikt, wijkt volgens deze opvatting dan ook niet af van de ge-
bruikelijke volgorde, net zo min als de woordvolgorde die de vrouw hanteert
in  13.7 bij de herhaling van zijn woorden. Nu voor de derde keer de voedsel-
regels aan de orde komen, 168 is er volgens Muraoka, wel sprake van een af-
wijkende woordvolgorde. Dit zou veroorzaakt worden door het feit dat de
bode hier antwoord geeft op de vraag van Manoach: 'Wat moeten we
doen?', waarop de bode antwoordt 'Dit moet ze doen'.169 In het hierboven
geschetste geval lijkt er echter meer aan de hand. De opbouw van dit tekst-
deel laat een drieslag zien, met een concentrische opbouw en een toelichting
op de centrale uitspraak. Eerst is er in drievoud wat de vrouw in het alge-
meen moet doen en laten:

eerste deel: r. 72-74 objectzin
- verbum met impliciet subject

tweede deel: r. 75-79 objectzin
- verbum met impliciet subject

derde deel: r. 80-82. objectzin
- verbum met impliciet subject

Het tweede deel kent een negatie (via het partikel R5, r. 77), dat wordt uit-
gewerkt in een dubbelslag (via het partikel 5R in r. 78 en r. 79). De regels 78
en 79 binnen het tweede deel kennen de volgorde object - negatiepartikel -
verbum met impliciet subject:

eerste deel: r. 12-74 gebod objectzin - verbum met impliciet subject
tweede deel:    r. 75-79 verbod objectzin - verbum met impliciet subject

r. 78 verbod object - negatiepartikel - verbum met impliciet subject
r. 79 verbod object - negatiepartikel

- verbum met impliciet subject
derde decl: r. 80-82. gebod objectzin - verbum met impliciet subject

Deze twee verboden zijn onderdeel van het verbod dat in het midden staat en
vormen de details van het algemene gebod dat de bode geeft in het eerste en
het derde deel. De verboden zijn korter en daarmee krachtiger verwoord dan
de geboden. En daarmee zijn ze makkelijker te onthouden voor degene die
ze opgelegd krijgt. Wat de rol van de vrouw betreft valt op dat Manoach in
zijn vraag aan God het inclusieve w# gebruikte en in zijn vraag aan de bode

168

Namelijk na  13.5  (de bode vertelt de vrouw wat ze moet doen en laten) en
13.7 (de vrouw vertelt de man wat zij  moet doen en laten).

169    Muraoka 1985,39, nt 96.
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zich neutraal opstelt  ('wat  moet er gedaan worden...)', terwijl  de  bode  het

expliciet over de vrouw heeft en niet over de vrouw dn de man. Hij doet dat
ook met nadruk getuige het gebruik van ;10RTT 5R tegen de vrouw als indirect
object in het begin van zijn antwoord (r. 73).
13.15 Manoach gebruikt het plurale impliciete subject w(i: hij spreekt hier
ook namens zijn vrouw.
13.16   De bode van JHWH concentreert zich in zijn antwoord op Manoach,
getuige de enkelvoudige  vorm  van het impliciete pronomen personale je,  en
gaat daarmee niet in op de suggestie van Manoach dat hij ook namens zijn
vrouw spreekt. Dan doorbreekt de auteur de dialoog met een mededeling:

13.16       91                                 11120   127'  Rt 'D Manoach wist immers niet XQtl
13.16  92         1477 713' 7'thn 'D dat hij de bode van JHWH was NmCI

Er is hier sprake van een qatalvorm, terwijl een jilt°lvorm het gebruikelijke
signaal zou zijn geweest voor een domeinwissel.17 De qatalvorm wijst erop
dat de mededeling van de auteur niet binnen de dialoogreeks thuis hoort. Een
nieuw domein, dat buiten de dialoog valt, wordt hiermee betreden, want de
verteller richt zich tot de lezer en neemt deze apart voor een toelichting.
13.17  Met de zin :TliT' 11450 5N Illn -1<jR'l Manoach zei tot de bode van
JHWH wordt de dialoog hernomen. Manoach vraagt stamelend aan de bode
wie hij is (100 '15 wie eh... uw naam;') en geeft een verklaring voor deze
vraag.

13.18 De dialoogstructuur kent van r. 63 1/In r. 93 een regelmatige opbouw
van een WayX-zin, waarin vanaf r. 71 een indirect object aanwezig is, en
wel als suffix. Bij r. 97 kent een andere volgorde, waarbij de zogenoemde
'Pronominalregel'171 is toegepast:

13.11     63                                 15 nION'l Hj [=Manoach] zei tot hem WayO-IO
13.11 66 nIGN'l    Hij [=de bode] zei WayO
13.12 68 111:O  -1010'1       Manoach zei WayX

13.13      71     1-11]3  #R  711;'1'  1Rbl]  nilR'l     De bode van./HM/ zeitot Manoach WayX - IO
172

13.15     83    711:'1'  114513  514  1111D 7121rl Manoach zei tot de bode van JHH,H WayX - IO
13.16    86   mn #R ;11:'1' 7Rbio -IriN'l Debode van./mm zei tot Manoach WayX - IO
13.17 93 31;r  l't#D #R nlla nt R'l Manoach zei tot de bode van JHWH WayX - IO
13.18 97 rtlrr  1RbIG 15  -113:t'l     *Toen zei tot hem de bode van./HwH     Way - IO - X

170 Dat wil zeggen een wisseling van het domein van de directe rede naar indirec-
te rede of andersom.

171 De Woordvolgorde ontstaat doordat een 'lichte' constituent eerder in de zin
terecht komt dan een 'zware' constituent, dat wil zeggen dat een prepositie met
suffix voorafgaat aan een verbum en - indien aanwezig - een geexpliciteerd subject.

172 Zie de excursus in 4.3.1 over de 'Pronominalregel' en de mogelijke betekenis
hiervan.
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Deze woordvolgorde, die ontstaat door de 'Pronominalregel', is op zich niet
uitzonderlijk op het niveau van de zinssyntaxis, aangezien de grammaticale
structuurrnechanismen automatisch deze volgorde genereren. Wel is het zo
dat de verteller kan kiezen voor een dergelijke zinssyntaxis. Hij is vrij in het
gebruik van de 'Pronominalregel: Is de 'Pronominalregel' op het niveau van
de zinsstructuur dus niet uitzonderlijk, op het niveau van tekststructuur kan
deze wel betekenisdragend zijn. Zo lijkt hier de zinsvolgorde het einde van
de dialoog te markeren.  De naam Manoach is gedurende de dialoog vij f keer
achter elkaar gebruikt als expliciet subject en expliciet indirect object, en
juist bij de afsluitende zin wordt de naam niet herhaald. De verteller geeft de
bode het laatste woord, wat hij duidelijk maakt via de 'Pronominalregel'
doordat de naam Manoach niet meer genoemd wordt.
Na de stamelende vraag van Manoach (700  ro wie eh... uw naam?) stelt de
bode aanvankelijk een wedervraag (r. 98), maar hij geeft dan toch antwoord:

13.18       98                                                      TT; 71¤5 *waarom  is het NmCI
99                         '805 #Ren datje vraagt naar m(/n naamt° Oyqt
100 ' El *7rl   hij is Wonderbaarlijk AjC1

In dat antwoord verwijst het expliciete subject Rl;T hil naar de gevraagde
naam (r. 100). De bode personifieert de naam in zijn antwoord, en hij sluit
hiermee aan op de verwoording van de vraag die Manoach hem eerder stelde
en waarin hij de naam ook lijkt op te voeren als een persoon door het vraag-
woord 'n wie te gebruiken

Deelsciine: Manoach offert en de bode verdwijnt in de offerviam (13.19 -
13.21)
13.19  Manoach gaat over tot een handeling die verhaald wordt met een
WayX-zin (r. 101) gevolgd door een WayO (r. 102): hij neemt de offergaven
en offert deze. Hij doet dit woordeloos en gaat dus ook niet in op de (retori-
sche) vraag van de bode. Twee omstandigheidszinnen volgen, vormgegeven
in participiale zinnen. Eerst in r. 103/4 de omschrijving van wat er gebeurt,
en in r. 105 de beschrijving van het toekijken van Manoach en zijn vrouw:

103 R#5101   Het was wonderbaartijk                                      pte

104 n/DD# door wat er gebeurde, infc
173

105 D.Rn lr'10Rl 1-11Zl terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken.  pte

Dat er twee participiale zinnen achter elkaar worden gebruikt, geeft aan dat
er sprake is van twee gelijktijdige gebeurtenissen. Terwijl zijn doen wonder-

173 Zie voor een onderbouwing van deze vertaling de noot t.p.
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baarlijk is - wat dat ook moge betekenen en door wie het ook wordt uitge-
voerd - kijken Manoach en zijn vrouw naar dat wonderbaarlijke. Voor het
eerst sinds 13.11 (Manoach rent achter zijn vrouw aan) wordt  er  door  de
verteller weer een mededeling gedaan over de vrouw. Zij is mede-getuige
van het wonder dat geschiedt.
13.20  In r. 106/107 worden de omstandigheden geschetst door een infini-
tiefconstructie:

106 'rl   Het geschiedde Msyn
107 rlirrort #DiG 1715rl ni#,91 toen de  vlam vanaf het  altaar  optrok

TID'Den] Inaar de hemel infc

De geschetste omstandigheid krijgt dynamiek door het inzetten van een infi-
nitivus in plaats van een participium: niet terwijl de vlam omhoog gaat, maar
juist in het optrekken zelf gebeurt het wonderbaarlijke. Hoewel het dus om
achtergrondinformatie gaat, lijkt deze meer op de voorgrond te worden ge-

plaatst dan het geval zou zijn geweest bij het gebruik van een participium.
Door de herhaling van rl:151 1;151 in de vlam van het altaar (r. 108) bena-
drukt de auteur de locatie waar het wonder geschiedt. Wht er gebeurt, is in
diezelfde regel te lezen: 11:110:T =47#1 inir -1450 5111 de bode van JHWH ging

in de vlam van het altaar omhoog.
Deze mededeling wordt gevolgd door een participiale omstandigheidszin die
identiek is aan de participiale zin van r. 105:

13.19 105 ('trt lnER, 117 37     terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken.               plc

13.20 109 ('Rn  lnZ,Rl  1-11 1 tenve'l Manoach en zen vrouw toekeken.                 pte

Hier is dus wel sprake van participiale achtergrondinformatie, in tegenstel-

ling tot r. 108. In r. 109 is er een uitbreiding van de vertellerstekst met de
mededeling dat ze met 'hun aangezicht ter aarde' neervielen. De zin daarop
vertelt met een qatalvorm 174 wat er nfet gebeurt: de bode laat zich niet op-
nieuw zien. In r. 112 (13.21) staan weliswaar dezelfde constituenten als in r.
109, maar de verteller gebruikt ze in tegengestelde zin. In r. 109 wordt (net
als in r. 105) gezegd dat Manoach en zijn vrouw toekeken (participium van
+IRn),nu staat er dat Manoach en zi/n vrouw niet meer zullen zien (infiniti-
vus van +Itt-1):

13.19 105 ('Rn  TERl rlll l Terww Manoach en zi/n vrouw toekeken.              pte

13.20 109 C'R-1  lrZRl r[721 Terww Manoach en zi/n vrouw toekeken.               ptc

174 Deze Vorm is er door het ontkennende zinsdeel R# dat de eerste positie in-
neemt.
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13.21   111   mir 7Rbo 770 90' Rbi De bode van JHWH liet zich niet nogmaals WLQtl
112 TeR 5%  1-12 51* :TRn;'15 zienaan Manoach en aan zi/n vrouw.                    pte

Voor de derde keer noemt de verteller de vrouw. Zij wordt daarbij elk keer
aangeduid in relatie tot Manoach (lrloN zijn vrouw) en samen met hem opge-
voerd als getuige van het wonder.
13.21 R. 113/144 lijken een echo te vormen van r. 91/92:

13.16  91            mT 127' 145 'D Manoach wist  immers met XQtl
92           Rl:1 217' 7Mb13 '5 dat hij de bode van JHWH was NmCI

13.21 113 rli:n D-t' m Toen wist Manoach dan ook 0Qtl
114 R171 r.11:T' 71 512 'D    dat hwinderdaadl de bode van./mm was.      Nmel

De twee constateringen omlijsten de vraag van Manoach naar de identiteit
van de bode, en het daaropvolgend antwoord dat bestaat uit het wonder van
de bode die verdwijnt in de vlammen van het offer.

Vierde scine: Manoach erkent de identiteit van de bode (13.22 - 13.23)
13.22 De vertelling gaat verder met een WayX, waarmee Manoach zich tot
zijn vrouw richt. Zijn schrik wordt weergegeven met het paranomastisch
gebruik van Nnle HY; ma doodgaan, wil zullen doodgaan. Hij betrekt zijn
vrouw in zijn angst voor het vervolg van wat hen is overkomen (r11¤] til
zuHen doodgaan in r. 116 en 1]'R-11£il hebben gezien in r. 117), net zoals hij
deed toen hij sprak tegen de bode en hem vroeg te blijven (rt-13£91 11Yl zouden
u wiUen houden in r. 84 en TIDD]111 li willen klaarmaken in r. 85, beide in
13.15).

13.23 De vrouw antwoordt, en de regel die dit weergeeft is qua structuur
dezelfde als de regel die de dialoog afsluit tussen Manoach en de bode van
JHWH (r. 97) te weten 7-conjunctivus-vervoegd werkwoord-indirect object-
geexpliciteerd subject (de 'Pronominalregel'):

13.18     97         ;1171' 11450 15 -113R'l     *Toen zei tegen hem de bode van JHH'H   Way -/0-X
13.23 118 lrER 15 7*3Rm    *Toen zei tegen hem zijn vrouw Way-/0-X

Manoach is verwerkt als gesuffigeerd indirect object (15 tegen hem). Deze
syntactische verwerking blijkt de laatste vermelding van zijn aanwezigheid
in dit hoofdstuk te zijn. De vorige keer dat Manoach in een WayIOX ver-
werkt was, bleek deze regel het einde van een sctne  in te houden.  In  13.18
kreeg de bode het laatste woord, nu krijgt de vrouw dit. Manoach bevindt
zich beide keren in de marge van het verhaal, zichtbaar in de 'Pronominalre-
gel'.
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In het citaat van de vrouw is in de eerste regel sprake van een XQtl met m:r
als subject gevolgd door een infinitiefzin. Daarna is er weer een XQtl te
zien, gevolgd door een dubbele WLQtl:

119 mr rEn t    Indien het JHwH behaagt XQtl

120 1ln'ZO;Tb   ons te doden inf

121 ,750 11-1'0 rlph Mb dan neemt HO brand- en spijsojfer niet aan

r1r1331] Wit onze handen XQu
175

122 ,#R 53 na -CM-Z N#7    en laat Hij ons dit alles niet zien WI=Qt

123      r,ID viner[ R# rlD) en onsjuist nu dingen zoals deze met horen    Wl.Qt

De gebruikte qatal-vormen duiden erop dat het hier om een 'gang van zaken'
gaat. Het is regel, of ligt minstens in de lijn der verwachting, dat JHWH bij
het voornemen iemand te doden de offers van die persoon niet aanneemt, en
haar/hem ook geen wonder laat meemaken.
De vrouw spreekt - net als haar man eerder deed - in de wij-vorm, ondanks
dat het offer alleen door Manoach gebracht is. De woorden van de vrouw
duiden erop dat Manoach weliswaar de offerhandeling heeft uitgevoerd,
maar dat het offer zelf namens hen beiden is opgedragen.

Vilfde scine: de vrouw baart een zoon en Simson verschijnt op het toneel
(13.24)
13.24 Het verhaal wordt besloten met een reeks van WayX-regels die elk een
eigen subject kennen: de vrouw baart en geeft een naam, dejongen groeit op,

JHIFH zegent hem en de geest van JHWH zet hem in beweging. In tegenstel-
ling tot de andere subjecten is de vrouw subject in tw66 zinnen, een WayX

(13 T.101471 75rn de vrouw baarde een zoon) en een WayO (11 501<10 riN Rnpril

ze gaf hem de naam Simson). Manoach en de bode van JHWH zijn uitge-
speeld voor dit moment. De constante factor in deze zinnen is de boreling:
hij krijgt een naam, groeit op, wordt gezegend en wordt in beweging gezet.

175 Hier komt de relatieve grofmazigheid van het computerprogramma aan het
licht. De laatste drie regels zijn op de 1-con/unctivus na syntactisch gelijk aan elkaar,
doordat ze elk R# bevatten aan het begin van de regel. Echter, de eerstgenoemde Mb

wordt in de codering van r. 121 weergegeven met een X in plaats van een L omdat
deze de eerste positie inneemt. Preciezer zou zijn geweest als de computer had aan-
gegeven bij r. 121,122 en 123: LQtal - WLQt - WLQt.
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4.3.2.2 Richteren 14

Eerste deel: Simson daalt af naar Timna, ziet daar een vrouw en vertelt
zijn ouders over haar (14.1 - 14.4)

14.1 De volgende episode begint zonder aankondiging van een mogelijk
tijdsverloop of een andere wijze van overgangsmarkering. De eerste regel
van  Richteren 14 sluit inhoudelijk  aan  bij de laatste twee regels van Richte-
ren 13, maar door het gebruik van het expliciete subject Simson is te zien dat
er een nieuwe scdne begint.

13.25 128 :'1171'  mn  brtn de geest van JulI/H begon WayX
129 rID-IX 1'1 1-1 rt:11113 1<112115   hem te drijven in Machane-Dan, infc

5RrION 1'3] Itussen Sora en Estaol
14.1 1 FOrn 110RD -177 Simson daalde afnaar Timna WayX

Een opening met 'n'l. en het geschiedde als markering van een nieuwe episo-
de lag in de lijn van de verwachting: een syntactisch signaal dat na de alge-
mene uitspraak over Simson een concrete gebeurtenis volgt, waarin hij de
hoofdrol speelt. Zo is het echter niet. De regels lopen zonder expliciete syn-
tactische signalering door, waarbij de enige grammaticale onderscheiding
bestaat uit een WayX, waarin de verteller weergeeft dat Simson afdaalt naar
Timna. De aansluiting tussen   r. 129 (Richteren   13)  en   r.    1   (Richteren   14)
lijkt nu hechter dan het geval zou zijn geweest met de paragraafmarkeerder
'Trl. 14.1 sluit geografisch-inhoudelijk aan bij 13.25: Simson is eerst in het
heuvelland van Machane Dan, en daalt dan af naar Timna.
Na de vermeldingen van Simson in de vorige regels via 13 zoon, de naamge-
ving 110:30 Simson  en de verwijzing met 7111 jongen staat Simson  nu  aan  het
begin van een narratieve reeks waarin een opeenvolging van vier wayyiQtol-
vormen te zien is. Hij daalt af, ziet, gaat op en vertelt wati76 hij gezien heeft.
Het is de eerste keer dat Simson bij name wordt genoemd 6n als handelend
subject naar voren komt. De man en de vrouw worden hier opnieuw geYntro-
duceerd, en wel in hun relatie tot Simson: 1'=M zijn vader en tR zijn moe-
der. In het voorgaande hoofdstuk speelt deze relatie nog geen rol, aangezien
daarin sprake is van een wouw, de vrouw en zijn vrouw, terwijl de man bij
ZUn naam Manoach bekend wordt gemaakt.
De introductie van de vrouw die Simson ziet, vertoont gelijkenis met de
introductie  van de vader van Simson (13.2): eerst de locatie  en  dan  de  ver-
wanten van het personage. Bij de vader volgt de eigennaam, van de Filistijn-

176 6Wat' is een objectivering van de persoon die Simson gezien heeft, maar
aangezien Simson geen kennis heeft gemaakt met de vrouw en haar identiteit ook
niet door de verteller is onthuld, lijkt 'wie' minder op haar plaats.
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se vrouw wordt geen eigennaam gegeven (en deze zal ook verderop in het
verhaal niet genoemd worden):

Introductie van Manoach:
13.2 5 'nn    Het geschiedde

6           31,7313 -IrIR 0'1: dat er een of andere man was uit Zora,
yin rinse<1ril Wit de familie van de Danieten NmCI

7                  rn]13 1001 zijn naam was Monach NmCI

Introductie van de vrouw uit Timna:
14.1 2 :'In]DrIZ  30*  R-1'1 hgzageen vrouw in Timna

077259 rn:10] Ibij de dochters van de Filistijnen WayO

Er  is een verschil  te zien tussen de zinsbouw  van de introducties.  In   13.2

krijgt Manoach nominale zinnen toebedeeld die hem centraal zetten, waar-
door hij verhaaltechnisch sterk geYntroduceerd wordt.  In  14.1   is een vrouw
object, waarmee zij syntactisch niet het middelpunt is.
14.2 Met r. 4 waarin de vader en de moeder voorkomen, is de introductie
van de vier spelers voor deze episode compleet. De personages worden ge-
geven met hun belangrijkste kenmerken:

Her-introductie Simson, als expliciet subject, in actie:
14.1 1 :Trvi2n 10120 7-1'1 Simson daaMe afnaar Timna WayX

Introductie van de vrouw, als direct object, in relatie tot stad en volk:
14.1 2 ;Trint:nl ;10R It-1'1     hijzag een vrouw in Timna

c,nubfo ni:Gr5] Ibij de dochters van de Filistijnen WayO

Her-introductie van Manoach en zijn vrouw, als indirect object, in relatie tot
Simson:
14.2 4 1']Rb 73'1 hit' meldde het aan zijn vader

TR511 Ien aan zijn moeder WayO

Hoofdrolspeler Simson is de enige die bij name genoemd wordt. Verder is in
elke zin waarin een personage wordt geYntroduceerd, Simson het handelend
subject. Hiermee is de toon gezet voor Richteren 14: dit hoofdstuk draait om
Simson. Door de dubbele bepaling van de vrouw (Tintna en bij de dochters
van de Filisti)nen) kan het de lezer niet ontgaan dat Simson een bruid buiten

zijn eigen volk zoekt. Tot slot verschijnen zijn vader en moeder op het to-
neel. Zij zullen in dit hoofdstuk zes keer worden opgevoerd, steeds gezamen-
lijk en steeds in dezelfde bewoordingen (de verzen 2,3,4,5,6 en 9). Ma-
noach heeft hiermee verhaaltechnisch zijn naam verloren (op het eind van
Richteren 16 wordt die weer genoemd,  maar dit  is in verband  met zijn  graf)
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en de moeder wordt niet meer gepositioneerd in relatie tot Manoach, want de
vermelding inew z#n vrouw zal niet meer klinken.
De regel waarin gemeld wordt dat Simson de vrouw ziet is inhoudelijk gelijk
aan de regel waarin Simson zelf melding maakt van de vrouw die hij gezien
heeft. De syntactische bouw en de gebruikte werkwoordsvormen zijn echter
verschillend:

14.1 2 rln:DrZ rIC,R Rn'l    hijzag een vrouw in 77mna
c,nes nuiD] Ibij de dochters van de Filistijnen WayO

14.2 6 :TrilDrZ 'rl'147  r'tuR    ik heb Ime tochl een vrouw gezien in Timna,     XQtl
c'nebe ninn] U,ij de dochters van de Filistijnen

In regel 6 wordt de eerste positie gegeven aan het object, te weten een
vrouw. De nadruk komt zo te liggen op de vrouw in kwestie en niet op de

172plaats waar zij gezien is door Simson, of het volk waartoe zij behoort.      De
locativus Timna, bil de dochters van de Filistilnen wordt weliswaar niet in
de grammaticale vooropplaatsing meegenomen terwijl het inhoudelijk bij het
object hoort, maar door de herhaling kan de locatie niet aan de aandacht van
de lezer ontsnappen en wordt de ongepastheid van Simsons keuze belicht.
Met een imperativus zegt Simson zijn vader en zijn moeder deze vrouw tot
zijn bruid te nemen.
14.3 In de volgende regel (r. 8) is een WayX te zien, waarbij de ouders
gezamenlijk het handelend subject vormen, maar het verbum in de singularis
stdal (32  1'1* t -tw7 *Toen sprak tegen hem zijn vader en zijn moeder).
Op het eerste gezicht kan het opmerkelijk lijken dat een werkwoord in het
enkelvoud gekoppeld is aan een onderwerp in het meervoud, maar als ge-
slacht en getal van subject en predikaat in overeenstemming worden ge-
bracht, wordt een vrouwelijk (voor)naamwoord vaak genegeerd.178 Op basis
van wat de vader daadwerkelijk zegt, lijkt het erop dat hij hier eerder spreekt
namens dan spreekt in gezamenlijkheid met de moeder. In de vraag die de
vader aan Simson stelt, wordt is immers sprake van een constructie met een
pronomen possessivum singularis: 'Du m#n volk. In r. 8 is sprake van de

177In de vertaling weergegeven  door de invoeging  van   'me  toch':   ik  heb  Ime
tochj een vrouw...

178

Jouon-Muraoka  1996,  §150,552v.  In  Ri  5.1 is sprake  van een omgekeerde
grammaticale situatie waarin de werkwoordsvorm vrouwelijk is bij een pluraal sub-
jed ((Dr  11 p-t) 1711-1 -10:'11 zong Debora met Barak zoon van Abinoam). Deze
constructie komt veel minder frequent voor. Deze zeldzaamheid is argument voor de
aanname dat 'Barak, zoon van Abinoam' later is toegevoegd aan de tekst (zie hier-
voor F. van Dijk-Hemmes, De dubbele stem van haar verlangen, Zoetermeer: Mein-
ema, 1995,93). Num 12.1 geeft een vergelijkbare incongruentie: 172% 0·70 727ni
Mirjam sprak met Adron.  Zie ook de voetnoot ter plaatse in de vertaling.
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eerder genoemde 'Pronominalregel', doordat in de zin eerst het voorzetsel
met het indirect object als suffix een plaats heeft, nog voor het subject. Er is
echter een verschil met eerdere plaatsen waar de 'Pronominalregel' is toege-

past. In Richteren   13  was  dit het geval  aan  het  eind  van een dialoog,  en
kwam de persoon naar wie het gesuffigeerd indirect object verwees, niet
meer als handelend subject  voor (in Richteren 13 sprak Manoach  tot  twee
keer toe niet meer nadat hij syntactisch in deze positie terecht was gekomen).
Maar hier, in Richteren 14, gaat de dialoog ook nA de regel met de 'Prono-
mimalregel' door en reageert Simson op wat zijn vader zegt. De toepassing
van deze regel maakt duidelijk dat de vader en de moeder de verhaallijn
bepalen, en niet Simson. De auteur vermeldt de naam van Simson in r. 12,
terwijl dat voor het begrip van de tekst niet noodzakelijk is. Deze 'overspeci-
ficatie' geeft aan dat wat Simson doet, niet in de lijn der verwachting is.

179

14.4 Na de constatering van het plurale subject en het singulaire verbum
is het twijfelachtig of de moeder sprekend is opgevoerd, maar er is wel te
constateren dat zij in elk geval aanwezig is in deze scdne, zij het misschien
in een zwijgende rol. Dit wordt duidelijk uit verschillende observaties, te
weten: in r. 4 spreekt Simson tot zijn vader en zijn moeder, in r. 8 spreekt de
moeder of wordt er namens haar gesproken en in r. 15 wordt ze expliciet
genoemd als onderdeel van het subject en is het predikaat (volgend op het
subject) in de pluralis:

14.2 4 735  777    hij meldde het aan zijn vader
irjR'71] Ien aan zijn moeder WayO

14.3 8 71141 Tnit 15 -1 Rn    zei/denl z(/n vader en z(/n moeder tegen hem WayX
14.4       15               lD-'  R#  11mn 1'11tl zo n vader en zijn moeder wisten niet WI-Qt

De aanwezigheid van de vrouw blijkt ook uit r. 19 (14.5), waar gemeld
wordt dat Simson met zijn vader en zijn moeder afdaalde naar Timna (over
deze regel hieronder meer). In de vraag aan Simson is er sprake van 'DD mun
volk (het pronomen possessivum in de singularis). Als sprekers wordt vader
en moeder opgevoerd, waardoor ons volk in plaats van mi/n volk in de rede
hebben gelegen, maar door te kiezen voor '1312 mijn volk wordt er een relatie

gelegd  met de introductie van Manoach in Richteren   13.2,  waar  over  hem  -
en niet over de vrouw - wordt gezegd dat hij uit de familie van de Danieten
afkomstig is. De afkomst van de man doet er toe, die van de vrouw niet.
Simson lijkt in zijn antwoord hierop aan te haken, doordat hij zich alleen
richt tot zijn vader. De zoon zegt eerst tegen zijn beide ouders dat zij de
vrouw voor hem moeten nemen, dan zegt alleen de vader tegen zijn zoon dat
deze blijkbaar zelf een vrouw wil nemen (14.3), waarop de zoon antwoordt
dat de vader dat voor hem moet doen. Simson richt zich dus tot degene die

1 9  Zo De Regt 1999,62.



BESPREKING VAN DE ANALYSE 149

het bezwaar maakt. In de aangehaalde regels is er sprake van renominalisa-
tie, doordat de auteur de personages nader aanduidt terwijl dat voor het be-
grip van de verhaallijn niet noodzakelijk is. Door deze renominalisatie
(1;R #R 110:30 70*'1 Simson zei tegen z#n vader) geeft de auteur aan dat
Simson alleen aan zijn vader een reactie geeft Blijkbaar vindt de verteller
het van belang te vermelden dat Simson alleen tegen zijn vader spreekt, alsof
hij wil aangeven dat een huwelijk een zaak is die vader en zoon samen be-
spreken. Na het tegensputteren van de ouders spreekt Simson met nadruk
alleen tegen zijn vader via het singulair verbum np (neem of je moet nemen,
r. 13), waarbij hij de eerste zin net als in r. 6 begint met het object en waarbij
hij in de tweede zin een pronomen personale in de verbale strijd gooit waar-
mee hij de vrouw als bruidskandidate breed neerzet: 180

14.2 6 rtr,ZrZ 'n'Rn  71014    ik heb Ime tochl een vrouw gezien in Timna.     XQtl

c'rits rlimro] It,ij de dochters van de Filistijnen
14.3    13               '5 np rtniN haar moet je nemen voor mij imp

14       ':'Dn r[70' R'n 'D want  fpreciesj  zij  is juist  in  mijn ogen. XQtl

In r. 15 maakt de verteller via een WXQtl de zijdelingse opmerking dat de
ouders niet op de hoogte zijn van JHWH's interventie in dezen via het sturen
van de vrouw. Deze regel kent een vooropplaatsing van het subject, waar-
door de schijnwerper vol op beide ouders komt te staan. Verder is er hier wel
sprake van congruentie in geslacht en getal van predikaat en subject, in te-
genstelling tot r. 8:

14.3 8 70*1 1'7R 75 712*'1    zeitdenl zijn vader en zijn moeder tegen hem WayX
14.4       15                97  Rb TR, 1'3* z(in vader en ze.n moeder wisten niet... WXQtl

180

Volgens Muraoka (1985, 55, zie ook Joilon-Muraoka 1996, §146.a) is hier
sprake van impliciet contrast van twee personages door gebruik van een pronomen
personale. Deze zin zou volgens Jouon-Muraoka (1996,539) betekenen: 'she is the
only girl I am interested in'. Ik denk dat hier meer aan de hand is dan de Engelse
vertaling laat zien, omdat volgens mij de nadruk hier niet alleen ligt op het (impli-
ciete) contrast, maar veeleer op de eigenschap die Simson haar toedicht: n-10' (zie
noot aldaar). Volgens De Regt (1999, 58) is dit versdeel de bewijsplaats voor het
gebruik van een zelfstandig gebruikt pronomen personale dat juist geen onderdeel is
van een contrastief chiasme of andere vorm met attentiewaarde. Ook al zou De Regt
gelijk hebben in algemene zin (wat ik betwijfel, omdat volgens mij explicitering via
een pronomen personale altijd bijzonder, buiten de normale orde, is), dan vind ik dit
versdeel geen bewijsplaats voor zijn stelling gezien hetgeen hier speelt, namelijk de
zoon die zijn afkeurenswaardige keuze onderbouwt. Tegen De Regt in heb ik daar-
om in de vertaling het pronomen personale zelfs van de toevoeging 'precies' voor-
zien.
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In een tweede zijdelingse opmerking (r. 18) geeft de auteur aan de lezer ach-
tergrondinformatie die kan helpen bij het begrip van het verhaal, want met
de participiale zin (bR-10'1 0'500 co'n#50 10'TITI rll, 11 in die tijd heersten im-
mers de Filist#nen in Israil wordt de toestand in de wereld van die dagen
aangeduid.
Opvallend is het frequent gebruik van de pronomina personale in de gespro-
ken zinnen. Hieronder staan de desbetreffende regels op een rij, met de ge-
expliciteerde pronomina in de vertaling onderstreept:

14.2 7 TIONh  '5    nr:M 7Rp      nemen jullie haar voor mij  tot vrouw imp
14.3 10 151:T TinR 'D datjijzelferop uitgaat                                         ptc
14.3       13                            '5 rip  nnlM haar moetje nemen voor mij imp
14.3        14                  '1'117  7110'  R'71  'D     want Ipreciesl z  isjuist in mi/n ogen XQu
14.4    16              R':1 rllrrn 'D dat  zii er  door toedoen van JHwH was NmC1

14.4        17                 Opln  Rn  rl:Rn 'D omdat mi aanleiding Itot onenigheidl zocht
c, r105220] Itegen Idel Filistijnen                               pte

Met het frequent gebruik van het pronomen personale zorgt de verteller er-
voor dat de aandacht van de lezer wordt gevestigd op de aanwezigheid van
de vrouw. Deze werking wordt versterkt door de auteursinterventie in r.
16/17, waar de lezer erop wordt gewezen dat JHWH zelf de vrouw in het
blikveld van Simson heeft gebracht (NmCL-zin met 14'71 zil als subject), en

dat hij dat heeft gedaan omdat hij de lont in het kruitvat wil steken (ptc-zin
met Rln hij als subject).

Tweede deel: Simson daalt met zijn vader en zijn moeder af naar Tim-
na, onderweg velt hij een jonge Ieeuw (14.5 - 14.9)

Eerste scine: Simsonvelt een jonge leeuw (14.5 - 14.6)
14.5 Simson daalt met zijn ouders naar af naar Timna (r.  19). Deze regel
is identiek aan r. 1, aangevuld met 1 1  1'0141  met z(/n vaderenzgn moeder,
waarmee Simson ook de hoofdpersoon is van r. 19.

14.1 1 nman 11000 77'1 Simson daalde af naar Timna WayX
14.9       19                   l'ZR1110¤0 -Tn'l     Toen daalde Sinison, met ziyn vader

T"Irl Drl 1 Rl] Ien zijn moeder, af naar Timna WayX

De moeder is in de WayX-zin van r. 19 voor de tweede keer onderdeel van
het subject dat in getal niet overeen komt met het predikaat:

14.2 3 73141 l'OR 15 nON'i Zijn vader en zijn moeder zei tegen hem WayO
181

181 In de vertaling weergegeven met 'zijn vader met zijn moeder'.
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14.9       19                   1']Rl 11000 77'1 Toen daalde Sunson, met ze'n vader
nrIZrl =Rl] Ien zijn moeder.  af naar Timna WayX

Zoals te zien is, geldt die syntactisch post-positie in r. 19 nu ook voor de
vader van Simson. Hierdoor komt de aandacht op Simson te liggen. Er is een
subjectwissel  in de regels   19  t/m  28 die inhoudelijk verwarrend is: Simson
daalt met zijn ouders af en het hele gezelschap komt bij de gaarden van
Timna. Maar het leeuwenjong komt alleen op Simson af, en deze verscheurt
het dier - zonder dat zijn ouders hier volgens r. 27/28 (14.6) weet van heb-
ben. Blijkbaar zijn de ouders niet aanwezig bij het gevecht. De syntactische
samenstelling van r. 19 (het singulaire subject en bijpassende predikaat)
wordt inhoudelijk logisch bij de aanname dat de verteller duidelijk wil ma-
ken dat Simson voor zijn ouders uitloopt en dus alleen is als hij de leeuw
tegenkomt. Met een WayX wordt de geest van JHWH vaardig over Simson (r.
23), waardoor hij het beest kan verscheuren (WayO, r. 24). Het impliciete
subject kan alleen op Simson betrekking hebben en niet op mn' mi de geest
van JHWH doordat nin' r[17 grammaticaal vrouwelijk is. De verteller breekt
in en zegt expliciet dat Simson zijn ouders niet op de hoogte brengt van wat
hem is overkomen. Mocht de grammatica de lezer in verwarring hebben
gebracht, dan brengt de verteller hier helderheid (WLQt, r. 27). Na de eerste
interventie in 14.4 is dit de tweede op rij:

14.4       15                1Dl'  RS lAIn  1'180 Zgn vader en moeder wisten niet WXQtl
16                             Wn  mn'n '1     dat zij er door toedoen van JHWH Iwasj, NmCI
17              0730 %7 TORM 'D omdat Hzy aanteiding tot onenigheid

0'r105sri] Imet de Filistijnen zocht.                                 pte

14.6     27                  1' 5 -1'11 RA Hij  meldde  [echter]  niet  aan zijnvader
OR#11 Ien aanzijn moeder WI«Qt

28              nt,D nrER HR wat hij gedaan had. XQtl

Tweede scine: Simson daait (verder) af spreekt met de vrouw en haait ho-
ning uit de leeziw (14.7 - 14.9)
14.7 Voor de derde keer is 77'1 daalde af ingezet (r.  1,  19  en 29),  nu  als

WayO, dus zonder expliciet subject. (Wellicht heeft de verteller vanwege de
ternaire vertelstijl die kenmerkend is voor het boek Richterent82 in r. 19 het
singulaire predikaat gekozen, ondanks dat het subject pluraal is (t.w. Simson
en zijn ouders). Simson spreekt tot de vrouw en constateert dat zij inderdaad
de juiste is in zijn ogen. In tegenstelling tot de woorden van Simson, die via
grammaticale vooropplaatsingen (zie r. 6 en r. 13) alle nadruk op de vrouw

182 In een temaire vertelstij 1 pre fereert een auteur een vertelstij 1 in drievoud.  Zie
Van Midden  1998,19.
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legt, wat zou kunnen wijzen op enthousiasme, gebruikt de verteller een on-
gemarkeerd woordgebruik (r. 31), waarmee hij afstand lijkt te nemen van de
beoordeling van de vrouw door Simson:

14.2 6 :Trllarn 'ri'R-1 ;10R     ik heb Ime tochl een vrouw gezien in Timna...   XQtl

14.3       13                            '5 rip  nrAN haar moetje nemen voor mij imp
14                     ';TIA  Z-30'  R'Z  '3     want  tprecies]  zij  is juist  in  mijn ogen XQtl

14.1       31                                      -t'm    zij bleek finderdaad] juist
110100 '0'01] Un de ogen van Simson WayO

14.8-9  Net als in de episode rond de eerste ontmoeting (r. 2-5) is er in r. 29-
31 sprake van een reeks WayO-vormen zonder renominalisaties: hij keert
terug, hij wijkt af, hij schraapt ervan, hij gaat zijns weegs, hij gaat terug, hij
geeft zijn ouders, hij verklaart niet. Tussendoor is er de dubbele infinitivus
absolutus 52% 1157 gaan en eten (in plaats van de verwachte participia),
waarvan de postpositie van 5DN, benadrukt dat de tweede actie (quasi)gelijk-
tijdig plaats vindt met de eerste.183 De WayO-reeks kent een einde in de
WLQtal van de vertellersmededeling dat Simson zijn ouders niet meldt dat
hij de honing uit een leeuwenkarkas heeft geschraapt. r. 43 is vrijwel iden-
tiek aan r. 27, met dit verschil dat het indirect object in r. 27 is geexpliciteerd
en in r. 43 niet: 184

14.6       11                         7'OR61  -1'11 Mi17     Hij meldde  fechterl niet aan zijn vader

1DR51] Ien aan zijn moeder WLQt
14.9      43                      075 -I'lit Rbl Ho meldde echter niet aan hen WLCH

De vader en de moeder worden hier voor de zesde en laatste keer als gesuf-
figeerd indirect object opgevoerd (on# aan hen).Even hiervoor zijn ze al
voor het laatst opgevoerd in hun relatie tot Simson (en 1'=R zO'n vader en
1(R z#n moeder in r. 40). De laatste keer dat het ouderpaar in gezamenlijk-

heid optreedt (r. 43) is meteen ook de laatste keer dat de moeder wordt ge-
noemd door de verteller. Simson noemt hen beiden nog 66n keer, namelijk
als hij antwoordt op de verwijten van zijn vrouw en verwijst naar het feit dat
hij de oplossing van het raadsel niet heeft verteld aan zijn ouders (r. 81, vs
16). De verteller benadrukt dat Simson de honing uit het kadaver van een

183 Jouon-Muraoka 1996, §123m. met o.a. dit vcrs als voorbeeld.
184 In de computer-uitdraai is dit niet zichtbaar, want beide regels krijgen de code

WLQtl mee (1-conjunctivus, ontkenning 145, verbum in qatalvorm). Voor een com-
pletere actanten-tracking zou te overwegen zijn de categorie WLQtlIO in te voeren.
Dit voorstel sluit aan bij het voorstel de toepassing van de 'Pronominalregel' zicht-
baar te maken (namelijk met de code WayIOX).
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leeuw had geschraapt namelijk door een woordvolgorde met vooropplaat-
sing van de bepaling van plaats, die de gebruikelijke woordvolgorde predi-
kaat-subject-object doorbreekt. De postpositie van 0177 de honing in r. 44
doorbreekt niet de verwachte grammaticale structuur en is daarom niet op-
merkelijk (zoals wel in r. 37 het geval is), wel doorbreekt de vooropplaatsing
van de adverbiale bepaling rl'iNT'I rl'1]15 uit het kadaver van de leeuw de ver-
wachte woordvolgorde. De gebruikelijke plaats van een object in een verbale
zin is na predikaat en subject, 185 maar in het geval van accentuering kan de
verteller de volgorde veranderen.

Derde deel: de vader daalt af naar de vrouw en er wordt gefeest (14.10 -
14.20)
14.10   Met een WayX wordt verteld dat nu de vader afdaalt naar de vrouw.
Deze plaatsbepaling lijkt een impliciete toestemming in het huwelijk te be-
helzen, aangezien van Simson wordt verteld dat deze tot twee keer toe af-
daalt naar de plaats Timna (r. 1 en r. 19; in r. 29 volgt op 17'1 geen locati-
vus), terwijl van de vader wordt gezegd dat hij naar de vrouw afdaalt.
In de volgende regel (r. 46) lijkt Simson weer het geexpliciteerde subject
maar is dit ook zo? De grammatica staat toe de syntaxis van de regel op twee
manieren op te vatten, waarbij in de eerste optie Simson het subject is, en in
de tweede optie het indirect object:

14.10 46 ilr10<j 1101Xj 00 011'1 Simson maakte daar eenfeestmaal WayX
14.10 46 ;TROD 11000 00 071 Men maakte daar Simson eenfeestmaal WayIOX

De combinatie van een impliciet subject (men) en een expliciet indirect ob-
ject (Sin,son) is niet logisch, maar ook weer niet onmogelijk. Een argument
voor de opvatting met Simson als indirect object in plaats van subject, is de
plaatsbepaling die zich heeft genesteld tussen het predikaat en de naam
Simson. De volgorde predikaat-adverbiale bepaling-subject die dan ontstaat,
is namelijk geen gebruikelijke. Hoewel de syntaxis dus bijna dwingt tot het
aannemen van Simson als subject vanwege de expliciete vermelding van dit
zinsdeel, is het ook mogelijk Simson als indirect object aan te nemen. In-
houdelijk is zowel te verdedigen dat Simson een feestmaal krijgt aangeboden
als dat hij er zelf een geeft. In r. 47 wordt namelijk, met een Xyqt, het begin
van een toelichting gegeven op wat komt: men/Simson doet dat,
C'lll-1371 10D' 12 'D want zo plegen de jongemannen te doen. Simson  is im-
mers net zo'n jongeman als de anderen die betrokken zijn bij het feestmaal.
De grammatica dwingt hier geen bepaalde vertaling af, maar de voorkeur
gaat op basis van bovenstaande wel uit naar Simson als subject.

185

Lettinga 1996, §66; Jouon-Muraoka 1996, §154.
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14.11    Ook in het nu volgende gedeelte (r. 48-51) lijken er twee vertaalmo-
gelijkheden te zijn. De eerste mogelijkheid gaat uit van twee WayO-vormen
en de tweede van een WayX gevolgd door een WayO:

48                                     'Trl    het geschiedde Msyn
49                          1rllit (nli D zodra ze hem zagen inf

50                0770  C.050  1rlp'l ze namen dertig metgeze#en WayO
51                   OR 1'7'1 en Ide]ze bleven bij hem WayO

48                                               ':'1'1 het geschiedde Msyn
49                          lmR CnlttnD zodra ze hem zagen.· inf
50             CD-lro c'050 inp,1 namen dertig metgezeUen

Whem op in hun gezeischapj WayX
51                 1riR l'rl'l en Idelze bleven bij hem WayO

Bij een vertaling als zodra ze  hem zagen namen dertig metgezellen  hem op in
hun gezelschap186 is er sprake van nominalisatie van het tweede subject (der-
tig metgezellen), waardoor het impliciete subject van ze bl#ven b# hem
grammaticaal volgens de regels is terug te voeren op de direct eraan vooraf-
gaande zin. Toch is deze oplossing niet te prefereren. Niet alleen omdat de
vertaling een grote toevoeging nodig heeft (hem op in het gezelschap), maar
ook omdat riph nemen minstens een expliciet object genereert. In r. 50 is er
dus een expliciet object nodig, en dat is ook voorhanden in de vorm van
O,11-0 0,050 dertig metgezellen. Deze situatie leidt naar de keuze naar ze
namen dertig metgeze/len, waarmee er sprake is van twee opeenvolgende

WayO-zinnen met een wisseling van impliciet subject zonder dat het tweede
impliciete subject een geexpliciteerd subject heeft om naar terug te verwij-
zen: ze namen dertig metgezellen en deze bleven bij hem.

Eerste scine: Simson geeft het raadsel op, het spel begint (14.12 - 14.17)
14.12-14 De narratieve vorm met expliciet subject, WayX, vervolgt het ver-
haal (r. 52): Simson gaat de feestvreugde verhogen door een raadsel op te
geven. Deze regel kent weer de 'Pronominalregel', met eerst het gesuffi-
geerde indirect object in on# aan hen, en daarna het expliciete subject. In r.
54 treedt het verschijnsel paranomasie op met het werkwoord -110, vertaald
met verklaren. Dit stijlmiddel zorgt voor benadrukking van -Ill, dat nog eens
versterkt wordt door de mededeling in de regel daarna waarin het verbum
330 vinden voorkomt: criN,m enjullie het Idusl gevonden hebben.

186 Zo ook de vertaling van Buber-Rosenzweig: 'es geschah, wie sie ihn ersahn,
dreissig Festgesellen nahmen ihn in Empfang und blieben mit ihm'.
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Een regelmatige reeks van WayO-zinnen geeft de conversatie weer tussen
Simson en de metgezellen, waarna met een WLQtal wordt aangegeven dat
ze het raadsel niet konden verklaren (r. 66).

Eerste  deelscine:   De  bruid probeert  noodgedwongen  het  antwoord  te  ontfut-
selen (14.15- 14.17/87)
14.15 Het gebruik van '7'1 en het geschiedde in r. 69 is het signaal dat er
wat staat te gebeuren: na een impasse van zeven dagen komen de uitgedaag-
den in actie. Met een WayO (r. 70) verordonneren ze de vrouw van Simson
haar man te verleiden: het gebruik van de imperativus ('nED verleid) geeft aan
dat de mannen zich in de positie bevinden dat ze de vrouw iets op kunnen
dragen. Ook de retorische vraag R5;-11 5 OriNnp 19- '5;1 om ons te verarmen
heb je  ons  geroepen,  of niet soms? wijst hierop. Merk op dat de vrouw in
kwestie nu 110 0 rER de vrouw van Simson wordt genoemd. Zij neemt niet
meer de positie in van de vrouw uit Timna, bij de dochters van de Filistijnen
(vss. 1,2 en 3), maar die van de vrouw van Simson. Daarmee onderscheidt
ze zich van de andere Filistijnse vrouwen. De wijze waarop zij genoemd
wordt, 112*30 neR de vrouw van Simson, plaatst haar aan de zijde van
Simson, terwijl zij hiervoor gekarakteriseerd werd als een vrouw uit Timna,
b# de dochters van de Filist#nen De vrouw heeft de overstap gemaakt van
het Filistijnse volk naar een Israelitische man. De woorden van de Filistijnen
onderstrepen deze positie, aangezien ze 10'R je man gebruiken (r.  71): ook
door Simson te benoemen als haar echtgenoot wordt de vrouw geplaatst aan
de zijde van hem en niet te midden van haar eigen volk.
14.16 Als antwoord op de woorden van de groep mannen keert de vrouw
zich huilend naar Simson en maakt hem verwijten. De WayX in r. 77 die dit
weergeeft, bevat opnieuw de vermelding 110230 :10R de vroliw   van   Simsoil.
Deze woordgroep is een renominalisatie, want na haar vermelding in r. 70
opnieuw expliciet genoemd in r. 77, terwijl dat niet nodig is voor begrip van
de verhaallijn. Deze renominalisatie benadrukt niet alleen haar presentie,
maar ook haar positie en vormt een aanwijzing voor het belang van haar rol
in de ontknoping van het raadsel. Simson komt in r. 77 alleen als suffix voor
(750 tegen hem acm), terwijl een renominalisatie hier te verwachten was
aangezien de lezer terugmoet naar r. 52 (14.12) om de naam te traceren. Wel
komt Simson nog drie keer voor in de combinatie 110Dou IleR de vrouw van
Simson (14.15, 14.16 en 14.20) en is hij impliciet aanwezig in een WayO
(14.16,  14.17,  14.18, vijf keer in  14.19), als suffix in combinatie met een
prepositie (14.17, 14.18, 14.19 en 14.20) en in een verbum (14.17). De
vrouw begint met een beschrijving van de situatie. Haar eerste woord is de
'modifier' of bepaling van gesteldheid pn, vertaald met alleen maar:
'rINt pl je haat me alleen maar (r. 79). Deze vaststelling wordt herhaald
met de WLQtl-zin ']rln:IN *51 je houdt niet van me (r. 80). De redenering die



156 4 ANALYSE VAN DE TEKST

de vrouw ophangt, lijkt te zijn:  als je een raadsel opgeeft aan de kinderen van
mijn volk, dan moet je toch minstens mij de oplossing ervan geven.
TrrrIn het raadsel staat in de eerste positie van r. 81, waarmee het in het
centrum van de aandacht komt. De vrouw plaatst zichzelf in tegenstelling tot
de bruiloftsgasten wel te midden van de Filistijnen. Zij doet dit door het
gebruik  van het genitiefsuffix le persoon singularis  in het indirect object
719 'nh aan de kinderen van mijn volk. Simson antwoordt (WayO, r. 83) en
geeft aan dat hij het zelfs niet aan zijn vader en zijn moeder heeft verteld
CD*51 '3Rb aan mi)n vader en mi/n moeder voorop geplaatst, na de interjec-
tie TTST kijk).
14.17 Een reeks WayO-zinnen vertelt wat er dan gebeurt: ze blijft tegen
hem aan huilen (r. 86), alle dagen van het feestmaal.

Tweede deelscine: Simson vertelt het de vrouw, de vrouw vertelt het door
(14.17/88-14.17/91)
En dan opnieuw 'TIn en het geschiedde (r. 88). Het is een letterlijke herhaling
van r. 69:

14.15 69 'trxrl 01'3 'Trl en het geschiedde op de zevende dag WayO

70               110<50 TER 7 1-112Rl      dat ze zeiden tegen de vrouw van Simson WayO

14.17 88 '0'30;1 01'1 'rl en het geschiedde op de zevende dag WayO
89                  75 717 dat hij haar verklaarde WayO

In 14.15 zijn het de Filistijnen die naar de vrouw van Simson gaan om de
oplossing te forceren,  in  14.17  is het Simson  die  hen  via  haar de oplossing

zal geven. In 14.17 is de vrouw als suffix verwerkt, in tegenstelling tot
14.15, waar zij in haar nieuwe positie als 'vrouw van' is neergezet. Waarom
Simson overstag gaat, vermeldt de verteller: 1:Irisp'liTT 4D want ze had hem
onder druk gezet (alsof de lezer dat nog niet begrepen had). Met een WayO
wordt gemeld dat de vrouw het antwoord doorgeeft aan de Filistijnen, die
hier door de verteller met dezelfde woorden worden aangeduid als hij de
vrouw in de mond heeft gelegd, namelijk nrop '13 de kinderen van haar volk.

Tweede scine: De 'mannen van die stad' vertellen de oplossing, het spel
eindigt (14.18)
14.18  Hier zijn de mannen die het raadsel moeten ontraadselen voor het
eerst onderwerp van een WayX-zin. Zij worden niet ('9313 0050 de dertig
metgezellen (13.11) of anderszins genoemd, maar -1'Drl '0:N de mannen van
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die stad, 87 waarbij opvalt dat Timna, de naam van de stad, ontbreekt. In deze
regel is weer de 'Pronominalregel' te zien:

92 151113'1 Toen zeiden tegen hem
1,Dn '0:R] Ide mannen van die stad WayX

De mannen beantwoorden het raadsel met twee vragen.

Derde sc&ne: De geest van JHWH komt over Simson, die zijn schuld inlost
(14.19)
14.19  Na deze WyO-zin die de conversatie tussen de mannen en Simson
afsluit, wordt de gehele episode afgesloten door een WayX met een nieuw
subject: m:r mn de geest van JHWH wordt vaardig over hem (Simson is hier
weer als objectsuffix aanwezig). Een reeks WayO-zinnen vertelt staccato wat
Simson deed onder invloed van de geest: 5D'l (...nr['1188) -Jn,1 ...np·1 ...1'1
..7-7 daaide af... versloeg... nam... gaf.- brieste van woede... ging op.

Slot: De vrouw gaat naar een ander (14.20)
14.20 Het hoofdstuk vindt zijn slot met de WayX in r. 106, waarin de
110:Xj nuM de vrouw van Simson het expliciete subject is. De teloorgang van
Simson lijkt terug te vinden in de benoeming van de twee personages in dit
einde: de vrouw van Simson wordt de vrouw van de metgeze4 die hem ver-
gezeld had. Zijn vrouw is zijn vrouw niet meer, zijn metgezel is alles behal-
ve in zijn gezelschap. Simson wordt hier niet meer genoemd.

4.3.2.3 Richteren 15

Opening: Tijdsbepaling (15.la)
15.1 Het volgende hoofdstuk begint met een WayO, die een dubbele tijds-
bepaling inhoudt: ('ton -1'ip 'ZO'] D'ZO'ZO 'il'l En het geschiedde na Iverloop
vanl  dagen,  ten well  in de  dagen van de  tanve-oogst. De markering met'77
en het geschiedde in combinatie met de dubbele tijdsbepaling maakt van het
komende deel een nieuw te onderscheiden episode in het levensverhaal van
Simson. Het begin met een episodemarkering verschilt van het begin van
hoofdstuk  14, waar de eerste regel met een  WayX een handeling van Simson
aangeeft en de actie direct start.

187 Lidwoord anaforisch vertaald.
188 De classificatie van r. 104 is WayX (lE:R -irri) doordat EN z(/n neus het expli-

ciete subject is. Het logisch subject is echter de eigenaar van de neus: Simson.
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Eerste deel: Simson zoekt zijn vrouw op (15.lb - 15.2)
De tweede regel is wel een WayX. Deze yiQtol is modaal vertaald, waarmee
de intentie van Simson zichtbaar wordt: hij heeft het voornemen om naar
zijn vrouw te gaan. In r. 3 ontbreekt een indirect object. Doordat er geen
indirect object wordt genoemd, moet de context helpen om te bepalen tot wie

.189Simson zich richt. zijn vrouw? haar vader? zichzelf? Op basis van de in-
houd van de woorden is te concluderen dat het indirect object niet uit zijn
vrouw bestaat. Daarentegen kan Simson zich wel tot de vader richten
CINJR te vertalen met Laat   mij    tot   mijn  vrouw   komen...)   of lot zichzelf
(314314 vertalen met Laat ik tot mijn vrouw gaan...). Omdat in r. 8 vv de va-
der lijkt te reageren op de woorden van Simson (TIr,Rle Rit 'D 'rlnDR ,*GR ik
heb uiteraard  Bij  mezeljl  gezegd  dat je  haar  [well  moest  haten), is het aan
te nemen dat deze de adressant is van Simson. De vrouw is r. 1-7 (vss. 1 en
2) vier keer aanwezig, waarbij zij elke keer in relatie wordt getekend. De
eerste twee keer wordt zij in relatie tot Simson gebracht, en wel door de au-
teur in 1rliOR zO'n vrouw (r. 2) en door Simson in 'nER #R tot m#n vrouw (r.
4); de derde en vierde keer wordt zij gerelateerd aan haar vader via het geni-
tiefsuffix n haar in de constructie 71',R haar vader (r. 6 en r. 7). Het perspec-
tief ligt bij de eerste twee vermeldingen bij Simson, bij de derde en vierde
vermelding bij de vader.
15.2 Net als in r. 3 ontbreekt in r. 7 het indirect object, maar door de aan-
spreking via de 2< persoon singularis TwriN#1 je zult ham Iwell  haten in het
citaat wordt duidelijk dat Simson het indirect object is. Ook r. 8 laat iets
opmerkelijks zien. Niet alleen ontbreekt voor de derde keer het indirect ob-
ject bij het gebruik van het werkwoord nDI zeggen, hier is ook nog eens

sprake van een paranomasie-vorm die uniek is in TeNaCh. Het volgende
beeld aan regels met het verbum nziN is nu te zien. Deze reeks van drie met
een vervoeging van 477.R zonder indirect object voedt de aanname dat in r. 3
geen sprake hoeft te zijn van  een in zichzelf pratend subject, dus Simson kan
zich daar hardop richten tot iemand, in dit geval tot de vader:

15.1 3 nOR'l hilzei WayO
15.2 7 TriR nDR'l haar vader zei WayX

8            'rnDR nOR ik zei uiteraard 0Qtl

In r. 3 bestaat de formulering slechts uit een vervoegd werkwoord zonder
indirect object. Deze formulering is ook te zien r. 7, maar deze wordt hier
gevolgd door gesproken woorden die duidelijk maken dat het subject zich
richt tot een ander personage. In r. 8, onderdeel van het citaat, is sprake van

189 Zoals Miller (1996, 290v) laat zien kan een indirect object ontbreken en moet
de context in zo'n geval uitmaken wie de geadresseerde is.
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de vervoegde vorm 'mON ik zei, voorafgegaan door de infinitiefvorm 3¤R en
gevolgd door een 'D-zin waaruit niet zonder meer is te concluderen dat de
woorden tot een ander personage zijn gericht. Deze 'D-zin is een omschrij-
ving van wat gezegd werd in de indirecte rede en geen letterlijke weergave
ervan in de directe rede:

15.2 8 'rn[110 71314    ik heb uiteraard gezegd 0Qtl
9                                   Zir'*Ob  RZO  '1      dat je  haar wei  moest haten XQtl

Ook in r. 9 is er sprake van paranomasie. Met dit dubbele gebruik van para-
nomasie (+ION en \fl]0) benadrukt de vader de inhoud van zijn woorden,
alsof hij wil rechtvaardigen wat hij gedaan heeft door met nadruk te spreken.
Beide regels, 8 en 9, bestaan uit qatal-zinnen, die achtergrondinformatie
geven. Na deze achtergrondinformatie geeft de vader aan wat hij gedaan
heeft, en verpakt daarop meteen de handeling die hij op dat moment uitvoert
in een retorische vraag. Deze wordt ingeleid door Rbrl is het niet zo, waar-
mee hij zijn andere dochter showt aan Simson, en dat - gezien de schoon-
heidsvergelijking die gemaakt wordt - doet via een vergelijking van de twee
dochters. Hierna volgt een volitieve zin met de yiQtol op de eerste plaats,
waarin de vader Simson aanspoort om deze tweede dochter tot vrouw te
nemen. De conversatie draait om de vrouw van Simson: zij zou gehaat zijn
door Simson (r. 9), ze is aan de metgezel gegeven (r. 10), haar zus wordt nu
naar voren gehaald  (r.   11 a), omdat deze mooier  is  dan  zij  (r.   11 b). Vervol-
gens wordt de zus aangeboden (r. 12a) in de plaats van de vrouw (r. 12b):

15.2 9 nra30  *lt  '0      dat je  haar wei  zou haten XQu
10                                70705  rl]r,Rl     Idusl heb ik haar aanje metgeze/ gegeven         WayO
11                   rlieprt r[nrIN Rhn Haarjongere zus is

il:DD 71113] Imooier dan ziL  of niet soms? AjC1
12                            15 R: 'rtn   Laat die toch dejouwe worden

n·rrTH] [in plaats van haar. Oyqt

Tweede deel: Simson verbrandt de oogst, de Filistijnen verbranden de
vrouw en haar vader (15.3 - 15.6)
15.3 Met een WayX die de 'Pronominalregel' bevat (r. 13), wordt de
dialoog afgesloten:

13                   112*30 (15 181rl    Toen zei Simson zei tegen hen Oyqt

De aanname dat de vader en Simson niet de enige twee personages ter plek-
ke zijn, wordt gestaafd door r. 13, die als indirect object een suffix in de 3 e
persoon meervoud kent: Simson spreekt tegen hen. Iemand staat in de buurt
van de vader en wordt ook aangesproken. Een grammaticale aanwijzing dat
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er minstens twee personen aanwezig zijn, waarbij de inhoud van de woorden
aangeeft dat dit waarschijnlijk de jongste zus is, en - vanwege de vergelij-
king  die de vader maakt - misschien zelfs  de twee zussen:M  Net  als  zijn
schoonvader eerder deed, begint Simson zijn woorden met een werkwoord in
de qatalvorm:  rrp] ik draag geen schuld. In de tweede zin die hij uitspreekt

volgt het expliciete subject '34 ik op. De tegenstelling Simson - Filistijnen
wordt hiermee sterk neergezet, wat past in de juridische context van een
afspraak door twee partijen, die het werkwoord npi geen schuld dragen op-
roept.
15.4/5 Met een WayX wordt een nieuwe scdne ingezet: Simson daalt af
waarna een reeks handelingen volgt in een bijna fel ritme van zeven opeen-
volgendeWayO-regels:
..11,71  ...r 50'1  ...102'1  ...co'i  ...1 ·1  ...rtp•i  ...125'1 hil, ving... nam... draai-

de... plaatste... deed ontilammen... joeg... deed ontvlammen.
15.6 De Filistijnen worden sprekend opgevoerd, waarbij ook nu het indi-
rect object ontbreekt. Spreken ze tot elkaar? De tweede zin uit de dialoog-
structurerende regels geeft geen antwoord hierop, aangezien deze uit slechts
66n verbum bestaat, zonder expliciet subject of indirect object:

24                       0'rthS 1113R'l    /Del Filistlnen zeiden WayX
26 1-IDN'l Ze zeiden WayO

Over wie het subject in r. 26 is, is de tekst niet helder. De Filistijnen kunnen

als subject ingevuld worden, maar ook het 'verlegenheidssubject' men. Pas
in  1 5.1 0 is sprake  van een nieuwe groep  op het toneel, namelijk ;'11171'  0'N  de

manschap van Juda (r. 42). De fraaiste invulling van het subject is hier dan
ook die waarbij de Filistijnen zich hardop afvragen wie de dader is (De Filis-
tijnen zeiden bij zichzelf/tot elkaar ), waama diezelfde Filistijnen zelf tot
het formuleren van een antwoord komen (Simson natuurlijk!). Er hoeft dan
geen syntactische gymnastiek te worden uitgevoerd door een subject te vin-
den in het deel dat nog komen moet (de manschap van Judo), of door een
vaag subject (men) in te voegen. Het antwoord op de vraag van de Filistijnen
naar de persoon die de korenvelden in brand heeft gezet, bestaat uit een iden-
tificatie via de nominale subjectszin 'lailn lr rt 11=0 Simson, de schoonzoon
van de Timniet. Binnen de appositie 'Trin Inrt de schoonzoon van de Timniet
bevindt zich het subject van de erop volgende redengevende zin met een

190 Van Daalen (1966,30) gaat hier ook van uit, aangezien zij zegt dat Simson tot
'de vergaderde familie' spreekt. LXX gaat er vanuit dat Simson alleen tot de vader

zou spreken.
191 4Tot elkaar' legt de nadruk op de leden van de groep Filistijnen, 'bij zichzelf

maakt de Filistijnen tot een groep die als 66n persoon handelt.
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qatal, te weten 'Znn de Timniet'. 176* HN np5 .D want die [d.w.z. de Tim-
niet] heeft diens vrouw genomen. Impliciet subject hil moet wei de Timniet
zijn, zo weet het publiek op basis van de gegevens in het verhaal, terwijl het
genitiefsuffix 1 diens alleen maar kan slaan op Simson. De functie van deze
qatal-regel, te weten het geven van achtergrondinformatie, wordt gecontinu-
eerd in de volgende WayO-regel met een imperfectum conjunctivus
171 705 71:n'l en haar gegeven aan diens metgezeL De reactie van de Filistij-
nen op deze woorden wordt met twee narrativi gegeven: ze komen in bewe-
ging en gaan naar de bruid en haar vader (r. 32, WayX) om hen in de vlam-
men te doen omkomen (r. 33, WayO). De vrouw komt grammaticaal en
daarmee inhoudelijk in verschillende posities  voor  in  r.  27-31. Ten eerste
impliciet via de verwijzing 'Znn inn de schoonzoon  van  de  Timniet (r. 27),
aangezien iemand pas de status van schoonzoon kan verwerven door te
trouwen met een vrouw. Dan expliciet in r. 28 waarin 1 DR zijn vrouw object
is en zij gekoppeld wordt aan Simson via het genitiefsuffix 1 z#n. Zij is het
object in de zin 71:n'l hii gafhaar (r. 29) en met een pronomen personale als
het object in r. 31 (nniN haar), waarin zij ook nog eens in het genitiefsuffix
is verwerkt (TT'2R haar vader):

15.6      27                       'lann  Inn 11000 Simson. de schoonzoon van de Timniet NmCI
28                       ln:OR  AR  rlph  'D     want die heefi ziin vrouw genomen XQtl
29                             1711,705  Rn'l     en haar gegeven aan diens metgezel WayO
30 010 71'31* r,Rl TTAR 1930'1 zij verbrandden haar en haar vader met vuur  WayO

Uit het voorkomen van deze grammaticale elementen die betrekking hebben
op de bruid van Simson, is te concluderen dat deze vrouw de aanleiding tot
het conflict tussen de Filistijnen en Simson vormt, net zoals de verteller in
14.4 al had verteld (zij was  er door toedoen van JHWH,  omdat  Hij  aanleiding
Dot onenigheidl met Mel Filistijnen zocht).

Derde deel: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich;
God splijt een rots (15.7 - 15.19)

Eerste sc ne: Simson geeft de Filistijnen ervan langs (15.7 - 15.8)
15.7 Simson reageert met een dreigement, en deze zin kent de inmiddels
bekende 'Pronominalregel':

32                   110 0 Crih liGN'l    Toen zei Simson tegen hen WayIOX

In Simsons antwoord is twee keer OR ingezet door de verteller. De eerste
keer vormt dit woord in combinatie met een yiqtol het begin van een voor-
waarde, waarvan de consequentie lijkt te ontbreken. Simson maakt zijn zin
niet af. De tweede keer dat 04 is ingezet, is dit in combinatie met'D en een
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qatal. Nu vormt het onderdeel van een als-dan-bewering die wel wordt af-
gemaakt:

33                       rmiD 110Dri CR    Als juilie zo doen. Xyqt
34                   CDZ 'rop; CM 'D     Pas als ik mij gewroken heb op juilie XQu
35                                 5111H  nriRl     dan zal ik stoppen Xyqt

Simson meldt de reden van zijn handeling: hij kan niet anders dan reageren
op wat de Filistijnen gedaan hebben (r. 33), en hij zal pas stoppen als hij
gereageerd heeft. Merk op dat de vrouw niet genoemd wordt door Simson,
waarmee onduidelijk blijft of hij  de dood van haar en haar vader wil wreken
of de wijze waarop zij ter dood zijn gebracht.
15.8 Een reeks van drie WayO-narrativi die dit keer niet begint met een
WayX vertelt wat Simson doet om zich te wreken (r. 36-38):
...371'   ...7-1'1...1'1 hil trapte... daalde af. en verbleef.

Tweede sc&ne: de manschap van Juda levert Simson uit (15.9 - 15.13)
15.9 Simson daalt af, en de Filistijnen maken een tegengestelde bewe-
ging, die is weergegeven met een WayX (ortbED 151,91 Mel Filistijnen gin-
gen op), die gevolgd wordt door een reeks van twee narrativi (r. 39-42):
... W7 ...=77  legerden... verspreidden zich...
15.10 Dan volgt een regel met op het eerste gezicht een grammaticale in-
congruentie tussen het predikaat en het subject: het plurale 1-li,R'l zeiden en

het singulaire :111:1* D'R manschap van Juda (r. 42), maar 0'l kan ook in de
plurale betekenis gebruikt worden.192 Net als in r. 26 (15.6) bestaat in r. 44
de tweede dialoogstructurende regel uit alleen het predikaat 17134'1 ze zeiden,
maar de vraag maakt nu duidelijk dat het hier de Filistijnen zijn die ant-
woorden, en niet de manschap van Juda. (In r. 26 maakt de inhoud van de

woorden niet onomstotelijk duidelijk wie er aan het woord is.) In de reactie
van de Filistijnen is de bepaling die het antwoord op de vraag vormt, voor-
opgeplaatst en wel in de vorm van de infinitivus 710*5 om vast te binden.

Deze vooropplaatsing trekt de aandacht naar deze reden. Grammaticaal ge-
zien geeft de qatalvorm 11,5D wil zijn opgegaan in de volgende regel aan dat
het achtergrondinformatie betreft. Het tweede deel van het antwoord kent
eenzelfde grammaticale structuur van een infinitivus, die wordt gevolgd door
een qatal, met dit verschil dat de tweede regel bestaat uit een Xqtl: het ver-
bum wordt voorafgegaan door ZZRD zoals:

192 Joilon-Muraoka 1996, §135c: 'The phrases n-nir 0'14 ( 1 Sam 11.8) and
#Rn* D'R (Josh 9.6) are more frequent than the plural '0:R and express totality
better.' Ook in het Nederlands kent 'manschap' onder andere de (weliswaar verou-
derde) betekenis van 'soldaten'



BESPREKING VAN DE ANALYSE 163

15.10 45 11000 nR 710145 Om Simson vast te binden inf
46                                        7251    zijn wij opgetrokken 0Qtl
47                              75 mt:h    Om hem aan te doen inf
48                     105 71(DD nORD   zoals hijong heefi aangedaan. XQ11

De Filistijnen geven hier in een dubbelslag de reden van hun komst. Het
conflict speelt zich helemaal af tussen de mannen; de vrouw en haar zus zijn
verdwenen uit het verhaal.
15.11 Met een WayX wordt het verhaal gecontinueerd(r. 49). De driedui-
zend mannen stellen een retorische vraag aan Simson, waarop hij alleen
bevestigend kan antwoorden. Simson antwoordt hen (WayO, r. 55) met
woorden die een echo vormen van de eerdere woorden van de Filistijnen (r.
47/48 in 15.10), waardoor duidelijk wordt dat hier sprake is van wraak en
weerwraak.

De woorden van de Filistijnen:
15.10 47 15 %1005   om hem aan te doen inf

48                     115 i IDD nORD   zoals hij ons heeft aangedaan XQtl

De woorden van Simson:
15.11 56 47 7031 nuND   zoals ze mij hebben aangedaan XQtl

57                       Or15 'n'COD 10   zo heb ik hun aangedaan 0Qtl

De dialoog gaat verder met een WayO en een indirect object (r. 58
15 lnOR'l ze zeiden tegen hem), en ook nu volgt een regel met een redenge-
vende infinitiefconstructie, net zoals in r. 45/46 (15.10). In deze regels staat
het adverbium 110:50 nR nlORS om Simson vast te binden op de eerste positie
omdat het een antwoord op een gestelde vraag betreft.193 Merk echter op dat
Simson niet heeft gevraagd wat de Judeers komen doen, terwijl de woord-
volgorde van de Judese opmerkingen wel suggereert dat zij een antwoord
geven op een vraag als 'Wat kom je doen?'.

De vraag van de Judeers:
15.10 43 77'511 cre,D nt:b    Waarom zijnjullie tegen ons opgetrokken? 0Qtl

Het antwoord van de Filistijnen tegen de Judeifrs:
15.10 45 PWAiD nR nloR# Om Simson vast te binden infc

46                                             77511     zijn wij opgetrokken 0Qtl

De woorden van de Judeers tegen Simson:
15.12 59 17ORb omje vast te binden infc

60 1133' zijn wij afgedaald. 0Qtl

193
Zie Muraoka 1985,19.
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De werkwoorden die de twee groepen gebruiken, laten zien waar ze zich
geografisch ten opzichte van Simson bevinden: de Filistijnen zijn opgetrok-

ken, en de drieduizend Judeers zijn afgedaald.
15.13 De herhaling van de woorden van de Filistijnen door de drieduizend

man laten zien dat zij van plan zijn uit te voeren wat de Filistijnen tot dan toe
vergeefs hebben geprobeerd. Dit wordt extra duidelijk door de toevoeging
van r. 61: vrAO#El -rz 7rrt om je  in de hand van  Mel Filistijnen te geven.
Simson reageert met een WayIOX (r. 62, de 'Pronominalregel'), waarin hij
via een imperatiefzin gevolgd door een Xyqt vraagt te zweren hem in elk
geval niet neer te stoten. De laatste regel uit de dialoog is de WayO-regel
lnOR'l ze zeiden, gevolgd door de infinitivus - Mb zeggen. Dat de driedui-
zend zich houden aan hun voornemen en Simson zullen vastbinden en uitle-
veren blijkt uit hun antwoord:

67         Nb Nee NmCI

68                        770142 -ION 'D    Maar vastbinden, we zullenje zeker vastbindenXyqt

69                          07'1 11]n]1    en we zuUenje geven in hun hand. WQtl
70                       ln'01 Rb  rein    Doden, Nee. we zullenje met doden. WLyq

In dit antwoord is tot tweemaal toe een paranomasie verwerkti een keer met
Vicw vastbinden en daaropvolgend met de hifil infinitivus Nr)115 doden. 194

Met een WayO wordt de sctne afgesloten (r. 71/72): ze binden hem vast en

brengen hem weg van de rots. Zowel het subject (de manschap van Israa/),
het object (Simson) als de locativus (de rots Etam) worden niet bij name
genoemd.

Derde scine: Simson bevrijdt zich van zijn boeien en van de Filistijnen
(15.14-15.15)
15.14 Opvallend in r. 73 is dat het subject bestaat uit het pronomen persona-
le Eln ho., terwijl de hele groep in Lechi aangekomen moet zijn en een impli-
ciet subject 3C persoon pluralis te verwachten was. Als de verteller de focus
op de gevangene had willen leggen, dan zou Simson een goed alternatief zijn
geweest. Het is mogelijk dat de verteller hier een 1-consecutivum heeft wil-

194 Miller 1996, 389/nt 128: 'the quotation is probably condensed [...]. Presuma-

bly, the quotation would have contained an oath; the quotation as represented con-
denses the content of what the man said'. Een aanwijzing voor de conclusie dat hier

sprake is van een verkorte versie van een eedformule is volgens Miller het voorko-
men van nDR# nroN in het tweede deel van een aangrenzend paar, wat een zeldzaam

is. Naast deze vindplaats verder alleen nog voorkomend in Gen 42.37,43.3-5, Num
32.25-27.
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195len vermijden via het inzetten van een geexpliciteerd subject,    maar een
reden daarvoor is niet helder. Het lijkt er eerder op dat de verteller via 1417 h#
wil duidelijk maken dat er geen discussie over kan bestaan dat Simson nog
steeds de 'man in charge' is. Hij trekt Lechi binnen, omgeven door een groep
Judeers. De Filistijnen komen dan ook alleen op hem af, en niet op de groep
in zijn geheel. Samen vormen deze drie regels (r. 73/74/75) de tijdsbepaling
voor een mededeling die in een drieslag van WayX-zinnen verteld wordt
(waarbij r. 76 weer de 'Pronominalregel' laat zien):

76                             1'51 753rn    Toen werd over hem
m;r   r:in ] Ide geest van JHwH vaardig WayX

77           0'rOD:T rl] 'rlrll De toitwen[ om zijn armen] werden.. WayX
81            1'7' #Da 1'11014 1012'1 zijn banden smolten van zijn handen WayX

15.15 De handeling gaat verder met de narrativus WayO (r. 82). Simson
vindt een kaak van een ezel, en in een reeks die het effect heeft van een slow
motion, vertelt een aantal narrativi wat Simson doet:

-·7·1    - .nrp'i  ...n50'1  ...Rl::Di hil vond... strekte uit... nam... en versloeg...

Vierde scine: Simson zingt zijn lied en God splijt een rots (15.16 - 15.19)
15.16 Er volgt een WayX. Dat Simson hier voorkomt als genominaliseerd
subject, benadrukt de woorden die komen (terwijl de verhaallijn niet vraagt
om een expliciete vermelding hiervan, aangezien er geen wisseling van het
handelend personage plaatsvindt).196 Simson zegt (zingt?) een aantal verzen
die ritmisch van opbouw zijn, en waarvan het eerste deel van elke regel een
refrein lijkt te vormen:

87                         7115113 'Mbo    met de kaak van een ezel,
C'n-lron -111]rl   een ezel, een ezelspan NmC1

88               -11131-171 'nbl met de  kaak van een ezel

D'R  75R 'rl'Dn     versloeg ik duizend man XQu

De eerste regel is een omstandigheidszin; de tweede regel heeft op de eerste
positie een woordgroep die overeenstemt met de eerste woordgroep uit de

195 Zo suggereert Muraoka  (1985,31), die aangeeft  dat het inzetten  van  het  pro-
nomen personale hier een niet-gemarkeerd gebruik van 3C p betreft (vooral in Ri en 1
Sam voorkomend), wat daarom niet als zodanig in de vertaling gehonoreerd hoeft te
worden. Opvallend is volgens hem wel dat in zowel de voorafgaande als de volgen-
de hoofdzin de volgorde S-V is. Van Daalen heeft hier in haar vertaling de naam
'Simson' ingevoerd.

196 De Regt 1999,59: '[...]the repetition of a proper name reference to a partici-
pant may indicate that what he does, says or sees is important of surprising and not
expected'.
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eerste regel, waarmee het aantal keren dat 71(rl ezel op vier komt. De lezer

krijgt een historisch verslag (r. 82-85, 15.15) en een 'Verdichtung' via het
liedje van Simson (r. 87-88). Door deze vertelwijze waarbij de gebeurtenis
wordt herhaald in andere woorden lijkt het erop dat de verteller een spel
speelt met de weg die de Simson-geschiedenis heeft afgelegd:

197

15.15 82 :rnm nion 'rth R,D, Toen vond hij een verse ezelskaak WayO
83                             77' *U*7    hijstrekle zijn hand uit WayO

84                                ITAP'l   nam deze WayO

85                        0'lt  9#R  Twl  7'1     en versioeg daarmee duizend man. WayO

87                            11 rtrl 'rttl    met de kaak van een ezel,
Orl-lon 11¤rl    een ezel, een ezelspan NmC1

88                nionrt ·rthi met de  kaak van een eze!

D'R 9514 'rl'Drl     versloeg ik duizend man XQtl

15.17 Het syntactisch signaal '77 vormt met de twee infinitivi een uitgebrei-

de tijdsbepaling:

89 "rl en het geschiedde WayO
90 ln#DD zodra hit opgehouden was inf

91                                        7775 met spreken inf

Deze tijdsbepaling lijkt door de inhoud op een regie-aanwijzing: er mag pas
weer een actie in beeld komen als het lied uit is, waarmee het lied verzekerd
is van aandacht door het publiek.
Na deze tijdsbepaling volgt weer een reekshandelingen in de WayO-vorm:
... ZON'l  ...RM  1  ...Rrjl;'1  ...Rnp'l  ...150'1 h/) wierp... riep...  kreeg dorst...
riep... zei...
15.18 Als Simson spreekt tot JHWH, begint de XQtl-zin het pronomen perso-

nale nnit, (vertaald met uzeg.) De vooropplaatsing legt de nadruk op de han-
delende persoon en zijn daad in het verleden, dat wil zeggen op JHWH, die
ervoor gezorgd heeft dat Simson eigenhandig de vijand heeft verslagen.
Simson refereert aan zichzelf in de 3< persoon via het genitiefsuffix in
7-Tzu M dienaar (r. 97), wat de accentuering van JHWH ondersteunt. De
volgende regel begint met :Ingl en nu, in combinatie met een yiQtol-vorm
die opgevat kan worden als een conjunctivus (*113= mroN zou ik sterven van

197 Het is mogelijk dat hier de (imaginaire) etymologie van een liedje wordt ge-

geven dat de contemporaine lezerskring kende, net zoals de naam van een locatie
verklaard worden, zoals in r.93 de herkomst van de naam 'rt# mn Ramat Lechi,

Kaakhoogte.
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dorst), en die wordt voortgezet met de perfectum consecutivum C:ten zou
ik vallen).

198

15.19 Met een WayX komt 0'715M God in actie (r. 100). De regel erna preci-
seert met een NmCI nogmaals de locatie, want het is 'r152 in Lechi. De con-
sonanten van deze woordgroep komen overeen met de consonanten van de
woordgroep'r157 met een kaak waarmee Simson zijn liedje begint, waardoor
er sprake is van rijm op klankniveau. In de volgende regel wordt na het
werkwoord eerst de locativus lion daaruit genoemd, en daarna het subject
='a water, wat de lichtspot zet op de locatie en daarmee op het wonder dat
JHWH verricht. Simson wordt niet als expliciet subject genoemd in de WayO-
regel ne'l h# dronk. Samen met de zinnen die nu volgen, is de volgende
reeks te zien (de expliciete subjecten zijn onderstreept):

100     Or,Dnrl rlit 0'715R 973"1 Godspleet de holte WayX
101 'r[53 70R bu Lechi NmCI
102 0'0 1130 1Rl:'1    er kwam water uit WayX
103 rm'l   en hij dronk WayO
104 inin x,Al ziin Reest keerde terug WayX
105 917   en hij leefde Iweer opl WayO

De geexpliciteerde subjecten zijn dus C'TT#M, 0'13 en lilli. Simson reageert in
de grammaticale vorm van een impliciet subject op wat de geexpliciteerde
subjecten doen. Hierna volgt de achtergrondinformatie in de Xqtal-zin die
aangeeft dat bovenstaande de reden is waarom die plek in Lechi tot op deze

dag  de  naam  Rllprl 1'0 Bron van de roepende draagt. Het subject van

Nnp   hij/men  gaf is niet geexpliciteerd, en er moet in de inhoud van de woor-
den en niet in de grammatica gezocht worden om het subject te definieren.
Het kan Simson zelf zijn, in navolging van de naam die hij gegeven heeft
aan 'Kaak-Hoogte', maar gezien de inhoudelijke betekenis van de naam
'Bron van de roepende' lijkt het aannemelijker dat anderen naar Simson
verwijzen met 'roepende'  dan dat hij  dat zelf zou doen.  Het ligt in  de lijn der
logica dat Simson eerder een naam als 6Bron van Herwonnen Leven' zou
hebben gekozen, dus met verwijzing naar de verhoring van zijn gebed. Net
als in r. 101 is er ook nu een aparte regel die bestaat uit de woordgroep 'ri'71
in Lechi. Zo komt het aantal vermeldingen van deze vier consonanten (sub-
stantivus 'n5 + prepositie 0) tot vijf te weten r. 41,87,88,101 en 107.
15.20  Het slot van dit hoofdstuk bestaat uit 66n regel, een WayO. Simson
wordt niet bij name genoemd in de mededeling dat hij Israel richt gedurende

198 Een expliciete naamsvermelding ontbreekt. Volgens De Regt (1999, 44) be-
treft het hier geen uitzondering: Simson is hoofdpersoon en die hoeft niet gemar-
keerd te worden.
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20 jaar. Opmerkelijk is dat tot nu toe de naam Simson tevens in het slot van
de Richteren-hoofdstukken ontbreekt. Hierna zal blijken dat het noemen van
Simsons richterperiode ook Richteren 16 afsluit, dan echter zonder de  ver-
melding van de naam Simson.  Er is nog een verschil met  16.30:

15.20 109 5Nntr ra trflton    Hij richtte Israel WayO
rt:0 0·-1#oD c'rk#E) 'D'O    in de dagen van de Filisti/nen  twintigjaar

16.30 190 blt-10'  m t]EXD Rl;n     /4/ had Israel
mu oint,p] Itwintig jaar gericht. WXCR

Het vervoegde werkwoord is de eerste keer een waijiqtol en de tweede keer
een qatalvorm. De qatal sluit de periode af: Simson richt in totaal 20 jaar en
hetgeen  zich in Richteren 16 afspeelt, vindt plaats  in dat twintigste jaar.  De
tweede keer is er sprake van een expliciet subject, en is de bijwoordelijke
bepaling van tijd afwezig. De 'dagen van de Filistijnen' zijn voor dat mo-
ment tot een einde gekomen met het instorten van het paleis.

4.3.2.4 Richteren 16

Vijfde sc ne: Simson bezoekt een hoer te Gaza en ontsnape (16.1-16.3)
16.1 De volgende episode begint met een WayX, waarbij het subject en
de locatie genoemd worden: Simson gaat (75'1) naar Gaza. Hij ziet te GRIA
een vrouw, een hoer. Doordat de woorden TCH vrouw en 71]11 hoer naast
elkaar staan zonder dat er sprake is van een status constructus, wordt deze
vrouw dubbel gepositioneerd. Zowel Richteren  14,15  als 16 beginnen  met
een mededeling over Simson, maar wel elk met een zin die een eigen syntac-
tische opbouw kent:

14.1 Trcnn  7330   77'7       Simson daaide  af naar
Timna WayX

nrinINZ :12;R  Rn'l     en hijzag een vrouw in Timna
c·n059 r,112r2] Ionder de dochters van de Filistijnen WayO

15.1 00't 'nn     En het geschiedde na Iverloop vanj dagen,

0,511 -1,37 7 91] Wen well  in de dagenvan de  tarwe-oogst,WayO
lnOR 110150 lpED'l    dat Simson zijn vrouw wilde opzoeken

D'TD '713] Imet een geitenbolge WayX

16.1 nniD 11000 15'1    Simson ging naar Gaza. WayX
71]11 :1014 00 Rn'l    zag daar een vrouw, een hoer WayO

Elke episode blijkt te beginnen met een ontmoeting tussen Simson en een
vrouw (de toekomstige bruid, de bruid, een hoer) waarbij de naam
liejou iedere keer genoemd wordt als expliciet subject in een waj-jiqtolzin.
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De overeenkomst tussen  14.1  en 16.1 geven aanleiding de vrouw in Timna
en de hoer op elkaar te betrekken in hun relatie tot Simson. Beiden vrouwen
komen in een woonplaats in het blikveld van Simson, waarop hij haar wil
hebben.

16.2-3  R. 4 bestaat alleen uit een indirect object. tel'wijl r.5 bestaat uit de
infinitiefconstructie 70Rb:

16.2 4 trm:h    Aan de Gazieten Nmel
5 -InMil werdgezegd infc

Deze infinitiefvorm wordt in vertalingen vrijwel altijd meegenomen in de
dubbele punt die een citaat inleidt,199 maar in het geval van r. 4/5 zou het een
onbegrijpelijke tekst opleveren als er niet een vorm van het verbum zeggen
zou worden ingevuld. Op basis van r. 4/5 lijkt -li,Rb een woordgroep die in
zichzelf voldoende betekenis en gewicht heeft om als zelfstandig opererend
grammaticaal onderdeel een inhoudelijke betekenis te hebben. Het voorko-
men van de combinatie zoals in r. 4/5 lijkt daarmee een pleidooi te vormen
voor het wel vertalen van de infinitiefconstructie int*5, in weerwil van te
doen gebruikelijk. Men zegt de Gazieten ;Trl 110<10 143 Simson is hier geko-
men (r. 6). De 0Qtl geeft aan dat het een beschrijving is die achtergrondin-
formatie geeft. Een reeks van drie WayO-zinnen afgesloten met de infinitief-
constructie -01*5 geeft aan wat de Gazieten doen na de mededeling over de
komst van Simson (r. 7- 10):  ...-1:3145  ...10lnrl'l ...13-114'1 ...1:10' maakten een
omsingeling... lagen in een hinderlaag... hielden zich stil... zeggende... De
Gazieten zeggen tegen elkaar (of bij zichzelf): zodra het ochtend wordt,  zul-
len wij hem ombrengen (infinitiefzin, gevolgd door een WQtl, r.  11-12). Dan
komt Simson in actie (WayX gevolgd door een reeks WayO-zinnen):
...C#Di...oDD'l  ...TrIR'l  ...Op'l  ...110100 310'1 Simson   bleef   liggen...    stond
op... greep... trok ze los... plaatste ze... droeg ze... De reden om de deuren
met de posten van Gaza naar Hebron te brengen, het hoogste punt in de om-
geving en zo'n 40 kilometer verwijderd van Gaza, wordt niet vermeld.

199 Met uitzondering van de Statenvertaling n N# komt hier voor in een 'headless
frame' vlg. Miller. "The only example which is not within direct speech is Judg
16:2, the LXX, however, suggests that the matrix verb has dropped out of the He-
brew text." (Miller 1996, 196/n. 93). LXX suggereert dit echter aan het begin van
16.2 en niet op deze plaats. Als enn opgevat wordt als een communicatiewerkwoord
met dialoogfunctie (dus net als 150 zenden, 77.R zeggen etc.), dan is er wel sprake
van een 'matrix verb' en een 'frame' volgens Millers systeem. Overigens zegt Van
Daalen  (1966, 34) dat het hier een unieke constructie betreft die niettemin helder is
en geen ingelast werkwoord behoeft.
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Vierde deel: Simson wordt verliefd op Delila met fatale gevolgen (16.4 -
16.30/r.185)
16.4 Een nieuwe vrouw komt in het leven van Simson, en dat wordt aan-
gekondigd met een Msyn (een a-syndetische zin) waarin het syntactisch
signaal 'rrl wordt gecombineerd met de bepaling 10 ·,1114 daarna. Over de

relatie tussen Simson en de vrouw wordt met een WayO gezegd dat hij van
haar ging houden (GrIN'1) zonder dat er eerst melding van wordt gemaakt dat

hij de vrouw ziet. Met een nominale zin wordt haar naam meegedeeld. De
twee hoofdrolspelers van het nu volgende verhaal zijn nu beiden bekend.
Deze regels vormen een intermezzo tussen de anekdote die in 16.1-3 wordt
verhaald en het grote verhaal dat van start gaat  in  16.5.  Als de beginzinnen
van  Richteren   14,15  en   16  op  een rij worden gezet, lijkt het alsof er  een
nieuwe episode begint in  16.4:

14.1 1 FH An 110130 77'1 Simson daalde afnaar Timna WayX
2                       :TrIZrtl  TIUR R-1'1     en hj zag een vrouw in Timna

c·r05,1 rlinl ] Ionder de dochters van de Filistijnen WayO

15.1 1 vt't '77     En het geschiedde Ina verloop van]  dagen,  [en
0,url -143p 'ri,1] Iwell in de dagen van de tarwe-oogst, WayO

2                   1ntR 110130 lp/'1 dat Simson ze'n vrouw wilde opzoeken

C'TD '711] Imet een geitenbolge WayX

16.1 1 rlrirD 110110 75'1 Simson ging naar Gaza, WayX
2                     :InT ;12*# 00 trI'l    zag daar een vrouw, een hoer WayO

16.4   20               1; '11-IR 'rl En het geschiedde daarna MSyn
21                                1014 ;TIR'l    dat hij van een vrouw ging houden

770 5rl:7 1 Un het Dat van de Wijnstok WayO

Alleen in het laatste geval krijgt de vrouw een naam: ;15'177 rl=1 haar naam

was DelHa (r. 21, WayX), een aanwijzing voor de lezer dat deze vrouw
waarschijnlijk een grote rol gaat spelen. Voor het overige wordt er niets ge-
zegd over haar. Geen afkomst, geen familie.

Eerste onderdeel: De Filistijnse stadsvorsten schakelen Delila in, Simson
wordt gevangen genomen (16.5-16.23)
16.5 Dan staan er zonder nadere introductie nieuwe spelers op het toneel:
de Filistijnse stadsvorsten. Zij gaan naar de vrouw en spreken haar aan
(WayX en WayO in r. 23/24). Tot nu toe openden de dialogen vaak met een
vraagwoord, maar de stadsvorsten gebruiken de twee imperativi 'rE verleid
en '*7 zie. Het lijkt hiermee alsof de twee gesprekspartners  in een hierarchi-
sche verhouding tot elkaar staan. De zin lijkt op de zin die de Filistijnen
zeggen tegen de bruid van Simson in hoofdstuk 14.
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De woorden van de Filistijnen in Richteren  14:
14.15 70 1101 0  neR#  lnOR'l Ze zeiden tegen de vrouw van Simson · WayO

71                      10'R  R 're    Ferteidje man imp

De woorden van de Filistijnse stadsvorsten in Richteren  16:
16.5   24                  35 1-1(R'l Ze zeiden tegen haar: WayO

25                   1nlR DE Verleid hem imp

In beide gevallen wordt een individuele vrouw door een groep gemaand
Simson te verleiden.  In 16.5 wordt Delila grammaticaal verwerkt in het  indi-
rect-objectsuffix bij de prepositie 05 tegen haar), terwijl in 14.15 de naam-
loze vrouw in haar functie wordt genoemd (110at ne45 de prouw 'van

Simson).  In   16.5   is iets dergelijks  ook  aan  de  hand  met het object,   want
Simson is verwerkt  in een suffix,  (inlit  hem),  terwijl  er  in 14.15 relationeel
naar hem verwezen wordt (10'R je man). Deze suffixverwijzingen naar de
personages passen bij de diffuse status die de relatie tussen Simson en Delila
heeft. Delila is niet de vrouw van Simson en Simson is niet haar man. In r.
29 is de weqatal opgevat als een consecutie van de yiQtol in r. 28 (waarmee
we hem zouden aan kunnen), en vormt zo een voortzetting van de modaliteit
die tot uitdrukking brengt dat er gezocht wordt naar een mogelijkheid: opdat
wij hem kunnen vastbinden. Inhoudelijk wordt de hierarchische verhouding
tussen de Filistijnse stadsvorsten en Delila ontkracht door het vervolg van de
uitspraak waarin de Filistijnen zeggen dat Delila een beloning zal krijgen als
ze het bevel opvolgt (r. 30/31, een infinitiefzin en een WXyq).

Eerste scine: Delila bindt Simson (16.6-16.9)
16.6 Een WayX-regel vervolgt het verhaal (r. 32). Zonder inhoudelijke
overgang vermeldt de verteller dat Delila tot Simson spreekt. Er ontbreekt
een mededeling waarin de personages bij elkaar op het toneel worden gezet,
zoals wel het geval  is in bijvoorbeeld  16.5 (de Filist#'nse stadsvorsten gingen
op naar  haar). De explicitering van de subjecten is de enige aanwijzing dat
er een verandering van scdne heeft plaatsgevonden. Delila begint meteen met
spreken en doet dat in de imperatief-vorm, versterkt door R .200 Delila her-
haalt de woorden van de Filistijnse stadsvorsten, maar doet dat niet letterlijk.
Ze laat achterwege van wie de vraag komt, uiteraard, maar ze verwerkt ook
de zin 15 5211 T'11531 waarmee we hem Idusl zouden aankunnen niet. Ze noemt
geen handelend subject en de actieve zin 1;1]30Rl opdat w# hem kunnen vast-

200 Of R: als interjectie of als partikel geetiketteerd wordt, leidt inhoudelijk niet
tot betekenisverschil. Op syntactisch niveau maakt een inte jectie geen deel uit van
de zin, en een partikel (of: bijwoord) weI.
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binden maakt ze tot een passieve zin met Simson in de hoofdrol (de nifal
noan je vastgebonden  zou  moeten  worden):

De woorden van de Filistijnse stadsvorsten :
16.5      27                            5171  lrID 7133 waardoor zi/n kracht zo groot is AjC1

28                        15 531 nOW waarmee we hem Idusl zouden aankunnen WPyq
29 F:70% opdatwij  hemicunnen vastbinden WQtl
30                             in]:,5   om hem te ovenveldigen infc

De woorden van Delila:
16.6      34                           5171  lrID 7133 waardoorje kracht zo groot is NCI

35                                      -C'Ki  TTA17      en waarmee je  vastgebonden
[zou moeten worden WPYq

36                              lm,1,5    omje te kunnen overweldigen. infc

16.7 De mededeling dat Simson antwoordt, kent weer de 'Pronominalre-
gel', nu voor het eerst met een vrouwelijk suffix:

37          110OU r#R nON'l Toen zei Simson tegen haar WayIOX

Deze Pronominalregel' is ingezet aan het eind van een conversatie, zoals ook
eerder in de Simson-cyclus het geval is geweest. Simson verwijst in zijn
antwoord niet naar Delila als mogelijk handelend personage, maar naar ze,
waarbij in het ongewisse blijft of Simson ze gebruikt in de zin van men of
dat hij de Filistijnse stadsvorsten al in het vizier heeft

38                                ' ,OR'  CR    Als ze me zouden vastbinden
c'rth G'nri· rl=ji] Imet zeven verse pezen Xyqt

16.8      Of het antwoord van Simson wordt overgebracht door Delila of dat
de Filistijnen de conversatie afluisteren, wordt niet meegedeeld. De eerstvol-
gende zin laat met een WayX de Filistijnse stadsvorsten meteen in actie ko-
men en de zeven verse pezen naar Delila brengen. Delila en Simson worden
geen van beiden bij name genoemd als er wordt verteld dat zij hem vast-
bindL net zo min als het zinsdeel de pezen wordt herhaald. De aandacht van

de lezer wordt daarmee getrokken naar het werkwoord nON vastbinden:

44                          G:'13 1:-1-1O14nl    ze bond hem daarmee vast WayO

16.9 Een participiale zin vertelt nu wel waar de Filistijnse stadsvorsten
verblijven (r. 45). Er is sprake van twee participia in de masculiene singulai-
re vorm, waarvan de eerste de identificatie van de aanwezigen vormt (33Rn
de in hinderiaag liggenden), terwijl de tweede een duratieve functie heeft, in
de vertaling weergegeven met terwill. Het verhaal gaat verder met de onge-
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expliciteerde subjecten in de zin 1'5R nnitril zo zei tegen hem (Delila waar-
schuwt Simson dat de Filistijnen komen om hem te overweldigen). De naam
Simson wordt gebruikt als vocativus, maar in de vertellerstekst blijft het bij
een impliciet subject in de WayO-zin die volgt op de waarschuwing
rln,7 nN pnri h# scheurde de pezen.

Tweede sc&ne: Delila bindt Simson nogmaals (16.10-16.12)
16.10 Met een WayX waarin zowel het subject als het object bij name wordt
genoemd, begint de volgende scdne. Delila begint haar tweede poging. De
renominalisatie van de personages Delila en Simson is voor het begrip van
de verhaallijn niet nodig. Delila vertelt eerst wat er in haar beleving is ge-
beurd via de 0Qtl-zin en een WayO (de spot drijven en leugens vertellen),
waarna ze opnieuw vraagt om te vertellen hoe dat nu zit met de onoverwin-
nelijkheid. De uiteindelijke vraag is korter dan de vraag die ze de eerste keer
stelde (16.6), en er is ook sprake van de interjectie nnD nu op de eerste posi-
tie van de zin:

16.6     33                             .5 R: 711'irl    Ferklaar m(j toch imp
34                           5171  1112 702 waardoorje kracht zo groot is AjCI
35                        nORn ;1031 en waarmeeje vastgebonden

Izou moeten worden WPYq
36                              1 0115   omje te kunnen overweldigen infc

16.10 56 *5 R: 77'371 nnu Nu, verklaar mij toch imp
57                         30Rn :1133 waarmeeje vastgebonden

Izou moeten worden Xyqt

De tweede vraag lijkt door de inkorting en de interjectie een beginnend on-
geduld bij Delila te laten zien.
16.11 De voortzetting van de dialoog is met de WayO-zin iI'#R niON'l hil zei
tot haar zonder geExpliciteerde personages. Dit is in tegenstelling tot de
eerste  keer dat Simson antwoordt,  want  in 16.7 wordt  zijn   naam  wel  ge-
noemd. Het antwoord van Simson luidt de eerste en de tweede keer als volgt:

16.7     42                                ':nOR' CR    Als ze me zouden vastbinden
0'r'15 c'-Irl' 21,101] Imet zeven verse pezen Xyqt

43             11711 R# -10't die [nog] niet uitgedroogdzijn XQtl
44                                           'rl'5nl     dan zou ik zwak worden WQtl
45                 (-INTT  -tr,K) 'r"'m    en ik zou zijn als elk ander mens WQtl

16.11 59 '17-70W  - R CM    Als ze me stevig zouden vastbinden,
('2j-Irl C'ni,Il ] Imet nieuwe touwen Xyqt

60   ;DR,712  071]  7101)]  145 701* waarmee Inog/geen werk is gedaan XQu
61                                                          'rphrti      dan zou  ik zwak worden WQu
62            (7R7 11'IND 'rr'711 en ik zou zijn als elk ander mens WQtl
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De syntactische opbouw kent dezelfde structuur per vers; het verschil is dat
in het tweede antwoord meer nadruk wordt gelegd op het vastbinden door
het paranomastisch inzetten van het verbum W,OR binden. Het effect is dat
het lijkt alsof Simson Delila ervan wil overtuigen dat hij dit keer de waarheid
spreekt.

16.12 De volgende WayX (r. 63) kent niet de Filistijnse stadsvorsten als
subject (zoals  in de vergelijkbare sctne  in  16.8), maar Delila. Haar worden

geen nieuwe touwen gebracht, zoals ze wel de zeven nieuwe pezen aange-
reikt kreeg. Delila bindt Simson vast en zegt net als de eerste keer:

1 0¤0 1'59 0'reE Idel Filist#nen overje, Simsonl De zin over de verblijf-
plaats van de Filistijnen wordt herhaald, met dien verstande dat de explicite-
ring nt bil haar verdwenen is:

16.9     45                           ZO'  7-ain    terwijl ze in hinderlaag liggend
ninn 35] Ibij haar in de kamer verbleven                     plc

16.12 68 30' 1-Kn   ze verbleven Inog steedsl in
77ni] I hinderlaagliggend in de kamer                    %

In r. 45 is voor een goed begrip van het verhaal de invoering :15 bil haar niet
noodzakelijk. Doordat de verteller het wel vermeldt, wordt de aandacht van
de lezer gevangen en naar het gegeven geleid dat de Filistijnse stadsvorsten

op de locus delicti zijn. De vertellerstekst is ook korter in r. 68 dan in r. 45,
wat de schijn wekt dat het ongeduld (eerde te zien bij Delila) ook bij de ver-
teller postvat of dat a/hij een poging doet de spanning op te bouwen.
De narrativus wordt ingezet in r. 69, waarin melding wordt gemaakt dat
Simson de nieuwe touwen van zijn armen scheurt alsof het een draad is. De
impliciete subjectvermelding laat zien dat deze actie niet apart hoeft te wor-
den geaccentueerd.

Derde sc&ne: Delila bindt Simson weer: Simson vertelt zijn geheim (16.13-
16.17)
16.13 De derde sctne waarin Delila het geheim van Simson tracht te onthul-
len, wordt ingezet met weer een WayX, net als de inzet van de eerste en de
tweede sctne:

16.6 32 110132, 5R : 15'57  -Ir:Rr'll    Delila zei tot Simson WayX
16.10 53 je#<10  #R   5·57  -lORnl     Delila zei tot Simson WayX
16.13 70 112*10 5R :15'57  7DRnl    Dehia zei tot Simson WayX

De woorden van Delila zijn een herhaling met een variatie op de woorden
die zij in 16.10 sprak:
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16.10 54 .1 ribnrl rmn Kijk, je hebt me bedrogen 0Qtl
55                    0'3;D '514 -Illril    en leugens tot mo gesproken WayO

16.13 71 '0 rbrliT nTT -TD    Tot op dit moment hebje me bedrogen XQu
72                      0,=D  'bR  73-Irn     en leugens tot mi/ gesproken WayO

Door de variatie van 71:71 in n,119 lukt weer ongeduld te klinken, wat ver-
sterkt wordt door het vervolg (r. 73/74), dat korter is - en daarmee als bitser
zou kunnen worden geYnterpreteerd - dan de twee eeniere reacties. Als de

variaties van de ene vraag die Delila beantwoord wil hebben op een rij wor-
den gezet, levert dit het volgende beeld op:

16.6      33                             '5 R:  TI-1'1;1     Ferk/aar mif toch imp
34                           5171  11-ID nni waardoorje kracht zo groot is AjCI
35                        nORn 7017 en waarmeeje vastgebonden

Dou moeten worden Wpyq
36                            lr119 7   omje te overweldigen infc

16.10 56 '5 R  :11'22  MAD   Nu, verklaar mij toch imp
57                                   30Rn 7103 waarmeeje vastgebonden zou moeten worden.Xyqt

16.13 73 '5 -1-1,1-1 Verklaar mij imp
74                                              naltri nD, waarmeeje vastgebonden zou moeten worden. Xyqt

De vraag is in twee stappen tot de essentie teruggebracht: Delila vraagt hoe
hij vastgebonden moet worden. Want dat is wat de Filistijnse stadsvorsten
willen weten. Ook de vertellerstekst laat een inkorting zien. In r. 37 zette de
auteur nog een WayX in (110:00 iT'#R lrON'l Simson zei tot haar), maar nu is
het in r. 75 net als in r. 58 een WayO (rl'514 inN'l hil zei tot haar). Ook het
antwoord van Simson is korter dan de twee voorgaande keren:

16.7  42 '17014'OR Als ze me zouden vastbinden
c.rt# 09-iri' rID102] Imet zeven verse pezen Xyqt

43                             1377  Mi7  -,TZ#*     die Inogl niet uitgedroogd zijn XQtl
44                                                 'rl'hni     dan zou ik zwak worden WQtl
45         01Rn lnRD 'nin en ik zou zijn als elk ander mens WQtl

16.11 59 'rON'  70* CM    Als ze me stevig zouden vastbinden,
0,0-in G,nifi] Imet nieuwe touwen Xyqt

60  ZTGRb<O C.TTZ nbpl *5 -10    waarmee Inogl geen werk is gedaan XQu
61                                            'n'brti     dan zou ik zwak worden WQtl
62                   D-IR:1  -11-IRD  'rin     en ik zou z#n als elk ander mens WQtl

16.13 76 rnE#na D:10 nR 'lnltn CR    Alsje de zeven strengen Xyqt
riDOoF CD '0Rl] Ivan mijn hoofd zou weven in de schering.
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16.14 Een korte zin geeft weer wat Delila vervolgens doet (r. 77
-Irl'l Dpnnl ze sloeg met de pin), waarna ze voor de derde keer Simson waar-
schuwt. Een WayO-reeks met de acties van Simson volgt, die tamelijk on-
verwacht begint met de mededeling dat Simson uit zijn slaap ontwaakt. Ta-
melijk onverwacht, omdat de verteller niet eerder duidelijk had gemaakt dat

Simson in slaap was gevallen. Hij ontwaakt en maakt pin, inslag en schering
los.
16.15 Delila spreekt weer tegen Simson, maar nu wordt dit met een WayO
meegedeeld waarin niet alleen het subject impliciet is gemaakt, maar ook het
indirect object is gesuffigeerd. In eerdere sctnes werden beide personages
nog met name genoemd:

16.10 53 110100  #M  I.»57  -1111tnl    Delila zei tot Simson WayX
16.13 70 110De# 5:t  n#'57 71:Rrll    Delila zei tot Simson WayX
16.15 83 1'58 113Rrn    Ze zei tot   hem WayO

16.16/17 Het syntactisch signaal '71'1 leidt het einde in van de verleiding. Een
vergelijking met het slot van de verleiding door de bruid blijkt zinvol te zijn:

De verklaring van het raadsel aan de bruid in Richteren 14:
14.17 88 'D 31TT (71 '7'7    Het geschiedde op de zevende dag WayO

89                              4 -rm    dat hij Ihetl verklaarde aan haar WayO

90                                 'nrp'371 'D     want ze had hem onder druk gezet XQu
91                           T'-Prn -Cm    Ze verklaarde het raadsel

3DD '215] Iaan de kinderen van haar volt WayO

De onthulling van het geheim aan Delila in Richteren16:
16.16 90 '77    Het geschiedde MSyn

91                                          15  r[p' 56:T 'D zodra zij hem onder druk had gezet
cvrn 52 7-12-11] Imet haar woorden. alle dagen XQtl

92                                       17135'Fl     dat zijhem ging benauwen WayO

93                             WS] -11£prn    en zi/n ziel kromp ineen WayX
94                                        nz5     tot doodgaan aan toe infc
95                  175 51  r*R Tth  11'1     Toen verk/aarde hilhaar zijn hete hart WayO

Te  zien  is  dat in hoofdstuk   14 er sprake  is  van drie WayO-regels, eenmaal
onderbroken door een XQtl. In hoofdstuk  16  is de reeks complexer.  Er is een
zin die bestaat uit alleen 'rrl het geschiedde, waarna achtergrondinformatie
wordt gegeven via een qatal-formulering, gevolgd door een beschrijving van
de druk die Simson ondervond door het gedrag van Delila via een WayO, een
WayX, een infinitiefzin en weer een WayO: ze ging hem benauwen en zijn
ziel kromp ineen tot doodgaan aan toe. Deze sclne is complexer dan die in
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Richteren 14 en heeft daarmee een dramatischer effect  dan de relatief  een-
voudige mededeling met de informatie ze had hem onder druk gezet.
Een dubbele mededeling volgt, beide in de WayO-vorm:

201

95                05 53 ra 715 771 Toen verk/aarde hijhaar ziyn hele hart WayO
96                                 35 lDR'l    en zei tegen haar WayO

Simson vertelt zijn geheim (r. 97v). Het subject nlin een scheermes wordt
op de eerste plaats gezet in de zin, het vervoegde werkwoord dat op de twee-
de positie staat, krijgt een qatal-vorm. De mededeling kent daardoor niet een
modaliteit die een yiQtol mogelijk maakt, maar is een constatering gewor-
den. De redengevende zin die volgt, is een nominale zin, met als subject het
expliciete ':R ik:

97                     Ttl, t¢, rm    Een scheermes is er niet
'0Rn 5Dl Iover mijn hoofd gegaan XQtl

98                     ':R ('r15R 7'T: 'D     want een godgewiyde ben ik
.DR 100*5] Ivanafde schoot van mijn moeder Nmel

Er lijkt trots door te klinken in deze woorden: een scheermes is er nog nooit
gebruikt bij mij, ik en niemand anders ben een godgewijde, en dat ben ik
vanaf de moederschoot.202 Er volgt een voorwaardelijke zin ingeleid door CH
als, die de opening is van een reeks van drie qatal-zinnen waarin de gevol-
gen van die voorwaarde worden geschetst: de kracht zou wijken van hem, hij
zou zwak zou worden en zou zijn als elk ander mens.

Vierde scine: Delila laat Simsons haren afknippen; de Filistijnse stadsvor-
sten binnen Simson (16.18-16.21)
16.18 Zonder dat het nodig is voor begrip van de verhaallijn wordt de naam
Delila herhaald (r. 103, WayX). Daarna volgen twee herhalingen van de
mededeling in r.95 dat Simson zijn hele hart heeft vrijgegeven aan Delila:203

201 Eerder is gezien dat in gevallen vergelijkbaar met r. 96 de constructie -10Rb
werd gebruikt, in plaats van een vervoegde vorm van het werkwoord n<GR. Mogelijk
betekenisverschil tussen deze twee vormen vraagt nadere studie.
202

Volgens Muraoka (1985, 15) is hier weliswaar sprake van de volgorde predikaat-
subject, maar is deze niet gemarkeerd (en valt er dus geen nadruk op het predikaat),
doordat de woordvolgorde overeenkomt met die van 13.5:

ltD:liT 112 nuirl Trrt' C'rltR n'n 'D. In beide gevallen is er sprake van een zin voorafge-
gaan door 'D, en die genereert deze volgorde zonder accentuering, ook niet als het
pronomen personale is geexpliciteerd (JoOon-Muraoka  1996, § 154fa, 569).  Maar in
r.96 is':R ingezet, wat wel opgevat kan worden als markering van het subject.

203 Waarbij aangetekend dat het Ktiv in r.109 r15 b# haar is, het Qre echter '5 bo
mit Zie de noot bij de vertaling van deze regel.
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16.17 95 e, 6,0 ra Tt -In    Toen legde hij aan haar zijn hele hart bloot WayO
16.18 104 rt# 7':rl 'D    dat hij aan haar

115 52 riR] Izijn hele hart blootgelegd had XQu
16.18 109 75  7'13 'D    dat hV aan haar

115 SD rIR] Izijn hee hart blootgelegd had XQu

De verteller laat via de herhaling zien dat Delila Simsons uitspraak op waar-
de heeft geschat. De weg is vrij voor het vonnis over Simson nu hij zijn ge-
heim verklapt heeft en dat is door de verteller in deze drieslag de lezer nog
eens extra duidelijk gemaakt. De actie van de Filistijnse stadsvorsten wordt
aangegeven met twee verschijnselen, die elk uit een apart grammaticaal do-
mein komen: de woordvolgorde waarbij de 'Pronominalregel' is toegepast
en de vervoeging van het werkwoord die hier een qatalvorm is. Deze ver-
schijnselen geven samen aan dat er niet zomaar sprake is van een logische
opeenvolging van handelingen, maar dat hier iets speciaals aan de hand is:

110 r >R t:n    Toen zijn ze naar haar opgegaan,

0%0#E · 70] Ide Filistijnse stadsvorsten WQtl
111 07'1 9012 1571    en ze brachten het zilver in hun hand mee.   WayO

De andere twee keren werd gezegd dat de Filistijnen in hinderlaag in haar
kamer lagen (de omstandigheidszinnen  in   16.9  en   16.12),  maar nu wordt,
dankzij de weqatal-vorm die gecontinueerd wordt door een yiQtol met een
waw-consecutivum, met nadruk gezegd dat de Filistijnen naar haar toe gin-
gen, waaraan toegevoegd: m6t de beloning. R. 112 kent een impliciet sub-
ject: Delila wordt niet bij name genoemd als ze Simson op haar knieen laat
slapen en vervolgens iemand roept om deze de zeven strengen te laten af-
scheren. Hoewel zij grammaticaal als handelend personage wordt opgevoerd

(zij is immers het impliciete subject), geeft de pi'elvorm van het verbum r151
aan dat de inhoudelijk handelend persoon de man is die zij bij zich heeft

geroepen. Er zijn bij het handelend subject Delila twee pi'el-vormen ge-
bruikt:

112 71'D-11 bil li'00'm    ze liet hem slapen op haar kniean WayO
114 530 ra Ttlm    ze liet de zeven strengen

10Rn nlgbno] \yan zijn hoofd afscheren WayO

Hoewel de pi'elvormen dus laten zien dat Delila de handeling van het sche-
ren niet zelf uitvoert, maar lut uitvoeren door iemand anders, ziet de vertel-
ler haar wel als de verantwoordelijke. Hij zegt namelijk inl]Sh 'inni z# begon
hem te overweldigen 0. 115/116). De kracht wijkt van Simson (WayX, r.
117). Dat hij zwak wordt en is als ieder ander mens, zegt de tekst hier niet.
De  lezer kan het zelf aanvullen.
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16.20 Net als de vorige drie keer roept Delila een waarschuwing naar
Simson. Deze vierde keer verschilt van de eerste drie keren dat dit verteld
wordt, doordat het indirect object ontbreekt:

16.9     46                           1'#R laRnl   ze zei tegen hem WayO
16.12 65 1.6720 -lDRnl    ze zei tegen hem WayO
16.14 78 147R -10Rrn    ze zei tegen hem WayO
16.20 118 70Rrll ze zei WayO

Dit is de laatste daad van Delila. Het personage verdwijnt nu uit het verhaal.
Net als in de voorgaande drie scdnes wordt de handeling van Simson aange-
geven met een WayO, waarbij de inhoud van die handelingen van elkaar
verschilt. De eerste keer scheurt Simson meteen de pezen, de tweede keer
trekt hij de touwen los, de derde keer wordt hij eerst wakker en trekt direct
daarna de pin los, terwijl hij de vierde keer eerst wakker wordt en daarna
begint te spreken. Hij kondigt aan dat hij zich zal losschudden, zoals hij zich
tot nu toe elke keer eruit heeft gered.
De verteller weet beter en geeft de lezer op niet mis te verstane wijze de
aanwijzing dat het de verkeerde kant opgaat met Simson:
«z no mn' '1 117 *b Nyn  hijzelf wist  niet dat JHWH was  geweken van
hem. Het inzetten van het pronomen personale Rln hij(zeu) geeft de discre-

pantie aan tussen Delila als wetende enerzijds en Simson als onwetende an-
derzijds. En door deze mededeling neemt de auteur de lezer mee naar het

204kamp van de wetenden.   Er is verschil in de bewoordingen van de twee
mededelingen over de staat waarin Simson verkeert:

16.19 117 1'#DO lnD 70'1 zijn kracht week van  hem weg WayX
16.20 126 -10 mn'  'D    dat het JHWH was die was weggeweken

1'5DD] [van hem XQu

De prominente plaats van het subject mr in de objectszin wijst de lezer erop
dat met de kracht die van Simson is geweken, JHWH zelf is weggegaan. En
Simson wist nog van niets.
16.21  Voor het eerst kunnen de Filistijnen in actie komen nu Simson in-
derdaad zwak geworden is, en in dit opzicht niet meer te onderscheiden is
van andere mensen. Een reeks WayO-zinnen die begint met een WayX-zin,

204

De woordvolgorde subject - predicaat - adverbiale bepaling in de objectszin
wordt mogelijk bepaald door het soort verbum, omdat een bepaalde groep verba
(namelijk die van beweging en kennis) deze volgorde lijkt te generen (Muraoka
1985,36). Dezelfde situatie doet zich  voor in 13.6. Muraoka meent bij  13.6  dat de
volgorde gegenereerd kan zijn door het gegeven dat JHwH het subject is - en hoewel
hij anders aangeeft bij 16.20, moet dat hier dus ook het geval kunnen zijn. Muraoka
laat hier blijkbaar de invulling van het subject de grammatica regeren.
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deelt mee wat de Filistijnen met Simson doen (Simson wordt niet bij name
genoemd): de Filistijnen grijpen hem, steken zijn ogen uit, laten hem afdalen
naar Gaza en binden hem vast met twee koperen kettingen. Dat in een om-
standigheidszin wordt verteld hoe Simsons situatie is

(0,1,(Rn ri'21 1nle letterlijk:  hil was malende in het huis der vastgebonde-
nen) wijst erop dat hij nu tot de achtergrond is toegetreden, waar eerst de
Filistijnen zich bevonden, getuige de participiale zinnen van r. 45 en 86
(resp. 16.9 en 16.15) die meedelen dat de Filistijnen zich in een hinderlaag
ophouden.

Deelsc&ne: Simsons haar gaat groeien (16.22)
16.22 De volgende regel herneemt de loop van de geschiedenis en vertelt
met een WayX dat er weer iets gebeurt: zijn hoofdhaar begint weer te groei-
en (WayX, r 132; inf, r. 133) zodra het geschoren is (XQtl, r. 134).

Tweede onderdeel: Simson doodt meer dan 3.000 Filistijnen en zichzeu
(16.23-16.30/r.185)
16.23 De Filistijnse stadsvorsten verzamelen zich voor een offerfeest zoals
een qatalzin met vooropgeplaatst subject zegt. De stadsvorsten zingen hun
vreugde uit, waarbij  ze de aandacht op zichzelf richten door tot drie keer toe
het   suffix le persoon pluralis te gebruiken. 11'rISM  onze  god,   D-rl  in   onze

hand,777'3 onze vilimd.
16.24   Maar ook het volk prijst zijn god en zingt het uit. Ook de leden van
het volk maken gebruik van het suffix le persoon pluralis, want ze herhalen
vrijwel letterlijk de gezongen woorden van de stadsvorsten en voegen daar
nog tweemaal het bedoelde suffix aan toe: 11':1#R onze god, 1]1'3 in onze

hand, 1717R onze v#and, 1]37R ons land, 1755n onze geslagenen. De naams-

vermelding van Simson vervalt en wordt vervangen door een beschrijving
van hem:  de  verwoester van  ons  land,  die  talrijk maakte  onze  geslagenen:

Het lied van de stadsvorsten :
16.23 139 11-1'1 71'TtR  lill     Onze god gaf in onze hand 0Qtl

11'3'114 110100 rilt] I Simson, onze vijand

Het lied van het volk:
16.24 143 111'1 11'rl514 lr]    Onze godgafin onze hand onze vijand 0Qtl

rnR 3'-Irla ral 1],iR MR] Ien wei de verwoester van ons land
144 *75'n ra ZZr-n 757    die talrijk l"maaktel onie geslagenen WQtl

De verteller heeft met het gebruik van OD volk ook de vrouwen geincludeerd.
16.25 Het subject in de volgende regel is niet gespecificeerd:
C'n'oRn rl'=ZO 110:305 1Rnpl ze riepen Simson uit de gevangenis (r. 150,
WayO). Wie hebben gevraagd Simson te roepen om te zorgen voor vermaak?
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Het kunnen zowel de stadsvorsten als het volk zijn. 'Het volk' is weliswaar
grammaticaal singulair, maar het werkwoord 1-1 R ze zeiden uit r. 142 heeft
direct betrekking op het subject CDn het volk uit r. 140 en is daarmee een
aanwijzing dat ook het plurale suffix in =5 him hart kan slaan op (de leden
van) 027 het volk. De mededeling zou als een flashback kunnen worden

opgevat, die aangeeft dat het volk zich vrolijk maakte bij het idee dat ze
Simson hadden verslagen en dat ze hem uit de gevangenis bij zich riepen om
zich door hem te laten vermaken. Op het moment dat ze Simson zien, begin-
nen ze te zingen.
16.26  Als hij tussen de zuilen is neergezet, zegt Simson (r. 153, WayX)
tegen de jongen die hem bij zijn hand vasthoudt en hem blijkbaar heeft ge-
leid naar de plaats waar hij nu is: 'rllN TTrI'lliT laat me rusten. Deze imperati-
vus wordt gevolgd door een tweede waarin hij de vraag lijkt te herhalen in
andere woorden, maar waarin al de dreiging is te horen van de aanslag die
hij wil gaan plegen: 071'51) 1103 ri'Jrl 70t4 0'700;I ntt '101rm laat me de zuilen
voelen waarop het huis steunt. De dreiging wordt verzacht in de w yiQtolzin
/7,50 100% opdat ik ertegen kan leunen. Simson lijkt te zeggen dat hij wil
uitrusten tegen de pilaren waarop het huis van de Filistijnen rust.
16.27  Wat dat huis (n'=n r. 159) inhou(it, wordt duidelijk gemaakt in de
volgende zinnen waarin een specificatie zichtbaar is via de subjecten
Crwr,05E •770 5G  alle Filist#nse stadsvorsten  (r.  160)  en rED#R r 050D
r'10141 OR drieduizend manInenl en vrouw/enl (r. 161). Ze zijn tot achter-
grond in het verhaal gemaakt door de participiale zin 110 20 plriZ ('R-liT
k#kend hoe lachwekkend Simson was.  Merk op dat tot twee keer toe de vrou-
wen apart genoemd worden (r. 159 en r. 161). Het is blijkbaar van belang dat
het de lezer duidelijk wordt dat niet alleen mannen geslachtofferd worden,
maar ook vrouwen.
16.28  De WayX waarmee de narratio continueert in r. 164, zet Simson
weer als handelend subject op de voorgrond. Hij roept JHWH aan205 en vraagt
aan God hem weer sterk te maken. Hij roept :TlrT' '1-IN  Heer JHWH (bij het
hardop lezen klinkt dit als 'Adonai adonai') en smeekt hem te helpen (twee
keer gebruikt hij NG, vertaald met toch) opdat hij zich kan wreken voor zijn
blindheid. Voor dit smeken is twee maal een imperativus ingezet:
R] ']prril Ro ']-ID; gedenk mij toch, maak mij toch sterk.

205
Miller (1996,334, m.n. noot 42) wijst erop dat er gevallen zijn dat roepen en

spreken met elkaar samenvallen, met name als er sprake is van het aanspreken door
God van een mens, of door een mans van God. Als God spreekt, wordt de 'speech
event' weergegeven als een roep en geintroduceerd door een 'multiple-verb frame'.
Ditzelfde frametype wordt gebruikt als de roep van mensen tot God wordt weerge-
geven, zoals in dit vers het geval is.
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16.29  Uitgebreid, als in een slow motion, wordt verteld wat Simson doet.
Niet via een reeks WayO-zinnen voorafgegaan door een WayX, maar via een
variatie in zinsoorten:

171 punt re,·i Sim.son pakte

En;1 9-11DD '36 r,R] Ide Mee middelste zuilen WayX
172 (ir#D  11;1 n'liT nOR waarop het huis gestut was                                     pte

173 (7'50 700'1 en waardoor het gefundeerdwas WayO
174 11'13'1  11114     dan met zijn rechter- Ellp

175 75*130:1 -TrT*7    Jin met zijn linkerthandl Ellp

Laatste deel: Simson wordt begraven (16.30/r.186-16.30/r. 189)
16.30 Alle aandacht wordt gevestigd op Simson, doordat de verteller weer
een expliciet subject inzet via 110 30 /OR'l Simson zei (r. 177). Hij spreekt de
wens uit dat zijn ziel moge sterven tegelijk met de Filistijnen. Het zijn zijn
laatste woorden, want hierna duwt hij de pilaren om (n„ dus met de kracht,
die hem eerder verlaten had). De variatie in zinsoorten lijkt parallel te lopen

met de ravage die Simson aanricht:

179 O,1-10;T bs, n':1;'1551'1    het huis viel op de stadrvorsten

Cur[ 50 5111] Ien op al het volk WayX
180 1 nDR dat daarin was; NmCI
181 C'rtion l'Trl de doden WayX
182 n'1171 -ION   die hj heef gedood XQtl

183 lr11117    in Ziyn doodgaan inf

184 C'n    waren talrijker Defu

185 1 'r[:1  rt'1171  nuRD      dan die ho' keep gedood tv'dens zijn leven       XQtl

Het slot is weer in de narratieve vertelstijl, met een WayX gevolgd door een
aantal WayO-zinnen. Het subject in de WayX-zin is inhoudelijk geheel
nieuw, want 171'OR n'l 5511'1'IR zOn broeders en heelzgn vaderhuis is nog
niet eerder vermeld. Die broeders en heel zijn vaderhuis daalden af, ze tilden

hem op, brachten hem terug en begroeven hem tussen Sora en Estaol, in het
graf van zijn vader Manoach.

Slot: Simson heeft 20 jaar gericht (16.3/r.190)
De laatste zin van de Simsoncyclus is een WXQtl:

190 5Rn* rN OW Rim    hij had Israel

nt (17012] Itwintig jaar gericht. WXQt

Opvallend is dat niet de naam Simson hier is ingezet, maar het pronomen
personale Rln hil. De laatste keer dat de naam is genoemd is in 16.30 ge-
weest, als Simson de wens uitspreekt dat zijn ziel moge sterven tegelijk met
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de Filistijnen. De tekst vermeldt de gevolgen van de dood van Simson, maar
niet het sterven zelf, maar als op basis van de naamsvermeldingen conclusies
mogen worden getrokken op dit niveau, is zijn wens in vervulling gegaan en
is zijn ziel samen met de Filistijnen gestorven.

4.3.3     Bespreking van de personages
Na het bestuderen van de grammaticale opbouw van het verhaalde leven van
Simson, wordt nu gekeken naar de personages die een rol spelen in dit ver-
haal. Er worden uitspraken gedaan over deze personages op basis van het
materiaal dat naar voren is gekomen in de analyses van de hoofdstukken en
van de regels. Deze uitspraken zullen samen met de analyses de basis vor-
men voor de exegese van Richteren 13-16 zoals deze in het volgende hoofd-
stuk zal worden besproken.

4.3.3.1 Richteren 13

Depersonages volgens deverhaailijn

De bode van JHWH en de vrouw zijn de personages die het meest op de
voorgrond treden. Zij kunnen om die reden de hoofdrolspelers genoemd
worden. De vrouw is in elke scdne aanwezig. Vanwege haar hoofdrol en
voortdurende presentie verwacht de moderne lezer dat de vrouw een naam
zou hebben, maar dat is niet het geval. In tegenstelling tot haar man, die wel
een naam heeft, maar een kleinere rol speelt. De hoofdstructuur van het ver-
haal is de relatie tussen de onvruchtbaarheid van de vrouw en haar baren van

206de zoon. De ontwikkeling die de vrouw doormaakt van onvruchtbare naar
barende, is de lijn die de anekdote omvat en daarmee het betekenisgevende
kader vormt.

Introductie en bedding: plaats in de geschiedenis van IsraN (13.1 - 13.2)
Bij een inclusieve opvatting  van  #Rne' '17 kinderen van Israel  en
rr,05,) Filist#nen207 wordt er vanaf de eerste verzen over mannen dn vrou-
wen gesproken. De twee bevolkingsgroepen staan in deze verzen in een af-
hankelijkheidsrelatie tot elkaar, waarbij mil' JHWH de beslissende rol speelt.
De vertelling presenteert vervolgens twee individuen. De man wordt voorge-
steld met zijn regionale afkomst (Sora), zijn stam (Danieten), en ten slotte
zijn eigennaam (Manoach). Dan wordt lnER ZUn vrouw voorgesteld. Deze
heeft geen naam. De extra informatie die de lezer over haar krijgt is het ge-

206 Zichtbaar in de lijn tussen r. 8, 13.2 en r.  124, 13.24.
207 Zie de exegese voor een mogelijke betekenis van het ontbreken van een lid-

woord.
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geven dat ze onvruchtbaar is. De introductie geeft het personage een plaats
in het verhaal en geeft zicht op de rol die dit individu gaat spelen. De man
wordt aan de hand van zijn geografische en familiaire achtergrond gerdenti-
ficeerd in 'waardevaste' gegevens, terwijl de vrouw wordt gepositioneerd
binnen de familiaire lijn aan de hand van een gegeven dat een momentop-
name vormt (en daarmee niet 'waardevast' is). De ordening en inhoud van
de informatie is een aanwijzing dat in dit verhaal het voortbestaan van (een
lid van) de stam Dan in het geding is.

Eerste deel: de bode laat zich zien en de vrouw wordt zwanger (13.3 -
13.9/r. 50)
De bode is het handelend subject. In de eerste ontmoeting draagt hij als ge-
zondene de naam van de zender: riln' 1R#D de bode van JHWH. De bode van
JHWH verschijnt aan 710Ril de vrouw, en niet aan Manoach of irloR zijn
vrouw. Op basis van de introductie is dit opmerkelijk te noemen: de aandacht
van de lezer wordt door de brede introductie met vermelding van locatie,
familie en eigennaam naar Manoach getrokken, terwijl juist hij geen rol
heeft als de actie begint. De vrouw ontmoet nlil' 7Mbro de bode van JHWH, zij
vertelt haar man dat er C'TI'JN:'1 75'R een godsman bij haar is geweest  (13.6).
Manoach neemt deze verwijzing over wanneer hij bidt tot mn' JHWH en een
tweede verschijning van c'T,5RTT (6'R de godsman vraagt. Merk op dat Ma-
noach mr JHWH aanspreekt met ']11N heer en dat de verteller aangeeft dat

CFT#NT God hem verhoort. Er volgt een reeks van handelingen. De eerste is
van 07#R God, daarna volgen handelingen van c';15":1 - M#D de godsbode
en 712;R  de vrouw, tot Manoach ten slotte zijn vrouw achterna gaat naar de

plaats waar de bode opnieuw is verschenen.

Tweede deel: de bode laat zich opnieuw zien en Manoach offert (13.9/r.
51 - 13.23)
4.3.1 Eerste scdne: de bode laat zich opnieuw zien (13.9/r. 51 - r. 53)
De bode komt bij de vrouw alleen, ondubbelzinnig duidelijk gemaakt door-
dat het expliciete pronomen personale R'n zil is gebruikt (r. 52), gevolgd

door de - inhoudelijk overbodige - mededeling dat Manoach, haar man niet

bij haar was (r. 53). Hiermee zet de verteller helder neer dat de vrouw het
personage is om wie het in de ontmoeting gaat. In de regels 51-53 (13.9)
wordt dit verder grammaticaal zichtbaar, als de vrouw achtereenvolgens
bijwoordelijke bepaling, subject, bijvoeglijke bepaling en weer bijwoordelij-
ke bepaling is (in het schema hieronder geaccentueerd via het afwijkende
lettertype) in zinnen die draaien rond de plaats van verschijning.
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13.8 41 >*Manoach bad tot JHWH WayX
13.9       50                    =God gaf gehoor aan de stem van Manoach WayX

51            =*en de Rodsbode kwam nogmaals bij de vrouw, WayX

52                             >*terwijl Zil op het veld verbleef                                     pic53                                   >en Manoach. haar man. niet bij haar was NmCI
13.10     54 >*De vrouw haastte zich [terug], WayX

56                   | >*ZQ meldde het aan haar man WayO
13.11 61 =*Manoach ging [meteen] achter zijn vrouw aan. WayX

Bij de tweede ontmoeting wordt de verschijning o':T#Rn lt*bro de godsbode
genoemd. De eigennaam :117' JHIFH, die wordt gebruikt in de eerste sctne, is
vervangen door de 'soortnaam' god208 De verteller lijkt met deze variatie in
naamgeving aan te sluiten bij het perspectief dat verandert met de wisseling
van de ontvangende partij. De vrouw ontmoet  nlrl'   1:45   de  bode  van  JHwH,
de man zal D':15Rn 714513 de godsbode ontmoeten.

Tweede scine: de vrouw haalt Manoach (13.10 - 13.11/r. 61)
De vrouw neemt het initiatief nA de ontmoeting, wanneer zij naar haar man
gaat en hem vertelt wat haar is overkomen. Ze slaat met haar actie een brug
tussen de eerste initiatiefnemer, de bode, en degene die daarna initiator
wordt, Manoach. De spilfunctie van de vrouw wordt nu ook inhoudelijk
duidelijk doordat Manoach een passieve rol heeft als hem verteld wordt dat
de bode weer gekomen is. Manoach wordt van subject (r. 41,13.8) b#woor-
delijke bepaling (r. 50, 13.9), een verschuiving van de syntactisch belang-
rijkste positie naar een bij-plaats. Driemaal wordt 0wn de man in combinatie
met Manoach gebruikt als verwijzing naar voor de bode.209 De twijfel die
Manoach heeft ten aanzien van de identiteit van de verschijning, is terug te
lezen in deze drievoudige benaming e'NTT de man voor de bode. De vrouw
lijkt daarentegen geen vraagtekens te zetten bij de goddelijke oorsprong van
de bode. Zij ontmoet mrl' 11450 de bode van JHWH. Ze bevraagt hem niet en
aanvaardt zijn aanwezigheid en zijn woorden. De vertelstrategie brengt de
bode via de naamgeving alleen rechtstreeks in verband met JHwH als de
personages niet (meer) twijfelen aan de identiteit van hem. In geval van twij-
fel aan de identiteit van de bode creeert de verteller een zekere afstand tussen
de verschijning en degene die de verschijning ziet, door de bode niet te rela-
teren aan JHWH. JHWH wordt door Manoach aangesproken als met ']11R
'adoni', heer. Hieruit zou kunnen blijken dat de verteller een spel speelt

208 Overbodig te zeggen dat er in het Nederlands een keuze is tussen het spellen
met een hoofdletter ofniet: goden God.

209 De vrouw noemt, als zij tot Manaoch spreekt, de bode van JHWH 0'ltn de man
(13.10), de verteller geeft even later aan dat Manoach c'Rn de man ontmoet (13.11),
en als Manoach aan de bode de vraagt stelt wie hij is, noemt hij de bode ook 0'*7 de
man(13.11).
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rondom de onwetendheid van Manoach, die niet weet wie de verschijning is
en namens wie hij zou kunnen komen, ware het niet dat Simson staand tus-
sen de pilaren een gebed uitspreekt waarin hij ook JHWH aanspreekt met
'n-TR 'adoni', heer. 210 Toch is er wel een aanwijzing in Manoachs spreken tot
God voor de interpretatie dat Manoach niet met zekerheid weet met wie hij
te maken heeft. Het lijkt er namelijk op dat hij voor de zekerheid in zijn ge-
bed aan JHWH21'de term c'n#Rn e'R de godsman heeft gebruikt, opdat God
niet gedesavoueerd wordt. Ook lijkt hij een zekerheidsmarge te hebben inge-
bouwd door niet te spreken over een - R#D bode en wel over een E'N man.

Hij vraagt vervolgens de bode naar zijn identiteit, en pas als de bode heeft

beaamd dat hij echt degene is die bij de vrouw is gekomen dn nadat hij is
gevraagd naar de richtlijnen voor de jongen, wordt hij door de verteller weer
m:r 7Rho genoemd. De bode zal daarna ne-r 11450 de bode van JHWH blij-

ven tot en met zijn verdwijnen in de vlam van het altaar. Alleen de verteller
spreekt over 71171' 1*50 de bode  van  JHWH. De vrouw en de man gebruiken
andere benamingen:

13.6 28 D'Trtltrt tit godsman (de vrouw)
13.8 44     nt-tbo nZR 0':'15lt:I O'R    de godsman die u gezonden hebt (Manoach)
13.1058/59 'SM 09'1 NO -luR D'R:T    de man die op die dag bilmijkwam (de vrouw)
13.11 64/65 : 10Rn 5R nnrl  nER 0'RTI    de man die tot deze vrouw

[gesproken heeft (Manoach)

De verschijning wordt door beiden geclassificeerd met O'R man, en gety-

peerd met een antecedent dat aangeeft wat op dat moment relevant is voor de
spreker. Voor Manoach doet het er toe of het God is geweest die de bode
heeft gezonden heeft  en  dat  de bode gesproken heeft  terwijl  het  voor de
vrouw relevant is dat de bode juist bij haar gekomen  is.

Derde scdne: de bode en Manoach spreken met elkaar (13.11/r. 62 - 13.18)
Als de bode en Manoach met elkaar in gesprek gaan, is er een regelmatige
afwisseling te zien in het patroon van expliciete subjecten. Het effect is dat
de verteller lijkt te willen aangeven dat zij met open vizier 12 tegenover el-
kaar staan. Elk weet wie de ander is. De bode en Manoach bespreken de

210 SHA 2001 vertaalt 'n-IN in 13.8 met HEER en in 16.28 met Heer, wellicht
onder invloed van de constituent mrr./HWH die in 16.28 volgt op 'liTR en die weer-
geven wordt in vertaling  als GOD. Consequenter  zou zijn geweest  om  in   13.8  ook
Heer te gebruiken.

2" Merk op dat er een traditie is waarin het tetragrammaton wordt uitgesproken

op basis van de vocalisatie: 'Adonai'.
212 Vergiffenis gevraagd voor dit anachronisme.
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eerste verschijning, beiden verwijzend naar de vrouw met TTENTI (de of deze
vrouw) in plaats van tiouw vrouw' of 'mun vrouw'. Manoach doet dat als
eerste, de bode sluit zich bij zijn woordgebruik aan. Manoach houdt de dis-
tantie intact als hij even later in de passieve vorm over de verzorging van de
boreling een vraag stelt ('wat moet de richtlijn voor de jongen zijn, en wat
moet er met hem gedaan worden?'). Later zal hij de wij-vorm gebruiken en
daarmee zijn vrouw includeren in zijn spreken.

Subsc&ne: Manoach offert en de bode verdwijnt in de offervlam (13.19 -
13.21)
De regels waarin staat dat Manoach zijn vrouw volgt (r. 60/61, 13.11), vor-
men samen met de regels waarin Manoach zich voor het eerst rechtstreeks
tot zijn vrouw wendt  (r.   115,   13.22), het kader waarin zowel het gesprek
tussen de bode en Manoach plaatsvindt als het wonder van de verdwijning in
de altaarvlam. Nu is Manoach de hoofdpersoon. De laatste keer dat de bode
als subject voorkomt, betreft zijn verdwijnen in de vlam van het altaar. Deze
mededeling is gellankeerd door twee participiale zinnen waarin
inER, rli]£) Manoach en zijn vrouw als getuigen worden genoemd (r. 105 en
111). De laatsje keer dat de bode genoemd wordt als subject, is in r. 111
(13.21), waar wordt meegedeeld dat de bode zich niet nogmaals laat zien. De
afsluiting van de offerscdne wordt gevormd door r. 113/114 (13.21), waarin
Manoach het subject is van de mededeling dat ook hij nu wist wie de ver-
schijning was. De verhaal-inhoudelijke betekenis van de offerscdne, name-
lijk het bewijs leveren van de bode-identiteit, is hiermee gegeven.

Vierde sciane: Manoach erkent de identiteit van de bode (13.22-13.23)
De vertellers-interventie over Manoachs inzicht is het opstapje naar de af-
sluiting van de tweede ontmoeting, die eruit bestaat dat Manoach tegen zijn
vrouw zegt dat ze zullen sterven doordat ze God hebben gezien. Zijn vrouw
legt uit dat dit niet het geval is. Zij duidt wat zij en haar man hebben ervaren.
Hierna komt Manoach niet meer in Richteren  13  voor.

Derde deel: de vrouw baart een zoon en Simson verschijnt op het toneel
(13.24 - 13.25)
In de slotregels zijn er in een aantal opeenvolgende regels vier verschillende
handelende subjecten: de vrouw (r. 124),de jongen (r. 126), JHWH (r· 127)
en de geest van JHWH (r. 128). De bode en Manoach ontbreken, alle aan-
dacht gaat naar de jongen die geboren wordt.

Samenvattend
Het verhaal over de kinderen van Isra81 en JHWH wordt verteld via het ver-
haal over de vrouw en de bode van JHWH. In het verlengde hiervan kan ge-
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steld worden dat het personage van de bode verhaaltechnisch representant is
van JHWH, en het personage van de vrouw, met in haar schaduw Manoach,
de representant van de kinderen van Israel. De vrouw is het personage dat
rechtstreeks te maken heeft met het hoofdonderwerp van de vertelling, te
weten het opheffen van de onvruchtbaarheid door JHWH. Het grootste won-
der gebeurt aan haar, en dankzij dit wonder komt er weer een richter be-
schikbaar voor Israel. De rot van Manoach is op basis van deze gegevens
niet geheel duidelijk. Het is mogelijk dat hij het bewijs levert dat JHWH in
het spel is, maar hij kan ook degene zijn die staat voor twijfel, en overge-
haald moet worden. De bode van JHWH heeft contact met de vrouw en staat
Manoach ter wille bij het verzamelen van bewijsmateriaal door nogmaals te
verschijnen, in dialoog met hem te treden en ten slotte door op wonderbaar-
lijke wijze te verdwijnen. Hij is degene door wie JHWH handelt. Simson is
onderwerp van gesprek, en wanneer hij als handelend subject optreedt is het
in een zin met een weinig verrassende inhoud: hij groeit op.

De personages individueet bekeken
De verteller is zichtbaar in de keuzes die zijn gemaakt in naamgevingen en
verwijzingen. In dit hoofdstuk heeft de verteller weet van de gedachten van

213Manoach.    Al wat gezegd wordt over het perspectief van de personages,
zijn in feite uitspraken over het perspectief van de personages vanuit het
perspectiefvan de verteller. Het publiek kijkt mee via zijn ogen.

214

De kinderen van Israil zijn de eersten die genoemd worden door de vertel-
ler. Door het inclusieve karakter van c':7 kinderen zijn het zowel de mannen
als de vrouwen die blijven doen wat kwaad is in de ogen van JHWH. Zij ko-
men in vertellerstekst voor, en wel in het kadervers 13.1. De tweede keer dat
Israel genoemd wordt, is als de bode voorzegt dat Simson een begin gaat
maken met de bevrijding van Israel. Zowel de verteller als de bode noemen
Israel in de directe nabijheid van de Filistijnen.
JHWH  is als expliciet subject  in het begin  en  aan  het  eind van Richteren  13

aanwezig, en wel als hij de kinderen van Israel in de hand van de Filistijnen

213 In literair-technische termen zou je de verteller een auctoriale verteller kun-
nen nemen, doordat deze zich tot de lezer richt en commentaar geeft op de gebeurte-
nissen in het verhaal. Ook overziet hij wat er gebeurt. Hiertegen spreekt echter dat
de verteller alleen blijk geeft de gedachten van Manoach te kennen, en niet die van

meerpersonages
Vanwege het 'perspectief via een perspectief in een verhaal sta ik huiverig

ten opzichte van uitspraken die ingaan op de psyche van verhaalpersonages, en ver-

klaringen voor handelingen zoeken in iemands karakter. Als uitspraken worden
gedaan door een alwetende of auctoriale verteller, hebben deze dan niet eerder be-
trekking op psyche en karakter van de vertelinstantie dan van de personages die zij
ten tonele brengt?
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geeft (r. 4, 13.1) en als hij de jongen zegent (r. 127, 13.24). De verteller
plaatst JHWH hiermee aan de wieg van het onheil, maar tevens aan het begin
van de redding daaruit. Er zijn twee personages bij wie de naam JHWH on-
derdeel is van hun eigen naam, te weten r[lrl' 1Rbro de bode van JHWH en
31;Tv nli de geest van JHWH. De geest van JHWH komt alleen voor in r. 128
(13.25), in de slipstream van JHWH zelf. Manoach bidt tot God en gebruikt
als aanspreekvorm '1-Itt (uit te spreken als 'Adonai') Heer, en geen
:Tlil' JHWH.215 Als (,nhM God komt JHWH voor als hij Manoachs stem heeft
gehoord (r. 50,13.9), maar ook in de woorden van de bode en de vrouw als
zij spreken over de boreling die een O,7514 in gewijde Gods zal worden
(resp.  r.  22,13.5  en r. 40,13.7). JHWH speelt een belangrijke rol  bij het begin
en aan het slot van Richteren 13, daartussen in wordt naar hem verwezen in
wisselende termen, afhankelijk van het perspectief waar de verteller bij  aan-
sluit. Zes keer komt het tetragram in de status absolutus voor, 66n keer wordt
']1-IR Adonai uitgesproken (deze aanname gaat op voor de synagogale tradi-
tie), en wel door Manoach. De verteller gebruikt in zijn eigen tekst en in de
woorden van de bode en de vrouw :Tln' JHwH. Zo is in totaal zeven keer de
godsnaam te horen als zelfstandig gebruikt naamwoord. m;r JmFH wordt
gebruikt bij liturgische handelingen: bidden, offeren en zegenen. Het bidden
en offeren wordt door Manoach uitgevoerd. Met deze liturgisch handelingen
heeft hij in deze anekdote een cultische rol, in tegenstelling tot de vrouw. Zij
heeft een godsontmoeting via de bode maar richt niet het woord tot de bode,
noch tot JHWH. De vrouw ervaart de aanwezigheid van JHWH, de man on-
derhoudt het contact met God.
De Filistijnen worden door JHWH ingezet als strafmiddel. Hierdoor krijgen
zij een positie tegenover de kinderen van Israel. Dit wordt door de bode her-
haald wanneer hij de vrouw zegt dat haar zoon zal beginnen Israel te bevrij-
den van de Filistijnen.
De verhaalruimte die de bode inneemt, is groot, aangezien hij in elk vers van
de anekdote (13.3-13.23) voorkomt, verschijnend, verdwijnend, sprekend  of
onderwerp van gesprek.216 Negentien keer komt hij voor; de naamgeving van
de bode lijkt te bewegen met de dynamiek van het verhaal:

215 Voorde lezer die gebruik maakt van de Masoretische vocaleninvulling van
mr en dus 'Adonai' uitspreekt, bevat de tekst een bijzonderheid die de verteller als
grapje bedoeld zou kunnen hebben: bij hardop lezen is er in 13.8 twee keer achter
elkaar sprake van 'Adonai'.

216 Manoachs uitroep 'wij hebben JHWH gezien' heeft betrekking op de bode en
is hier mee geteld.
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13.3 verteller: bode van JHWH de komst van de bode bij de vrouw

13.6 de vrouw: godman de komst van de bode bij haar

13.6 de vrouw: godsbode de komst van de bode bij haar
13.8 Manoach:   de godsman die u gezonden hebt de vraag de bode nogmaals te sturen
13.9 verteller: de godsbode de tweede komst van de bode bij de vrouw

13.11   de vrouw: de man die op die dag bij mij kwam                                                   id.
13.11 verteller: de man de komst van Manoach bij de bode
13.11    Manoach:   de man die tot deze vrouw gesproken heeji Manoach bevraagt de bode
13.11    de bode:     ik                                                                 de bode bevestigt wie hij is
13.13 verteller: bode van JHWH de bode spreekt met Manoach
13.15 verteller: bode van JHWH                                                                                                       id.
13.16 verteller: bode van JHWH                                                                                                       id.

13.16 verteller: bode van JHWH Manoach weet niet wie de bode is
13.17 verteller: bode van JHWH de bode spreekt met Manoach
13.18 verteller: bode van JHWH                                                                                                       id.
13.18   de bode: Wondertijk de bode geeft aan dat zijn naam Wonderlijk is
13.20 verteller: bode van JHWH de bode van JHWH verdwijnt in de vlam van het altaar
13.21 verteller: bode van JHWH de bode van JHWH laat zich niet nogmaals zien
13.21 verteller: bode van JHWH Manoach weet dat hij de bode van JHWH was

De vrouw is voorzichtig in haar bewoordingen wanneer zij vertelt over de
ontmoeting. Zij gebruikt de naam nin' JHwH niet en spreekt over Crrl#RTI ra'N

godsman (r. 28, 13.6) en ('T15Rn 7*50 godsbode (r. 29, 13.6).  Dat  laatste  dan
alleen als referentiepunt  in een  vergelijking (0'i-[514;1 0'it de godsman zag
eruit als ('35Nrl 7Rb:2 een godsbode). Later, wanneer zij haar man waar-
schuwt dat de gewenste tweede ontmoeting plaatsvindt, sluit de vrouw zich
aan bij het perspectief van Manoach, door te zeggen dat 0'147 de man op-
nieuw is verschenen (r. 58,13.10). Nadat de bode heeft bevestigd wie hij is,
gebruikt geen van de personages noch de verteller de verwijzing #Rn de
man en wordt alleen nog miT' 1145D bode van JHWH gebruikt. Er is nog 66n
wijziging in de verwijzing naar de boden, namelijk als Manoach tot zijn
vrouw spreekt en zijn angst uit, nu hij weet wie zij gezien hebben. Dan blijkt
uit zijn woorden dat voor hem nlrl' 7Rb bode van JHWH samenvalt met
0'n#R God (13.22). Dat de naamgeving van de bode ertoe doet, blijkt niet
alleen uit deze variatie aan verwijzingen, maar ook uit het gegeven dat de
drie personages ieder een keer expliciet verwijzen naar de naam van de bode.
De vrouw zegt dat de verschijning ZUn naam niet heeft gemeld (r.  33,23.6),
Manoach vraagt de bode naar z#n naam in de grammaticaal incorrecte (en
daardoor opvallende) zin 100 'D  Wie... eh uw naam, (r. 94,13.17) en de
bode zegt over zijn naam: '*5D *171 die is Wonderbaarlijk (r. 98, 13.18).

Vanaf dat moment is de verschijning vanuit het perspectief van Manoach
meer dan de man die zijn vrouw heeft aangesproken, hij is een afgezant van
God geworden. De wijze waarop de personages naar de bode verwijzen, is
afhankelijk van de herkenning van hem als een door JHWH gezondene.
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Zoals uit de syntactische analyse is gebleken, is de vrouw op basis van de
syntactische hierarchie naast de bode op narratief niveau de belangrijkste
figuur in Richteren   13 te noemen. Immers, haar situatie van onvruchtbaar
naar vruchtbaar vormt het kader van de anekdote. De vrouw is vier keer

217 -solitair het subject in een WayX-zin. LU wordt in deze zinnen rlatiT de
vrolIW genoemd, met uitzondering van de keer dat ze Manoach geruststelt,
dan is zu lnOR z#n vrouw en ligt het perspectief bij Manoach. De vrouw
blijkt voornamelijk aanwezig te zijn in vertellerstekst. De verteller verwijst
twaalf keer naar haar, waarvan vijf keer als :10Rn de(ze) vrouw. Vier keer
ligt het perspectief bij Manoach, zichtbaar doordat de verteller een gesuffi-
geerd bezittelijk voomaamwoord 3e persoon mannelijk enkelvoud in lnON

zijn vrouw heeft verwerkt.218 Manoach spreekt zelf maar 66n keer over zijn
vrouw, en dat doet hij in neutrale bewoordingen door te spreken over
nWRn de vrolIW (13.11), alsof hij afstand neemt van haar. De bode sluit zich

hier aan bij de woorden van Manoach en spreekt ook over neRTI de WOUW.

Deze gelegenheid is de enige keer dat Manoach en de bode zelf de vrouw ter
sprake brengen. De bode heeft zich in een eerder stadium weliswaar recht-

streeks tot de vrouw gewend, maar daar is het bij gebleven. Hij praat alleen
nog 6ver haar. De vrouw zelf verwijst wel naar haar rol in de ontmoetingen
door drie keer te vermelden dat de bode'#N b# mik is geweest (r. 28 in 13.6,
en r. 58/59 in 13.10) en aan te halen dat de bode rechtstreeks gesproken heeft
tot haar (r. 33, 13.6).219 Voor de verteller speelt de vrouw een belangrijke rol,
voor de personages in het verhaal lijkt dit niet het geval te zijn. De vrouw
zelf benadrukt haar aandeel in de ontmoetingen en lijkt hiermee erkenning
van haar positie in het geheel op te eisen. Zij vertoont op twee momenten
initiatief, namelijk wanneer zij haar man geruststelt en wanneer zij haar zoon
een naam geeft. Merk op dat zij nergens 'vrouw van Manoach' wordt ge-
noemd, waarmee zij niet onlosmakelijk aan hem wordt gekoppeld door de
verteller: zij neemt eigen verhaalruimte in.
De vrouw en Manoach komen een aantal keren samen voor, vanuit ver-
schillende perspectieven. Rond de bewijsvoering van de identiteit van de
bode noemt de verteller hen drie keer samen als lr"*0*1 molo Manoach en zijn
vrouw. Twee keer als getuigen van het wonder, de derde keer als hij aangeeft
dat de bode zich niet nogmaals aan hen heeft laten zien. Manoach noemt de

217 Ze vertelt haar man over de eerste ontmoeting (13.6) en over de tweede ont-
moeting (13.10), ze stelt haar man gerust (13.23) en uiteindelijk baart ze een zoon
(13.24).

218
Te weten bij de introductie (r. 8,13.2), wanneer Manoach naar de bode gaat

(r. 61,13.11), en bij de dialoog waarin Manoach tegen zijn vrouw zegt dat ze zullen
sterven en zij hem weerspreekt (r. 115/118, 13.22)

219
Hoewel het hier gaat om iets wat de bode juist niet gezegd heeft, namelijk

waar hij vandaan kwam.
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vrouw in combinatie met zichzelf als hij God vraagt de bode terug te laten
keren om ons te vertellen wat ons te doen staat (r. 46/47, 13.8).220 Manoach
spreekt mede namens zijn vrouw (,Wij zouden lu wei hier willen houden,
13.15). Hij lijkt zich hiermee een plaats in de gebeurtenissen te willen in-
vechten, maar de bode gaat hier niet op in. Hij spreekt Manoach consequent
persoonlijk aan.221 De vrouw verwijst naar hen beiden via ons als ze Ma-
noach weerspreekt in zijn verwachting dat ze zullen sterven. In haar weer-
woord spreekt ze over het offer uit onze hand en de gezamenlijke ervaring
van het wonder, waarmee ze de offerhandeling die Manoach heeft verricht,
zich mede-toeeigent (r. 120-123, 13.23). De verteller vermeldt vier keer de
vrouw en de man gezamenlijk, namelijk drie keer als lr*ENI rlliz5 Manoach en

zon vrouw en den keer via 07'z hun aangezicht, waarbij de vindplaatsen
222

zijn gegroepeerd rond het wonder en het paar functioneert als getuigen.
Manoach probeert voor zichzelf een plaats te veroveren door te vragen de
bode terug te laten keren naar hem en zijn vrouw (17#R -119 NO Rl= moge die
toch nogmaals bij ons komen, 13.8), de vrouw eigent zich een plaats toe bij
het offer dat Manoach heeft gebracht door in deze context te spreken in de
eerste persoon pluralis. Hier lijkt een kleine strijd tussen de vrouw en de man
zichtbaar te worden.
De introductie van Manoach gebeurt via de vage verwuzing lrIN 0'10 een of

andere man (r. 6, 13.2), daarna wordt zijn eigennaam twaalf keer genoemd
in een grammaticaal zelfstandige positie, en 66n keer als bijvoeglijke bepa-
ling in mn Ap de stem van Manoach.223 Drie keer wordt er verwezen naar

220 Strikt genomen spreekt Manoach hier voor zijn beurt, want de bode heeft in
zijn ontmoeting met de vrouw niet gesproken over een rol die voor hem weggelegd
ZOU Zun.

221 Als kmezou vasthou(len, jg maaltijd, als ji een brandoffer wil maken, alle in
Ri 13.16.

222 r. 105/109/110/112, 13.19-21.
223 Hier is sprake van een mogelijk conflict tussen een literaire en een grammati-

cale analyse. Grammaticaal gezien is 'Manoach' een bijwoordelijke bepaling bij 'de
stem'.   De naam 'Manoach' wordt daarmee   in  Ri   13   soms  op een subjectspositie
ingezet, soms op een andere positie. Strikt genomen is de naam 'Manoach' in het
zinsdeel 'de stem van Manoach' in afgeleide zin gebruikt, waar interpretatieve bete-
kenis aan gehecht zou kunnen worden. Nu is echter de combinatie #p] DI50 een stem
verhoren een vaste uitdrukking die veelal gebruikt wordt om aan te geven of JHWH

een gebed al dan niet verhoort (Labuschagne, TWAT II 631-632). Kan er op basis
van de positie van zinsdeel 'Manoach'  in  13.10  nu  wel  of geen onderscheidende
betekenis worden gehecht aan de mededeling mn  #PJ  09:.15'tr,  Drou'l  en God hoorde
naar de stem van Manoach? Binnen de grenzen van Ri  1 3 -e n daarmee in vergelij-
king met de wijze waarop andere namen worden behandeld binnen de syntactische
wetten - wel. Het rechtvaardigt mijn inziens zelfs het bestuderen van andere vind-
plaatsen waarin deze uitdrukking wordt gebezigd (bijvoorbeeld Gen 30.6, Joz 10.14
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Manoach vanuit het perspectief van de vrouw en elke keer betreft het de
vermelding dat de vrouw de bode ontmoet als zij alleen is, waardoor deze
situatie benadrukt wordt.224 Manoach komt op 66n vindplaats na alleen in
vertellerstekst als individu voor. Die ene vindplaats is in de woorden van de
bode, namelijk als die zegt dat hij niet van het offer van Manoach zal ge-
bruiken (1'Grt53 vanje  maaltijd, r. 88, 13.16). De bode en de vrouw spreken
niet over Manoach alleen, Manoach verwijst niet naar zichzelf. Manoach is
de initiator en de afsluiter van de tweede ontmoeting. Binnen die ontmoeting
voeren hij en de bode een dialoog, waarbij zij afwisselend als subject in de
WayX-zin optreden. Manoach is als personage met name in vertellerstekst
aanwezig. Voor de conceptie van Simson is de aanwezigheid van Manoach
niet vereist aangezien de bode de veroorzaker is van de zwangerschap. Ma-
noach voert het offerritueel uit naar aanleiding van de ontmoeting. Manoach
lijkt de rol te hebben van 'aangever': doordat Manoach aanvankelijk niet
weet wat er gebeurd is en uitleg vraagt, krijgt de lezer extra informatie over
het verloop van het verhaal en de implicaties van deze zwangerschap.
Ten slotte Simson. Hij wordt pas bij name genoemd op het eind van dit
hoofdstuk, als hij zijn naam krijgt van zijn moeder (r. 125, 13.24). Het is ook
pas aan het einde dat de verteller over hem spreekt, en dit valt inhoudelijk
samen met de geboorte en het opgroeien. Daarvoor wordt er naar hem ver-
wezen via de gesproken woorden van de bode en de man. De vrouw spreekt
niet rechtstreeks over hem; ze spreekt namelijk alleen over Simson als zij de
bode citeert. Simson wordt vij f keer nprl de jongen genoemd, eerst door de
bode (r. 22, 13.5), vervolgens door de vrouw als zij de bode citeert (r. 40,
13.7) daarna door Manoach (r. 48, 13.8, en r. 709, 13.12) en ten slotte door
de verteller (r.  126,  13.24). Als 10 kind/zoon komt hij vier keer voor: twee
keer in de bodewoorden (r. 15 in 13.,3 en r. 20 in 13.5), een keer door de
citerende vrouw  (r.  36,   137)  en  een  keer  door de verteller  (r.   124,   13.24).
Merk op dat Manoach dus niet spreekt over 1, zoon. Hij plaatst zichzelf
hierdoor niet in de positie van vader van de boreling. Als 075" -10 gewijde
Gods wordt Simson twee keer betiteld, namelijk door de bode (r. 22, 13.5)
en door de vrouw die de bode citeert (r. 40, 13.7). Simson treedt in het slot
van Richteren  13 in vertellerstekst op. Hiervoor bestaat hij alleen in gespro-
ken tekst. Nu hij in vertellerstekst voorkomt, is het met de neutrale aandui-
ding -ipin de jongen, hoewel de vrouw hem dan al de naam Simson heeft

gegeven en het niet verrassend zou zijn geweest als de verteller deze naam

of  1  Kon  17.22),  met de vraag  of het ertoe  doet dat iemand tot God  bidt,  of dat het
erom gaat wat die persoon zegt: beantwoordt God het gedrag ofhet verzoek?

224 Dit is het geval als de vrouw 'haar man' vertelt over de eerste ontmoeting (r.
26, 13.6), als vermeld wordt dat 'Manoach, haar man' niet bij de vrouw is bij de
tweede ontmoeting (r. 52, 13.9) en als de vrouw naar huis rent en 'haar man' vertelt
dat de bode opnieuw verschenen is (r. 56,13.10).
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zou hebben gebruikt. Als de verteller de naam Simson had willen vermijden,
had hij ook een vervoegd werkwoord met een impliciet subject kunnen ge-
bruiken. Hij gebruikt echter de term die tot nu toe is gebezigd om te verwij-
zen naar de boreling, namelijk nunit dejongen.225 Het lijkt erop dat de vertel-
ler de aandacht nog niet op Simson  zelf wil leggen, als wel op het uitkomen
van de woorden  van  de bode, waarin immers sprake  is van  -10,1 de jongen.
Het wonder van de zwangerschap krijgt hiermee het volle licht.226

4.3.3.2 Richteren 14

De personages volgens de verhaallijn

Eerste deel: Simson daalt af naar Timna, ziet daar een vrouw en vertelt
zijn ouders over haar (14.1 - 14.4 )
Inhoudelijk gezien zet Simson de actie  die  hij 13.25 heeft ingezet,   door;
grammaticaal gezien is er een nieuw subject dat 14.1 markeert: Simson
houdt zich op in Machane-Dan, en daalt vervolgens af naar Timna. In dit
deel worden de verhoudingen tussen Israel en de Filistijnen op scherp gezet
door ten eerste de bruidskeuze door Simson en ten tweede de manier waarop
de betrokkenen verwijzen naar deze vrouw. De verteller brengt deze vrouw
bij haar introductie in het verhaal twee keer in verband met haar regionale
afkomst,  namelijk  als  :TrlxQrln neR een vrouw in Timna (14.1)  en

oriehe rn]la hilde dochters van Mel Filist#nen (14.1). Dit is ook woorde-
lijk de introductie die Simson gebruikt tegenover zijn ouders, maar wel met
een veelzeggende variant. Simson plaatst namelijk 'Timna' niet direct achter
'vrouw', zoals de verteller wei doet: C'rlt#El rll]32 T'irll:Orn 'n'Rn T'IDN een
vrouw heb ik gezien in Timna, bij de dochters van Mel Filistijnen (14.2).
Voor hem is het van groter belang dat hij een geweldige vrouw heeft gezien,
dan dat ze uit Timna komt. De ouders maken bezwaar en gebruiken hierbij
een  variant  op de introductie:  '031  51=11  1'111* rll]Ir] onder de dochters  van je
broeders en onder heel mi/n volk (14.2). Het bezwaar wordt zwaarder aange-
zet door de vraag waarom Simson  zelf op  pad is gegaan (;InR j#zelf,  r.  10,
14.3) en de bijstelling die gebruikt wordt (c'bitrl Crrithet1  bik de Filistijnen,
die onbesnedenen), maar - zegt de verteller tot het publiek227 - zij zijn dan                 )

225 Namelijk door de bode in r. 22 (13.5), de vrouw, die de bode citeert, in r. 40
(13.7), en door Manoach in r. 48 (13.8) en r. 70 (13.12).
226 Het kopje 'De geboorte van Simson' zoals vele malen Ri 13 in vertaling is geti-
teld, is m.i. dan ook onterecht gekozen. Een andere titel die de wonderbaarlijke
bevruchting aangeeft, zou meer aansluiten bij de inhoud van dit hoofdstuk.

227 Een dergelijke terzijde is ook in Richteren 13 gezien, waar de verteller zegt
dat Manoach niet op de hoogte is van de identiteit van de verschijning (13.6 en
13.21).
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ook niet op de hoogte van het gegeven228 dat interventie door JHWH ervoor
heeft gezorgd dat de Filistijnse vrouw op het toneel staat. Simson persisteert
en maakt dat duideluk door het pronomen personale :InlR haar (r. 13, 14.3)
aan het begin van zijn antwoord en het pronomen personale R'n zzl (r. 14,
14.3) dat direct daarop volgt, waar voor een goed begrip ook een impliciete
verwijzing had kunnen volstaan. De verteller benadrukt dit nog eens door
ook het pronomen personale z# (r. 16,14.4) te gebruiken. Hij gebruikt deze
verwuzing direct naast JHWH, naar wie hij ook weer verwijst met een pro-
nomen personale (hil, r. 17, 14.4), gevolgd door twee keer de Filistijnen (r.
17/r. 18,14.4). Overigens richt Simson zich tot zijn vader, en zegt de vertel-
ler dat beide ouders antwoorden. Het moge de lezer duidelijk zijn dat Simson
een foute keuze maakt, maar dat deze door JHWH is ingegeven. JHWH maakt
gebruik van Simson.

Tweede deel: Simson daalt met zijn vader en zijn moeder af naar Tim-
na, onderweg velt hij een jonge leeuw (14.5 - 14.9)

Eerste  scine:  Simson velt  een jonge  leeuw  (14.5 -  14.6)
Simson is de handelende persoon in deze scene, maar ;117' mi de geest van
JHWH is degene die hem hiertoe in staat stelt, aangezien Simson de jonge
leeuw pas kan vellen als de geest vaardig over hem is geworden. In de tekst
is dit te zien, doordat de verwijzing naar Simson een impliciet subject in de
werkwoordsvorm is (WayO in r. 24, 14.6), en mn' rlli de geest van JHWH een
expliciet subject (WayX in r. 23, 14.6). Waar de vader en de moeder zich ten
tijde van het gevecht met de jong leeuw bevinden, wordt uit de tekst niet
duidelijk. Op basis van 14.6 (r. 27/28 'Hij meldde [echter] niet aan zijn va-
der en zijn moeder wat hij gedaan had') kan ingevuld worden dat Simson na
het gevecht terugging naar zijn ouders en dat ze gezamenlijk hun weg ver-
volgden, terwijl hij zweeg over wat hij gedaan had.

Tweede scine: Simson daalt (verder) af, spreekt met de vrouw en haalt ho-
ning de leeuw (14.7 - 14.9)
Tegen een gezamenlijke reis spreekt echter r. 29 (14.7) waar gezegd wordt
dat Simson afdaalde en de ouders daarbij onvermeld laat. Simson spreekt tot
de vrouw en zij blijkt de juiste te zijn. De ouders spelen  in deze scdne alleen
een grammaticale rol als indirect object, en de inhoudelijk rol van degenen

228 Hier is de term 'gegeven' meer op haar plaats dan de term 'feit'. Wie spreekt
over een 'gegeven', gebruikt een vervoeging van het werkwoord 'geven' en gaat
daarmee strikt genomen uit van een gift, een gever en een begunstigde. De aanwe-
zigheid van de vrouw in het blikveld van Simson is met recht en rede een 'gegeven'
te noemen omdat JHWH zel f haar daar geplaatst heeft.



196 4 ANALYSE VAN DE TEKST

229aan wie iets nfet verteld wordt. De vermeldingen in deze sc6ne vormen de
laatste aanwezigheid van de moeder in de Simsoncyclus: Simson keert terug
'lOR #Rl 1'3R #M naar z#n vader en z#n moeder (r. 40, 14.9)', =15 Tri h#
geeft hen van de honing en (r. 41, 14.9) 152*'1 en zil aten (r. 42, 14.9). Hij
meldt niet de herkomst van de honing =15 aan hen (r. 43, 14.9).

Derde deel: de vader daalt af naar de vrouw en er wordt gefeest (14.10 -
14.20)
Het wordt uit de tekst niet duidelijk wie nu de gewenste toestemming geeft
aan Simson: de vader, de moeder of beiden. Weliswaar vermeldt r.  19 (14.5)
dat de ouders met Simson naar Timna afdalen, maar er wordt hierbij niet
verteld wat de reden van deze reis is. In elk geval geeft r. 45 en vooral het
vervolg daarop er blijk van dat de vader heeft ingestemd, want hij daalt af
naar de vrouw en meteen daarop wordt verteld over het feestmaal dat
Simson aanricht. De ouders van Simson zijn betrokken geweest bij de
bruidskeuze230 en de vader bij de totstandkoming van het huwelijk, maar
daarmee lijkt hun rol uitgespeeld, want ze worden niet genoemd in de feest-
vreugde met het raadselspel. Nieuwe spelers op het toneel zijn de
O·970 c,050 dertig metgezellen die Simson krijgt toebedeeld en die lnN bi#
hem zullen blijven. De woorden van de feestelingen in 14.15 geven aanlei-
ding aan te nemen dat de 'ze' in 14.11 de familieleden van de bruid zijn: de
dertig zijn door de familie uitgenodigd deel te nemen aan de feestvreugde. In
dit deel is, net als in het eerste deel, een parallelle opeenvolging van regels te
zien, die gelijk opgaat met de inhoudelijke ontwikkeling. Deze regels kennen
elk een eigen handelend expliciet subject die wat de loop van de gebeurte-
nissen betreft in logische volgorde staan. Eerst is er het vertellen van het
raadsel door Simson (r. 52, 14.12), dan het vertellen van de oplossing door
de 1'27.Dil mannen van die stad (r. 92, 14.18), daarna de reactie van
Simson, met behulp van de geest van JHWH (r. 99, 14.19) en tot slot de me-
dedeling dat 110: 0 neR de vrouw van Simson die van 1:TD-lrO5 ziln metgezel

werd (r. 106,14.20). Merk op dat Simson in elke regel voorkomt: als subject
(14.12), als indirect object (14.18), als bijwoordelijke bepaling (14.19) en
tweemaal in een bijwoordelijke bepaling (14.20):

14.12 52 >*Simson zei tegen hen: WayX
14.18        92 =*Toen zeiden de mannen van die stad tegen hem... WayX
14.19      99         =*Toen werd de Reest van JHWH vaardig over hem; WayX
14.20 106 =Toen werd de vrouw van Simson die van zo'n metgezel WayX

229  Vergelijkbaar  met  de  rol van Manoach  in  Ri   13,  waar hij degene  was  die
verstroken bleef van informatie.

230 r. 8 in 14.3 en r. 19 in 14.5.
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Eerste scSne: Simson geeft het raadsel op, het spel begint (14.12 - 14.17)
Simson speelt het raadselspel - getuige de inzet van dertig feestgewaden -
met de dertig metgezellen die bij hem zijn.

Eerste deelsc ne: De vrouw probeert noodgedwongen het antwoord te ont-
futselen (14.15 - 14.17/r. 87)
De vrouw is speelbal binnen het raadselspel, wat onder andere tot uiting
komt in de verschillende manieren waarop verteller en personages naar haar
verwijzen en zij zichzelf positioneert. De verteller noemt haar   110:50 neht de
vrouw van Simson (r. 70, 14. 15), en relateert haar daarmee aan Simson en
niet aan het volk waartoe zij behoort of de stad waar ze vandaan komt. De
metgezellen  spreken   over  l'OR rl'O rli41 lmR jou  en je vaderhuis (r.  73,
14.15) en plaatsen de vrouw binnen haar familie. Zelf spreekt de vrouw over
"09 73 de kinderen van m#n volk (r. 81,14.16), waarmee ze zichzelf reta-
teert aan de Filistijnen en zich tegenover Simson stelt. Simson plaatst haar
onder zijn vader en moeder als hij zegt dat hij de oplossing niet eens aan zijn
vader en zijn moeder heeft verteld, en dat hij dat dus al helemaal niet tegen
haar zal doen (14.16). Deze uitspraak van Simson is tevens de laatste keer
dat de moeder in de hele Simsoncyclus ter sprake komt. De vader zal door de
verteller nog genoemd worden aan het eind van de cyclus, als wordt verhaald
over de begrafenis van Simson in het grafvan zijn vader Manoach.

Tweede deelscifne: Simson vertelt het de wouw, de vrouw vertelt het door
(14.17/r. 88- 14.17/r. 91)
De verteller sluit zich aan bij de eigen positionering door de vrouw als hij
spreekt over nop '11 de kinderen van haar volk (r. 91,14.17). Simson wordt
in deze deelscdne door de verteleer niet bij zijn naam genoemd.

Tweede sc&ne: De 'mannen van die stad' vertellen de oplossing, het spel
eindigt (14.18)
De auteur spreekt nu niet over :Trip '12 de kinderen van haar volk, maar over

7'87 '0]R de mannen van die stad (r. 92, 14.18). Merk op dat de naam Timna
niet valt, net zo min als de naam Filistijnen of de naam Simson is gevallen.

Derde scidne: De geest van JHwH komt over Simson, die zijn schuld inlost
(14.19)
nin' 1-[li de geest van JHWH is het expliciete subject in deze scdne. De geest
doet Simson afdaten naar Askelon, dertig mannen verslaan, hen van hun
kleren ontdoen en zijn schuld inlossen. Als de verteller aangeeft dat Simson
kwaad is, gebruikt hij de staande uitdrukking lER irrl zijn neus ontbrandde
(vertaald met 'hij brieste van woede'). Hiermee doorbreekt hij de reeks van
vier werkwoorden met een impliciet subject volgend op de zin met het ex-
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plicieite subject m;r mn de geest van JHWH. De suggestie wordt daarmee

gewekt dat de woede voortkomt uit Simson zelf, en niet door de geest van
JHWH is ontbrand.

Vierde sc&ne: De vrouw gaat naar een ander (14.20)
Deze zin kent 010130 r)0R de vrouw van Simson als expliciet subject. Daar-
naast is er een rol weggelegd voor 15 ;117 -10R 1710715 zijn metgezel die hem
vergezeld had. Door deze neer te zetten met een twee keer gebruikt
 iTDn vergezellen, komt de wrangheid van de situatie voor Simson naar vo-

ren.

De personages individueel bekeken

In het begin van Richteren  14 is Simson nog initiatiefrijk, aan het slot nemen
anderen het initiatief over. Simson wordt aan het eind weliswaar kwaad en
lost zijn schuld in, maar dat doet hij nadat de geest van JHWH over hem
vaardig is geworden; de verteller noemt Simson niet meer bij name.
Zoals aangegeven komt Simson vier keer voor als individueel expliciet sub-
ject van een WayX-zin.231 Hij is hiermee het personage dat het vaakst indivi-
dueel in deze grammaticale positie staat. De andere personages die als expli-
ciet subject voorkomen, zijn de vrouw van Simson, en zijn vader en de geest
van JHWH.
Elke afdaling naar Timna staat in relatie tot de vrouw in Timna die Simson
daar gezien heeft. Haar rot maakt een ontwikkeling door die in het teken
staat van het huwelijk. In de eerste reis naar Timna ziet Simson de vrouw en
is zij onderwerp van verlangen; de tweede reis lijkt Simson (in het gezel-
schap van zijn ouders) te ondernemen om zich ervan te vergewissen dat de
vrouw een geschikte bruid zal zijn, en bij de derde reis gaat de vader naar de
vrouw om de bruiloft te regelen. In de periode van de afdalingen wordt de

232
vrouw in kwestie aangeduid met de algemene verwijzing ;1014 vrouw, ter-
wijl  na het feestmaal  (r. 46 in  14,10) haar benaming 110:10  nuM de vrouw van

Simson wordt De wijziging van benaming van ;1014 vrouw naar233

Pect nwR de vrouw van Simson is een aanwijzing dat met de term
nrtrj feestmaal de auteur doelt op het bruiloftsfeest zelf en niet op een feest
dat gegeven wordt om de afspraken te vieren, een verlovingsfeest. De bena-
ming 110:10 rrEN de vrouw van Simson gebruikt de verteller een aantal keren
als de vrouw subject is, en dus het initiatief heeft.234 Ook gebruikt hij  in twee

231 r. l in 14.1; r. 12 in 14.3; r. 46 in 14.10; r. 52 in 14.12.
232 r. 6 in 14.2, r. 30 in 14.7, r. 45 in 14.10
233 r. 10 in 14.15, r. 77 in 14.16, r. 106 in 14.20
234  r.  77  in  14.16,  r.   106  in  14.20
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subjectsgevallen het pronomen personale N'n z/). Dit pronomen kan in
235

voorkomende gevallen de functie van benadrukking toegekend worden, om-
dat een subjectsfunctie ook impliciet weergegeven kan worden via de werk-
woordsvorm. De vertelier blijkt R'71 zil ingezet te hebben op de twee momen-
ten van het verhaal waarin de aanwezigheid van de vrouw wordt gelegiti-
meerd. Omdat de aanwezigheid van de vrouw de gebeurtenissen in gang zet,
ZUn deze twee momenten cruciaal te noemen. Het eerste moment beweegt
zich op niveau van de narratio, namelijk als Simson zijn ouders overtuigt dat
precies z# de juiste is in zijn ogen, het tweede moment op het niveau van de

· 236meta-communicatie    als de verteller het publiek informeert over de werke-
tijke herkomst van de vrouw.237

14.3        14                '1'3 :'1-10' R'71 'D   wantprecies Nt is juist in mijn ogen
14.4 15/16 717'  R-) 7nN7 7'ZK    zijn vader en zijn moeder wisten immers niet

WiT  mn't  'D      dat 4ier vanwege  JHWH was

De vrouw in Timna is door de interventie van JHWH de aanleiding tot het
gewelddadig treffen tussen Simson en de Filistijnen: zij is de bruid van
Simsons keuze en zij is degene die ervoor zorgt dat de Filistijnen het raadsel
ten overstaan van Simson kunnen oplossen. Simson reageert op twee crucia-
le punten op de vrouw, namelijk door haar te willen trouwen en door haar de
oplossing van het raadsel te vertellen. Er is een diversiteit aan verwijzingen
naar de vrouw:

14.1 verteller: vrouw in Timna Simson ziet de vrouw in Timna

onder de dochters van de Filistijnen
14.2 Simson: een vrouw Simson vertelt over de vrouw238

in Timna onder de dochters van de Filistijnen
14.3 de vader:      een vrouw  bij  de  Filistijnen,  die  onbesnedenen   de vader  maakt bezwaar
14.15 verteller: vrouw van Simson de Filistijnen bedreigen de vrouw
14.16 verteller: vrouw van Simson de vrouw probeert Simson over te halen
14.20 verteller: vrouw van Simson de vrouw wordt de vrouw van een ander

De verknoping van de vrouw met de Filistijnen vindt een echo in de verwij-
zing naar'AD mijn volk (door de vrouw zelf in r. 81,  14.16) en rIDD haar volk

235 r. 14 en r. 16 in 14.3.
236 i.e. de communicatie over de communicatie.
237 De vertaling in r. 16 (14.4) van Irn met z# is tegen de gangbare opvattingen

in (zie ook de voetnoot bij de vertaling), maar heeft goede zin hier. De aandacht
wordt getrokken naar de presentie van de vrouw als veroorzaakt door JHWH, terwijl
de gangbare vertalingen de interpretatie geven dat het verlangen naar de vrouw de
oorzaak vond bij JHWH. Zie verder bij de exegese.

238 Zie hierboven voor het verschil in verwijzen naar de vrouw door de verteller
en door Simson.
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(door de verteller in r. 91,14.17). Degenen naar wie de vrouw verwijst, heb-
ben juist deze relatie uitgehold toen zij het dreigement van verbranding uit-
ten en spraken over 1'314 rri rittl ln1R jou en je vaderhuis (r. 73,  14.15). Zij
zonderen de vrouw daarmee  af van  de  rest van het Filistijnse volk.
Handelend subject in een WayX-zin is zij in twee gevallen. Ten eerste als ze
Simson de oplossing afhandig weet te maken (r. 77 in 14.16) en ten tweede

als  zij de vrouw  van een ander wordt  (r.   106  in   14.20).  Het is ironisch  te
noemen dat deze vrouw juist bij deze mededelingen, waarin zij een rol heeft
die niet in de rede ligt voor de echtgenote van iemand, als 'de vrouw van'
wordt gepositioneerd.
De moeder van Simson komt in totaal negen keer voor, zonder uitzondering
in combinatie met de vader. Dit staat in contrast met haar optreden in Richte-
ren   13,  waar  zij als individu een cruciale positie inneemt.  En  werd  zij   in
Richteren 13 nergens gepositioneerd als moeder,  hier  is  dit de enige  rol
waarin zij genoemd wordt. De moeder speelt samen met de vader een (klei-
ne) rol binnen het deel van de anekdote dat zich beperkt tot de bruidskeuze.
De vader treedt in tegenstelling tot de moeder wel als individu op. Dit ge-
beurt twee keer, waarbij de tweede keer inhoudelijk voortvloeit uit de eerste
keer. De eerste keer is de vader indirect object (Simson licht aan zijn vader
zijn bruidskeuze toe, r. 12 in 14.3); de tweede keer heeft hij de functie van
expliciet handelend subject (de vader daalt af naar Timna om naar de bruid
van Simsons keuze te gaan, r. 45  in 14.10). Hoewel de naam van de clan niet
valt, plaatsen twee vermeldingen de vader - en in zijn kielzog zijn zoon
Simson - in relatie tot de familie van de Danieten. De eerste vermelding
betreft de zin waarin de vader vraagt of Simson echt geen vrouw kan vinden
9131) 5027 TnR mizz onder de dochters van je broeders en onder heel mijn
volk  (r. 9, 14.3). De tweede plaats rept over het familiaire collectivum
17'int n'G z#n vaderhuis waarnaar Simson terugkeert (r.  105,  14.19). De
vader wordt hiermee gepositioneerd in een groter verband dan de kring van
verhaalpersonages die op het toneel staan. Hij speelt een rol van het begin
van de bruidskeuze tot het einde van de bruiloft doordat in r. 105 wordt
verteld dat Simson naar zijn vaderhuis gaat. In vergelijking met de moeder is
de vader het nauwst bij de anekdote betrokken door zijn gang naar Timna
voorafgaand aan het feest en de terugkeer van Simson naar het vaderhuis na
het feest. Verder strekt de dimensie van de vader zich uit tot buiten de anek-
dote via de vermelding van de familierelaties.
De ouders komen samen in totaal komt negen keer voor, op 66n uitzonde-
ring na steeds in vertellers-tekst.239 Deze ene uitzondering is als Simson zijn
bruid vertelt dat hij zelfs niet 90Mb '1145 aan zi/n vader en z#n moeder de

239  Zoals ter plaatse  aan  de  orde is geweest,  komt de vrouw  ook  in  Ri   13  voor-

namelijk in vertellerstekst voor.
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oplossing van het raadsel heeft verteld (r. 84, 14.16). Zij bekleden drie maal
een subjectspositie: als zij in de discussie rond de bruidskeuze bezwaar ma-
ken tegen de bruid (r. 8, 14.3), wanneer de verteller vermeldt dat ze niet
wisten dat de vrouw er door toedoen van JHWH was (r. 15,14.4) en wanneer
Simson met zijn vader en zijn moeder afdaalt naar Timna, de woonplaats van
de bruid (r. 19,14.5). De overige keren zijn de vrouw en de man passief
aanwezig, namelijk een keer als bijwoordelijke bepaling van plaats en vijf
keer als indirect object.240 Van die vijf keer zijn er vier in combinatie met het
werkwoord 1% melden, en daarvan weer drie in combinatie met een nega-
tie.241 Het optreden van de ouders is op basis van deze observaties marginaal
te noemen. De expliciete toestemming voor het huwelijk geven zij niet. Ze
worden voornamelijk afgeschilderd als mensen die van niets weten.
De Filistijnen komen als zodanig maar twee keer voor, beide keren als de
verteller extra informatie geeft aan de lezer: JHWH zocht aanleiding tot one-
nigheid met ('neSE de Filistijnen  (r. 17, 14.4), want in die tijd heersten im-
mers ('5102#fi de Filistijnen over Israel (r. 18,14.4). Zij spelen hiermee een
rol in de grote geschiedenis, maar niet in de anekdote die verteld wordt in het
onderhavige Richteren-hoofdstuk. In de anekdote is wel een specifiek lid van
dit volk belangrijk, te weten nn1171 0'gn de vrouw in Timna. Zij wordt
door de verteller en door Simson aangeduid naar haar volk, namelijk via de
uitdrukking 0:1055] r11312  bil de dochters van de Filist#nen (resp. r. 2,14.1
en r. 6 in 14.2), terwijl de vader het in dit verband houdt bij het negativum
('570;1 or,05,Dro bil de Filist#nen, die onbesnedenen, (r. 11,14.3), waarmee
hij de Filistijnen vergelijkt met zijn eigen, besneden, volk
Een uitsnede van de Filistijnen vormen c'ill'ton de metgezellen. Deze zijn
alleen te traceren als er rekening wordt gehouden met een diversiteit aan
vermeldingen,242 die zichtbaar is vanaf r. 46/47 (14.10):243

240 Als indirect object: r. 4 in 14.2, r. 27 in 14.6, r. 41 en r. 43 in 14.9, en r. 84 in
14.16; als bijwoordelijke bepaling: r. 40 in 14.9.

241 Simson meldt niet aan zijn ouders dat hij gevochten heeft met de jonge leeuw
(vertellerstekst, r. 27 in 14.6); Simson meldt niet aan zijn ouders waar hij de honing
vandaan heeft (vertellerstekst, r. 43, 14.9); Simson meldt zijn bruid dat hij zelfs niet
aan zijn ouders de oplossing van het raadsel heeft verteld (Simson in r. 84, 14.16).

242 Wat het een computergestuurd programma onmogelijk maakt deze persona-
ges met elkaar te verbinden op basis van herkenbaarheid.

243 C'llr1371 10D' ID 'D :'Intri Tlejau 00 DD'l Simson maakte  daar een feestmaal
want zo plegen de jongemannen te doen. De macro-syntactische structuur onder-
steunt deze aanname, aangezien de regels 46 en 47 geen parallelle of afhankelijke
regels kennen en daarmee als scharnierverzen lijken te fungeren tussen het deel over
de bruidskeuze en het deel over de bruiloft.



202 4 ANALYSE VAN DE TEKST

14.11      50 verteller dertig metgezellen object
14.16   81 bruid aan de kinderen van mijn volk indirect object

14.17 91 verteller aan de kinderen van haar volk indirect object
14.18     92 verteller de mannen van die stad subject
14.19 103 verteller aan de verklaarders van het raadsel indirect object

In r. 91 (14.17) sluit de verteller zich aan bij de woordkeuze van de vrouw.
Pal daarop gebruikt hij echter een andere naam voor de metgezellen: rIDD '07
de kinderen van haar volk worden n'On 't:* de mannen van die stad. De
metgezellen worden niet meer gerelateerd aan de vrouw, maar aan de stad
waar ze wonen, Timna, waarbij deze plaats zelf echter onvermeld blijft. Het
lijkt wel of de mannen een ont-Filistijningsproces doormaken, want even
verderop noemt de verteller ze zelfs :'11'r'171 97'71 de verklaarders van het
raadsel, waardoor ze nog meer verbonden worden met de scdne in het ver-
haal en nog verder weg komen te staan van de grote geschiedenis. Die ene
keer dat de metgezellen subject zijn, betreft de scdne waarin zij het raadsel

oplossen. Deze sctne is de aanjager voor de gebeurtenissen in de volgende
hoofdstukken,244 en vormt hiermee literair gezien een hoogtepunt, wat zich
weerspiegelt in de syntactische structuur.245 Een van de Filistijnen speelt een

individuele rol, te weten de 15 TIDn nU R l;'11 nO metgezel die hem vergezeW
had (14.20). Bijna terloops vermeldt de verteller dat een van
cvnnin c'050 de denig metgezellen (r. 50, 14.11) de plaats van de bruide-

gom inneemt, waarmee Simsons plaats is vergeven. Dit is de clill hanger
naar het volgende hoofdstuk. De Filistijnen als volk spelen een rol in de
grote geschiedenis, in de anekdote komen ze voor in een diversiteit aan ver-
meldingen. Deze diversiteit laat zien dat de rol van de Filistijnen ten dienste
staat van het verhaal dat verteld wordt. Zij vormen geen onveranderlijke
groep; hun verhaalstatus is afhankelijk van wat er gebeurt.
JHWH komt in de vertellerstekst voor. De keer dat JHWH subject is, gebruikt
de verteller het pronomen personale Rin h# (r. 17, 14.4). Twee keer is
777' 1-Ill de geest van JHWH subject, en wel in r. 23 (14.6) en r. 99 (14.19).
Beide keren gaat het om een gevecht dat Simson levert, en dat hij wint door-
dat de geest van JHWH vaardig over hem wordt. Eenmaal komt JHWH voor
als zelfstandig zinsdeel, namelijk in r. 16 (14.4) als de verteller aangeeft dat
de vrouw in Timna er is :Tlrro vanwege JHWH.
De verteller speelt met de tegenstellingen en tegengestelde belangen in de

verwijzingen en naamgevingen, met name zichtbaar rondom de vrouw en de
Filistijnen. Een aantal personages uit Richteren   13 komt terug in Richteren

244 Zie de exegese.
245 De regel vormt samen met r. 52 11Dne Cn# 113RV Simson zei tegen hen het

kader waarin het raadselspel is vervat. Zie verder de syntactische analyse van dit
hoofdstuk.
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14. Allereerst is er Simson,  die  aan  het  eind van Richteren  13 als personage
zijn debuut maakt.246 Dan zijn er de ouders: zij komen in Richteren   13  voor
als 710Rn de vrouw en 11131 Manoach, terwijl ze in Richteren 14 voornamelijk
optreden in gezamenlijkheid als 10Rl T,R zijn vader en zijn moeder. Merk op
dat  in  Richteren   14 de vrouw voor het eerst als moeder wordt aangeduid en
dat Manoach zijn naam  is verloren - tot het moment dat zijn graf genoemd
wordt. Samen worden de vrouw en de man gepresenteerd in hun ouderlijke
relatie tot Simson. Door deze presentatie als 110Rl 1'3R zijn vader en zijn
moeder wordt de focus op twee manieren bij Simson gelegd: door de gebe-
zigde substantiva en via de suffixen. De geest van JHIVH keert ook terug. In
Richteren  13 is de mir mn het laatste handelende subject (r.  128,  13.25). In
Richteren    14   komt   de   mn'  r117  nog  twee   keer  voor,   dan in gelukluidende
bewoordingen en eveneens als handelend subject (r. 34,14.6 en r. 99,14.19).
In  Richteren 13 wordt de geest  van JHWH actief, nadat JHWH Simson heeft
gezegend, in Richteren 14 gebeurt het als Simson wordt aangevallen door
een jonge leeuw en later als hij wraak wil nemen op de Filistijnen. In alle
gevallen heeft het vaardig worden letterlijk een actie of beweging tot gevolg.
De geest van JHWH staat aan het begin van alle handelen door Simson (Rich-
teren   13), en initieert deelhandelingen (Richteren 14). Hiermee is tevens
gezegd dat Simson afhankelijk is van de geest van JHWH en in het verlengde
hiervan van JHWH zelf.

4.3.3.3 Richteren 15

De personages volgens de verhaailijn

Opening: Tijdsbepaling (15.la)
In de tijdsbepaling komen geen personages voor.

Eerste deel: Simson zoekt zijn vrouw op (15.lb - 15.2)
Er staan minstens drie en waarschijnlijk vier mensen op het toneel. Bron
voor deze constatering vormen naast de vertellersuitspraken ook de uitspra-
ken van de verhaalpersonages. De verteller spreekt niet alleen over247

Trano Simson en 33Rn haar vader, maar ook over hen als degenen tot wie

Simson zich richt en waarmee hij verwijst naar een meervoudig indirect
object (=25 nOR'l Simson zei tegen hen, r. 13,15.3). Simson spreekt dus tot
3R2n haar vader en tot minstens 66n ander persoon. Omdat de vader de

dochters met elkaar vergelijkt, zijn beide dochters op dat moment verhaals-

246 Zoals eerder aangegeven komt Simson  in  Ri 13 voornamelijk  voor  als  ge-
spreksonderwerp, en niet als personage in vertellerstekst.

247 Zie hiervoor de syntactische analyse per hoofdstuk.
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gewijs aanwezig en wordt de vergelijking dus ter plekke gemaakt. In de
woorden van de vader komt n6g een personage naar voren dat ook in Richte-
ren  14  werd  genoemd  (14.20),  namelijk 79710 je metgezel, oftewel de man
die de bruid van Simson de zijne mocht gaan noemen. Doordat de vader het

pronomen possessivumje inzet, wordt Simson bij de nieuw ontstane situatie

getrokken, hij lijkt bijna een medeplichtige te worden door de relatie die de
vader tussen hem en de metgezel legt.

Tweede decl: Simson verbrandt de oogst, de Filistijnen verbranden de
vrouw en haar vader (15.3 - 15.6)
Dan is er de reactie van Simson: hij kondigt zijn wraak aan en steekt de
oogst van de Filistijnen in brand, waarna de Filistijnen op hun beurt als
weerwraak de vrouw en haar vader verbranden (15.3-6). In deze tweede
scdne komt Simson alleen op het toneel te staan, want er worden geen andere

personages genoemd. De Filistijnen moet verteld worden wie de aanstichter
van dit kwaad is. Wie de uitleg geeft, is niet duidelijk (cr,#11 1-,rGR'l De
Filistijnen zeiden... r. 14, 15.6; 17ON'l Ze zeiden... r. 26, 15.6). Mogelijk
spreken de Filistijnen tot elkaar en komt het antwoord uit de eigen groep.
Daarnaast is het op basis van de grammatica mogelijk dat er een onbekende
'ze' in het spel is.248 Er wordt in elk geval verteld wie verantwoordelijk is
voor de schade en waarom het koren in brand is gestoken, en daarbij wordt
naar Simson verwezen met zijn naam dn een bijstelling
•rn:11nn 110:Xj Simson, de schoonzoon  van de Timniet. Hieruit  valt  te  con-
cluderen dat de zegslieden weten dat de agitator Simson heet, en dat ze ervan

uitgaan dat hij is gehuwd met de vrouw uit Timna. Het verwijzen naar het
huwelijk tussen Simson en de vrouw zou erop kunnen wijzen dat de zegslie-
den vinden dat Simson in zijn recht staat met zijn protest tegen de gang van
zaken. Verder is op te merken dat deze zegslieden blijkbaar verwachten dat
de toehoorders weten wie met 'nnn de Timniet wordt bedoeld. Het is de
enige keer dat de vader van de bruid niet als TIONn haar vader wordt aange-

duid en een naam krijgt die niet aan een persoon maar aan een locatie is ge-
relateerd. Nadat de oogst in brand is gestoken, krijgen we te maken met twee
groepen: de Filistijnen enerzijds en de bruid en haar vader anderzijds.

Laatstgenoemden zijn in het verhaal op syntactische gronden aanwezig als
object, maar zijn ook inhoudelijk lijdend voorwerp: zij worden verbrand als
weerwraak voor de verbrande oogst.

248
De schrijver had overigens in dat laatste geval ook een constructie kunnen

gebruiken zoals in 16.2 is gebeurd: nDR# c'nrph aan de Gazieten werdgezegd.
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Derde deel: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich;
God splijt een rots (15.7 - 15.19)

Eerste sc&ne: Simson geeft de Filistijnen ervan langs (15.7 - 15.8)
Simson kondigt zijn wraak aan en voert deze uit: hu molesteert de Filistu-
nen, die alleen via een suffix genoemd worden: arl,R 1'1 hi) trapte hen (r. 36,
15.8).

Tweede sc9ne: de manschap van Juda levert Simson uit (15.9 - 15.13)
c'n05ED De Filistijnen zijn het eerst genoemde subject (15.9, r. 39), daarna
treedt 3-11:1' 0,R de manschap van Juda (r. 42, 15.10) naar voren. De Filistij-
nen lukt het niet Simson gevangen te nemen, de Judeers helpen hen daarbij.
T'IlliT'D LE'R ('51 7* rl050 Drieduizend man uit Juda komen tegenover Simson
te staan (r. 49, 15.11). Deze drieduizend mannen en Simson voeren samen
een conversatie. De manschap stelt de retorische vraag aan Simson:
C'n#E 111 050n 'D nrt' R rt Je weet toch dat de Filistijnen heersen over
ons?(r. 51/52, 15.11).249 De manschap en Simson lijken te onderhandelen,
waarbij de uitkomst is dat Simson zich gevankelijk laat wegvoeren.

Derde sc2ne: Simson bewijdt zich van zijn boeien en van de Filistijnen
(15.14-15.15)
De verteller gebruikt het expliciete subject ttlrl hi) als hij aangeeft dat
Simson in Lechi aankomt (r. 73, 15.14), waar de Filistijnen zich ophouden
(cf 15.9). Simson wordt opgebracht door Judeers (cf 15.11), maar zij worden
door de verteller niet meer genoemd. Als hij in Lechi aankomt, stormen de
Filistijnen joelend op hem af. Direct daarop wordt de geest van JHWH vaar-
dig over Simson, waarna deze e/R 95R duizend man kan verslaan.

Vierde scine: Simson zingt zijn lied en God splijt een rots (15.16 - 15.19)
Simson wordt bij name genoemd als hij het lied van zijn overwinning zingt.
Het is de laatste keer in dit hoofdstuk dat zijn naam klinkt. In zijn lied refe-
reert hij aan de u'R 967N duizend man die hij heeft verslagen (r. 85,15.15) en
refereert hij - net als zijn vader deed toen Simson vertelde over zijn bruids-
keuze - aan de Filistijnen als ('frion die onbesnedenen. Simson roept ver-
volgens mn' JHWH aan (r. 95,  15.18). De verteller geeft aan dat ('i-1514  God in

250actie komt. m:r Jmfw wordt niet genoemd (r.  100,  15.19).

249 In Ri 14.4 heeft de verteller de Filistijnse overheersing al aangehaald. Zie de
exegese t.p.

250  Ook in Richteren 13 waren wisselingen  te  zien  in de verwijzing  naar  God.
Manoach richt tot JHIFH, vervolgens gaat Godtot actie over (Ri 13.8/9).
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Slot: Simson richt 20 jaar (15.20)
De laatste twee verhaalpersonages die met naam worden genoemd, zijn de
twee volken: Israel en de Filist(/nen. Deze slotzin draagt niet de naam van
Simson, wel die van Israepi  en de Filistijnen.
Met hen is het begonnen in Richteren 13, met hen wordt Richteren 15 afge-
sloten en lijkt de cirkel rond te zijn.

De personages individueel bekeken

Afgaande op het aantal malen dat een personage als expliciet subject voor-
komt, is Simson de belangrijkste actor te noemen, want zijn naam komt ze-
ven keer voor, de Filistijnen vier keer, de vader twee keer en de manschap
uit Juda ook twee keer. De aanleiding voor alle handelingen wordt gevormd
door de positie van de vrouw die Simson tot echtgenote had gekozen, maar

alle handelingen zelf liggen bij de mannen.
Simson is degene die in Richteren  15  aan het begin staat van de acties.  De
drie sctnes van dit hoofdstuk staan in oorzakelijk verband met elkaar en
kennen Simson als aanjager. Zonder zijn initiatief zouden deze gebeurtenis-
sen niet hebben plaatsgevonden. Opvallend is dat Simson een aantal malen
het initiatief neemt door eerst iets te zeggen en daarna pas tot handelen over
te gaan. Hij proclameert als het ware de reden van zijn komende handeling.
Simson komt in elke scBne als handelend persoon voor. In het eerste blok (r.
2-12, 15.1-15.2) tegelijkertijd met zijn voormalige schoonfamilie, in het
tweede blok (r. 13-31, 15.3-15.6) soleert hij,252 in het derde blok (r. 32-109,
15.7-15.20) heeft Simson rechtstreeks te maken met de drieduizend man van
Juda en later met de Filistijnen, van wie hij er duizend verslaat. In de laatste
sctne roept Simson JHWH aan, die als God in het verhaal tot actie overgaat.
Simson wordt zeven keer bij name genoemd, en 66n keer wordt er naar hem
verwezen met het pronomen personale Rln h#. Hij is de spil van het verhaal.
Dit in tegenstelling  tot  zijn  rol in Richteren 14 (waarin de bruid degene   is

van wie acties afhankelijk zijn) en Richteren 13 (waarin de moeder een cru-
ciale rol speelt). De appositie 'Znn Trln schoonzoon van de Timniet, die
wordt gebezigd door onbekende zegslieden, is de enige keer dat Simson
wordt gerelateerd aan een persoon (hier aan zijn schoonvader en daardoor
indirect aan diens dochter) en een locatie (Timna). De appositie bevat de

aanwijzing  waar  het  fout  gaat in Richteren 15: Simson  is geen schoonzoon

geworden, wat 'ze' ook mogen zeggen.

251 Ismal wordt voor het eerst sinds Ri 14.4 (In die tijd heersten immers de Filis-
tijnen over Israel) weer genoemd.

252 Zoals aan de orde geweest, hebben de Filistijnen Simson niet bezig gezien
toen hij de oogst in vlammen zette, later kunnen ze hem niet vinden als hij zich in de
kloof van de rots Etam heeft teruggetrokken.
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De aanwezigheid van de vrouw van Simson is te vermoeden in het indirect-
objectsuffix van 110Drl Gr15 7:5R'l Simson zei tegen hen (,r. 13,15.3), evenals
de aanwezigheid van haar zus. Beiden hebben hier een zwijgende, passieve
rol. Verder heeft Simsons vrouw samen met haar vader de rol van slachtoffer
in r. 31 (15.6). Zonder zelf invloed te kunnen uitoefenen op de gebeurtenis-
sen overkomt het de vrouw dat er via haar en haar vader wraak wordt geno-
men. Wat de vrouw denkt of doet, is niet van belang voor de loop van het
verhaal, want niet zijzelf is de aanleiding tot de kettingreactie van wraak,
maar haar positie als weggegeven bruid. Dit weerspiegelt zich in de bena-
ming voor haar: Simson noemt haar •:1014 m#n vrouw (r. 4,1 5.1), maar de
vader verwijst slechts via suffixen naar haar. Ook de verteller spreekt over
zijn vrouw, maar haar lot wordt bezegeld door onbekende zegslieden, die de
Filistijnen uitleggen waarom Simson de oogst in brand heeft gestoken: van-
wege z#n vrouw (r. 28, 15.6).

De jongere zus van de bruid is - zoals hierboven aangegeven - waarschijn-
lijk te vinden in het indirect-objectsuffix van r. 13 (15.3). Verder komt zij
voor in het citaat van haar vader (15.2), waarbij zij weliswaar grammaticaal
onderwerp is, maar verhaal-inhoudelijk de passieve rol van vergelijkingsma-
teriaal bekleedt. Stil spel, om in toneeltermen te spreken.
De vader is minder passief dan zijn dochters. Hij blijkt zijn dochter te heb-
ben gegeven aan een metgezel van Simson.253 Hij weigert Simson toestem-
ming om tot zijn dochter te komen (r. 5,15.1), en gaat in debat met Simson
(r. 13,15.3). Hij verliest samen met zijn dochter het leven in de wraak-actie
(r. 31,15.6). Dit personage wordt consequent aangeduid met haar vader, en
wordt hiermee gepositioneerd in het perspectief van zijn dochter, de vrouw
van Simson.254 Edn keer wordt een relatie gelegd tussen hem en Simson, en
wel in de constructie '21nrl  Tnrl de schoonzoon van de Timniet (r. 27,15.6).
De metgezel wordt genoemd door de vader (15.2). Zijn uitspraak is zo ex-
plosief dat Simson wraak gaat nemen vanwege de positie die de metgezel
inneemt, en waarop hij meende recht te hebben, namelijk die van bruidegom.
De Filistijnen reageren vier keer als expliciete subjecten op wat Simson
doet, maar zij zijn nergens de initiators. Zo nemen ze wraak voor de ver-
woeste oogst (r. 31,15.6), zoeken ze even later Simson, omdat hij hen een
aframmeling heeft gegeven (r. 39,15.9) en komen ze op als de Judeers nade-
ren met de geboeide Simson in hun midden. Driemaal zijn ze slachtoffer, de
eerste keer door de verbrande oogst, de tweede keer door de vechtpartij, en
de derde keer door de aframmeling met de ezelskaak. Merk op dat in Richte-

253 In Ri 14.20 is niet beschreven dat het de vader was die zijn dochter aan een
andere man dan Simson heeft gegeven. De rol van de vader blijkt pas uit diens eigen
woorden zoals weergegeven in Ri 15.2.

254
Op mijn beurt kan ik deze vrouw alleen maar aanduiden in relatie tot andere

verhaalpersonages, doordat zij geen eigen naam heeft.
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ren   15 de Filistijnen  bij hun officiele naam genoemd worden  en  niet  met
omschrijvingen zoals in Richteren   14 het geval  was.   Hier  is  het  hele  volk
tegenspeler van Simson.
De manschap van Juda komt in actie als de Filistijnen in hun gebied komen

(r. 42, 15.10). Drieduizend man daalt af naar Simson (r. 49,  15.11) met het
doel de gezochte in handen van de zoekenden te geven. De mannen van Juda

zijn geen initiatoren in het verhaal, zij proberen de schade in de spiraal van
wraak en weerwraak te beperken. In tegenstelling tot de Filistijnen naar wie
verwezen wordt met het gentilium, is er in het geval van de manschap van
Juda geen sprake van het gentilium Judears. De verteller zet door deze ter-
minologie niet het gehele volk op het toneel als tegenspeler van Simson. Het
gevolg is dat Simson niet tegenover heel zijn eigen volk wordt geplaatst,

maar tegenover een deel ervan. Hij blijft zo deel uitmaken van het volk, en
wordt er niet buiten gezet.

4.3.3.4 Richteren 16

De personages volgens deverhaa lijn

Vilfde sc&ne: Simson bezoekt een hoer te Gaza en ontsnapt (16.1 - 16.3)
Simson neemt het initiatief door naar Gaza te gaan. Daar ziet hij nni nER een

vrouw, een hoer (r. 2, 16.1), tot wie hij gaat. Een onbekende instantie deelt
de Gazieten mee waar Simson is Or:*5 ('MTD# ami de Gazieten werd ge-
zegd, r. 4/5,16.1). De verteller gebruikt een constructie waardoor niet duide-
lijk wordt wie vertelt en of deze vertelinstantie uit meer dan 66n persoon
bestaat. Simson is voor de Gazieten te sterk en kan daardoor ontsnappen.

Vierde deel: Simson wordt verliefd op Delila met fatale gevolgen (16.4 -
16.30/r. 185)
In het begin van het vierde deel refereert de verteller aan Simson met een
impliciet subject: J;'IN, h# ging houden (r. 21, 16.4). Delila wordt geYntrodu-
ceerd via een regio (p-10 511: Dal van de Wi#nstok, r. 21, 16.3) en vervolgens
met haar naam ;15'57 Delila (r. 21/22, 16.4). Het wordt uit de tekst niet dui-
delijk of Delila afkomstig uit dit dal, of dat Simson en zij elkaar daar ont-
moet hebben en zij van elders afkomstig is.

Eerste onderdeel: De Filistijnen schakelen Delila in, Simson wordt ge-
vangen genomen (16.5 - 16.30)
Dan betreden ('r,05El '110 de Filist#nse stadsvorsten betreden het toneel (r.
23, 16.5). Als zij Delila omkopen teneinde achter de bron van Simsons
kracht te komen, doen ze dat in bewoordingen die de woorden van de brui-
loftsgasten tegen de beoogde bruid in herinnering brengen:
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14.15 bruiloftsgasten: Verleid je man de bruiloftsgasten tegen de bruid
16.5 stadsvorsten: Verleid Item de stadsvorsten tegen Delila

De bruiloftsgasten brengen de vrouw in een get'nstitutionaliseerde relatie tot
Simson door te spreken over 10'R je man. De stadsvorsten doen anders. Zij
brengen Simson niet in relatie met Delilas en noemen ook zijn naam niet.

Eerste sc&ne: Delila bindt Simson (16.6 - 16.9)
In de eerste sctne spelen dde personages een rol, elk met naam en toenaam
genoemd. Delila vraagt Simson naar zijn krachtbron, Simson antwoordt, de
Filistijnse stadsvorsten brengen wat Delila denkt nodig te hebben. Als Delila
Simson vastbindt, gebruikt de verteller hun namen niet. Delila roept Simson
bij zijn naam als ze hem waarschuwt voor de Filistijnen.
Over degenen die hun kans afwachten, is de verteller vaag. Hij zegt
7-Tn=t nh Zi' terwijl de in hinderlaag liggenden bij haar in de kamer verble-
ven (r. 46, 16.9). Grammaticaal gezien kan het zelfstandig gebruikt participi-
um 10' liggenden slaan op de Filistijnse stadsvorsten, inhoudelijk gezien zijn
er vraagtekens te plaatsen bij een mogelijke aanwezigheid van stadsvorsten
in de kamer waar Delila haar minnaar ontvangt.
De conversatie geeft ruimte aan de interpretatie dat toch de stadsvorsten zelf
in actie willen komen en dat ook doen. Delila houdt haar vraag neutraal, en
ook Simson houdt het vaag:

16.5 stadsvorsten 15 5111 :TD  waarmee we hem zouden aan kunnen
1;110Rl] Iopdat wij hem kunnen vastbinden
ln:DLJ \.om Item te overweldigen

16.6 Delila -lORn nOn waarmee je vastgebonden zou moeten worden
lrIllob] Iomje te kunnen overweldigen.

16.7 Simson 'nOW OR    als ze mij zouden vastbinden.

Tweede scine: Delila bindt Simson nogmaals (16.10 - 16.12)
Weer worden Delila en Simson bij name genoemd in de opening van de
nieuwe dialoog, Delila vervolgens weer wanneer zij hem vastbindt. De con-
versatie loopt volgens hetzelfde stramien als in de eerste sc*ne, maar de toon
lijkt te veranderen. De vaagheid in het verwijzen naar degenen die Simson
zouden moeten kunnen overmeesteren, blijft:

16.10 Delila 70*n  TIZZ     waarmee je vastgebonden zou  moeten worden
16.11 Simson '1770R'  -1102# CM    als ze mij zouden vastbinden, ten well vastbinden.

Ook de Filistijnen bevinden zich op het toneel, maar de verteller geeft dit
alleen in een terzijde aan (r. 68,16.12).
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Derde scine: Delila bindt Simson weer, Simson vertelt zijn geheim (16.13 -
16.17)
Ook nu worden Delila en Simson aan het begin van de conversatie bij name
genoemd. Delila stelt haar vraag opnieuw, maar weer korter. Simson is dit
keer minder vaag over degene die hem zou kunnen overmeesteren. Hij ge-
bruikt de 2e p sg f, en richt zich hiermee rechtstreeks tot Delila:

16.13 Delila -10Rn ;Tr52 waarmee je vastgebonden zou moeten worden.
16.13 Simson 'nAn  CR     als je zou weven.

De verteller noemt nu geen Filistijnen die in hinderlaag zouden liggen.

Vierde sc&ne: Delila laat Simsons haren ajknippen: de Filistijnse stadsvor-
sten binden Simson (16.18 - 16.22)
Van degenen die een rol spelen in deze scane, noemt de verteller alleen Deli-
la met name. Simson niet, evenmin de persoon die de haren van hem af-
scheert. Voor Delila is de naamsvermelding  in  16.18  (r. 103) meteen  ook de
laatste keer dat zij wordt genoemd in de Simson-cyclus. Het laten roepen van
de stadsvorsten, het laten inslapen van Simson op haar knieen en het laten

roepen van iemand om Simsons haren af te scheren wordt allemaal verteld
met impliciete subjecten. Haar laatste daad is het wekken van Simson

(16.20, r. 118). Als Simson krachteloos wakker wordt, vermeldt de auteur:
1,5,1,13 -10 mn' 'D 12-1' R5 Rlrl hijzeif wist echter niet dat het JHWH was die was

weggeweken van hem (16.20, r. 125). Door het expliciete subject wordt de
aandacht van de lezer gevestigd op het gegeven dat Simson zelf zich van
geen gevaar bewust was. In contrast hiermee staat het gebruik van het255

expliciete subject de Filistijnen 06.21, r. 127) als de auteur vertelt dat
Simson wordt vastgegrepen door hen.

Tweede onderdeel: De Filistijnen laten Simson de nar spelen; Simson
doodt meer dan 3.000 Filistijnen en zichzelf (16.23 - 16.30/r.  185)
Het tweede onderdeel van dit hoofdstuk draait om Simson en de Filistijnen.
Deze laatste groep wordt gedifferentieerd naar stadsvorsten, vrouwen en
mannen. Ook is er nog een jongen die een rol speelt. Het deel begint met het
vooropgeplaatst subject ('rithE) '170 de Filist#nse stadsvorsten, waardoor de
aandacht van de lezer zich op deze groep richt. Zij verzamelen zich voor een
feest ter ere van hun god Dagon. Ze zingen hierbij een lied en noemen
Simson daarin 11:1'1R 11WOO Simson, onze vijand (r. 138,16.23). De verteller
geeft aan CD:1 lrN 1Rn'l Toen het volk hem zag (r. 140, 16.24). Deze zin is

255 In tegenstelling tot het 'niet weten'-motief zoals dat tot nu toe werd verwerkt:
de ouders wisten niet, de bruiloftsgasten wisten niet, de bruid wist niet, Delila wist
niet,
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wat verwarrend, doordat in eerste instantie niet duidelijk is wanneer en hoe
het volk Simson kan zien. De verklarende zin volgt hierop: ze zongen het
lied, want toen hun hart vrolijk was, hadden ze Simson laten halen om de
feestvreugde te verhogen door zich om hem te amuseren. Het lied van het
volk kent ook de verwuzing l]:1'114 onze vijand, maar daarnaast ook
15#r[ rIN 71-17 -10Rl 113-IN r-Inn r1141 de verwoester van ons land die talrijk
maakte onze geslagenen (r. 143/144, 16.24). Ze laten de naam Simson onge-
noemd. Deze naam valt wel als verteld wordt dat het volk hem uit de gevan-
genis laat komen. Simson is expliciet subject in de zin waarin hij de jongen
vraagt hem tegen de pilaren te laten leunen. Nog 66n keer worden de Filis-
tijnse stadsvorsten genoemd, en wel als de auteur vermeldt hoe vol het paleis
is (16.27). Het is vol mannen en vrouwen: alle Filistijnse vorsten zijn er, en
drieduizend mannen en vrouwen op het dak. Merk op dat de verteller hier
expliciet spreekt over mannen en vrouwen. Dan is Simson voor het laatst de
initiator. Hij roept tot JHWH, pakt de twee zuilen, en spreekt nog 66n keer.
Als hij tot JHWH roept, gebruikt hij dezelfde aanspreekvorm als zijn vader
Manoach deed toen hij JHWH vroeg de bode nogmaals te zenden: mr[' '1114
Heer JHWH (r. 166, 16.28), even later gevolgd door de vocativus 0':15MTT God
(r. 169,16.28). In zijn laatste woorden noemt hij de Filistijnen: 'moge mijn
ziel sterven met [de] Filistijnen'. De reactie van JHWH op Simsons aanroe-
pen wordt niet vermeld, net zo min als de uitspraak dat de geest van JHWH al
dan niet vaardig over hem wordt. Het blijft in het midden of Simson in zich-
zelf dan wel via het aangegroeide haar de kracht heeft hervonden. Vrij uit-
voerig vertelt de verteller de gevolgen van Simsons laatste daad. Het huis
valt 12 nER (Drl 50 5% C,non 59 op de stadsvorsten en op al het volk daar
was. En als onderstreping wordt vermeld dat er door zijn toedoen meer do-
den zijn gevallen bij zijn dood dan tijdens zijn leven

Laatste deel: Simson wordt begraven (16.30/r. 186 - 16.30/r. 189)

Slot: Simson heeft 20 jaar gericht. (16.30/r.  190)
De broeders dalen af, en zijn hele vaderhuis. Nog 66n keer wordt Manoach,
de naam van zijn vader, genoemd, namelijk bij de graftegging van Simson.

De personages individueel bekeken

In het begin van Richteren   16  is er gedurende twee regels sprake  van  een
hoer (r. 2/3,16.1). Haar rol lijkt facilitair, namelijk Simson te ontvangen als
hij bij haar wil komen. Het hoerenbezoek vindt plaats nadat het bezoek aan
zijn bruid is mislukt.
Dan zijn er de Gazieten. Zij zijn degenen aan wie wordt verteld dat Simson
in hun stad is, overigens zonder dat zij om deze informatie gevraagd hebben
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(r. 4, 16.2). Ze omsingelen hun eigen stad om Simson te kunnen vangen

zodra hij de stad wil verlaten, maar worden verslagen door zijn kracht -
ondanks dat hij net een bezoek aan een hoer heeft gebracht wat lichamelijk
niet zonder gevolgen zal zijn geweest.
Er zijn 94 verwijzingen naar Simson te onderscheiden, van het noemen van
zijn naam tot en met een gesuffigeerd bezittelijk voornaamwoord. Hij wordt
achttien keer bij  zijn naam genoemd, waarvan elf keer door de verteller, vier
keer door Delila, twee keer door de Filistijnse vorsten en een keer door een
onbekend iemand. De Filistijnen noemen hem ook nog 113'lit onze vijand (r.
139, 16.2; r. 124, 16.24) en 1]3-lk 2'irli5  en de verwoester van ons  land (r.
143, 16.24). Andere namen of omschrijvingen krijgt Simson niet toebedeeld.

Het begin van Richteren  16  is de eerste en meteen ook laatste  keer in Richte-
ren  13-16 dat Simson de openingszin van een scBne als expliciet subject voor
zijn rekening heeft. De aandacht van de lezer voor Simson als hoofdpersoon
is hiermee gevangen. De laatste keer dat Simson in Richteren 16 met zijn
naam wordt genoemd,  is  in  16.30,  als  hij  een wens uitspreekt en daarna  de
pilaren omver duwt.256 De scene waarin Simson de dood van zovelen ver-
oorzaakt, kent hem alleen impliciet als subject. De gevolgen van zijn daad
worden uitgebreider verteld dan de daad zelf, die niet toegelicht wordt. Het
wordt aan de lezer overgelaten de invulling van het schouwtoneel te verzor-
gen, namelijk het omverduwen van de pilaren. Dat het huis ook op Simson
viel, wordt niet apart gezegd: het huis viel op de stadsvorsten en op al het
volk dat daarin was (r. 179/180).257 De lezer moet uit de bijwoordelijke be-
paling van omstandigheid irilron in zijn doodgaan concluderen dat de held

zelf ook ten onder is gegaan. De conclusie vindt dan bevestiging in de me-
dedeling dat familieleden Simson optillen en naar het graf van zijn vader
brengen. Tot slot krijgt Simson nog een plaats in de laatste zin. Hij wordt
hier niet bij naam genoemd, wel zet de verteller een expliciet pronomen per-
sonale in waardoor toch de focus op het subject, dus op Simson, komt te
liggen. Het lijkt door de vorm waarin de anekdote rond de zelfinoordactie
wordt gepresenteerd alsof de verteller de meeste aandacht wil geven aan de
actie van Simson, meer nog dan aan zijn dood. Het vermelden van de lengte
van zijn richterschap lijkt niet meer dan een formaliteit, die noodzakelijk is

258 Zoalsom aan de 'geschiedschrijving' rond deze richter een eind te maken.

256
Deze volgorde (een aankondiging gevolgd door een actie) is eerder te zien

geweest  in  Ri  1 5.
257 Tenzij Simson in zijn dood wordt gerekend tot het Filistijnse volk, en hij is

gerncludeerd in de verwijzing Dpil 50 al het volk, maar dit lijkt niet erg waarschijn-
lijk.

258 Opgemerkt zij dat van de richters Abimelech (Ri 10.2), Jair (Ri 10.3), Ibsan

(Ri 12.9), Elon (Ri 12.11), Abdon (Ri 12.14) de lengte van hun richterschap wordt
aangegeven in een zin met een impliciet subject: coM'l hi#richtte, net als de eerste
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Simson in het vorige hoofdstuk aangewezen kon worden als de grootste ini-
tiatiefnemer,  zo  is hij in Richteren  16 de minst actieve. Hij geeft wel aanlei-
ding tot de gebeurtenissen, en is daarmee de katalysator van de dingen die
komen gaan.
Delila treedt in totaal zes keer op (vijf keer als subject 59 en een keer als

260.naamwoordelijk deel van het gezegde   ). De introductie van haar bestaat uit
de plaats van herkomst, voor het overige ontbreken gegevens. Geen familie-
relaties, geen stamverband. Het ligt in de rede dat een Filistijnse eerder hier-
aan zal meewerken dan een Isra8litische. Naar Delila wordt alleen verwezen
door de verteller, de verhaalpersonages spreken alleen tegen haar en niet
6ver haar. Zij krijgt nadat zij geTntroduceerd is, ook geen andere verwijzin-
gen dan haar eigennaam. De laatste keer dat zij wordt genoemd, is in de
mededeling dat Delila zag dat Simson zijn hele hart aan haar blootgelegd
had (r.  103/104, 16.18), alsof vanaf dit moment haar invloed in het verhaal
tot een einde komt. Twee verhaalelementen ondersteunen de interpretatie dat
haar rol is uitgespeeld als Simson zijn geheim heeft verteld: de Filistijnse
stadsvorsten komen dit keer bu haar met het geld, wat een aanwijzing is dat
de overeenkomst tussen hen en Delila nu wordt geeffectueerd, en niet Delila
zelf, maar iemand anders scheert de haarstrengen af. In het subdeel vanaf r.
135 (16.23), als Simson wordt afgevoerd en daarna, komt Delila zelfs hele-
maal niet meer voor, ook niet als impliciet subject of als een suffix. Op het
toneel zijn dan wei aanwezig de  Filistijnse stadsvorsten, het volk, Simson en
de jongen  die  hem  geleidt.  Als  het  spel  uit  is, komen zijn broeders en zijn
hele vaderhuis de dode Simson halen en begraven. Doordat Delila na r. 135
niet meer voorkomt, blijft het de lezer onbekend hoe het verder gaat met
haar. Al met at heeft Delila een cruciale rol in de loop van de gebeurtenissen,
maar opereert zij hierbij solitair, zonder familiaire achtergrond en zonder
contact met anderen dan Simson, het groepje Filistijnse vorsten, de in hin-
derlaag liggenden (die de stadsvorsten kunnen zijn) en de man die de haren
van Simson afscheert.
De Filistijnen treden in Richteren 13-15 als een groep op . In  Richteren  16
worden zij in de vertellerstekst opgesplitst in verschillende groepen (stads-
vorsten, vrouwen, mannen). Op 66n moment na. De Filistijnen zijn weer een
66n groep wanneer verteld wordt over de overweldiging van Simson, die
mogelijk was nadat diens haar eraf geschoren is (r. 127 in 16.21).
In tegenstelling tot hetgeen de verteller doet, verwijzen Delila en Simson wel
elk naar de 'Filistijnen' als geheel. Delila roept tot vier keer toe als ze
Simson wekt door hem zogenaamd te waarschuwen voor een aanval:

keer dat de lengte van Simsons richterschap wordt vermeld (15.20). Jefta wordt in
Ri 12.7 wel met zijn naam genoemd: rtriEr OE]0'1 Jefta richtte

259 r. 32 in 16.5, r. 53 in 16.10, r. 63 in 16.12, r. 10 in 16.13, r. 103 in 16.18.
260 r. 22 in 16.4.
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70150 7'59 crrie59 mel Filist(/nen overje, Simsonl Deze kreet lukt te fun-
geren als signaal voor de Filistijnen die zich verborgen houden in haar kamer
dat het juiste moment is aangebroken. Dat ze ook Simson bij zijn naam
noemt, is verklaarbaar omdat hij uit zijn slaap moet worden gehaald en eer-
der zal reageren op zijn naam dan op andere woorden of zelfs een hele zin.
Maar het lijkt nog logischer een dergelijke 'wake up call' juist te beginnen
met de naam van de degene die wakker moet worden in plaats van die naam
aan het eind van de zin te plaatsen, zoals Delila nu gedaan heeft. Echter, uit
strategisch oogpunt is het voorop plaatsen van de naam 'Filistijnen' het bes-
te: zij moeten in actie komen voordat Simson beseft wat er aan de hand is.
Simson spreekt twee keer over de 'Filistijnen', en wel aan het eind van zijn
leven. Hij roept JHWH aan als hij zich opmaakt voor de krachttoer die ook
hem fataal zal worden en ten slotte als hij zijn eigen dood koppelt aan die
van zijn vijanden, waarmee het laatste woord van Simson bestaat uit de
naam van de vijand van zijn volk:

16.28  0'r105EWO '1'D  'ZURO nrpt  mpl din wraak voor miln twee ogen op de Filistilnen

16.30 ('nED#ED  CD  'Vje]  rlliln     moge m(/n ziel sterven met de Filistilnen.1

In de vertellerstekst wordt de groep Filistijnen onder andere gepreciseerd als
stadsvorsten. De formulering Filist#nse stadrvorsten komen zeven keer
voor, verdeeld over het hele tweede deel. Zij zijn vijf keer subject,261 een

keer indirect object 62 en een keer bijwoordelijke bepaling.263 De stadsvor-
sten worden als subject steeds bij hun volledige naam genoemd door de ver-
teller, dat wil zeggen met functie en gentilium: ('r jbe '170 Filistynse stads-
vorsten. Zelf spreken ze als uit 66n mond, namelijk in r. 31 (16.5) als zij
Delila de beloning in het vooruitzicht stellen, en in r. 139 (16.23) als zij naar
zichzelf verwijzen via het gesuffigeerd persoonlijk voomaamwoord 11-

264ons. De verteller voegt 66n keer een bijvoeglijke bepaling toe en wel bij
de laatste keer dat hij de stadsvorsten als Filistijnen benoemt: hij geeft aan
dat D'rieV ,El '170 50 alle Filist(inse stadsvorsten zich in het paleis bevinden
(r. 160, 16.27). Als hij later spreekt van (Dn 51 591 'lion de stadsvorsten en

at  het  volk (r. 179,16.30) die worden bedolven onder het puin, is op basis
van de uitspraak in r. 160 te concluderen dat dus alle Filistijnse stadsvorsten

hierbij de dood vinden.
Naast de stadsvorsten zijn er de 'gewone' Filistijnen, dat wil zeggen degenen

die niet de rang van stadsvorst bekleden en naar wie verwezen wordt met de

261 r. 23 in 16.5, r. 42 in 16.8, r. 110 in 16.18, r. 135 in 16.23, r. 160 in 16.27.
262 r. 106 in 16.18.
263 r. 179 in 16.30.
264 r. 139,16.23: 17;15* onze god, 171'2 onze hand, 1]'1'1* onze vijand.
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verzamelnaam CD;T het volk. Het volk speelt alleen een rol in de verteller-
stekst; de personages maken geen van allen deel uit van deze groep. De ma-
nier waarop de verteller naar het volk verwijst, kent een ontwikkeling die
een climactische werking heeft:

16.21 127 Filistijnen de veroveraars
16.23 135 Filistijnse stadsvorsten de elite die Dagon dankt
16.24 140 het volk de geamuseerde bevolking
16.27 159 de mannen en de vrouwen volk in het paleis
16.27 161 drieduizend man(nen) en vrouw(en) volk op het dak van het paleis
16.30 179 op de stadsvorsten en op al het volk alle Filistijnen onder het paleis

Er is blijkens deze opsomming sprake van een algemene verwijzing Filistij-
nen, die wordt gesplitst in de twee groepen, te weten de stadsvorsten en het
volk. Het volk is verdeeld over twee locaties, namelijk binnenin het paleis,
en op het dak van het paleis. De laatste verwijzing (093 51 5111 '17071 de

stadsvorsten en al het volk) is door het noemen van de groepen stadsvorsten
en volk een inhoudelijk herneming van het algemene Filistijnen. Het effect
dat deze uiteenrafeling van de groep Filistijnse verhaalpersonages bereikt, is
dat ondubbelzinnig duidelijk wordt hoe groot het aantal slachtoffers is dat
Simson maakt. Het climactisch effect wordt vergroot door de concluderende
zin, waarbij aangetekend dat Simson - zover de tekst van Richteren   13-16
hier melding van maakt - geen doden op zijn geweten heeft gehad tijdens
zijn leven en dat dus de eerste de beste dode Filistijn het record zou hebben
verbroken:

16.30 181 ('rer[ 1';Tl de doden
16.30 182 rl'071 -1014   die hij heeft gedood
16.30 183 7ml    in zijn doodgaan
16.30 184 011   waren talrijker
16.30 185 1"rIZI n'13:T nOtt15   dan die hij heeft gedood tijdens zijn leven

Het is de tweede keer in de Simson-cyclus dat het getal drieduizend valt. In
Richteren  15  is er sprake van drieduizend man  uit Juda die afdalen naar de
kloof waar Simson zich bevindt (15.11) en hem overleveren aan de Filistij-
nen. Voor elke verrader uit het eigen volk doodt Simson in Richteren  16 een
lid van het Filistijnse volk, samen met de stadsvorsten en de Filistijnen die
zich in het paleis bevonden. Deze uitspraak is wel enigszins speculatief,
want strikt genomen vertelt de tekst alleen indirect dat de mensen op het dak
ten onder gaan in het instortende paleis: het huis viel op de smdsvorsten en
op al het volk dat daarin was, en de doden die hij heeft gedood in zijn dood-
gaan waren talrijker dan die hij heeft gedood in zijn leven (,r. 119-185,
16.30).
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Een specifieke groep Filistijnen zijn lu' 3-1Rn de in hinderlaag liggenden.265

Zijn zij gelijk aan de Filist#nse stadsvorsten? Het wordt nergens in de tekst
met zoveel woorden gezegd en het lijkt ook geen passende bezigheid voor
hoogwaardigheidsbekleders zich te verbergen in de slaapkamer van iemand.
Ook Delila verschaft de lezer geen duidelijkheid, want in de waarschuwing
voor Simson verwijst zij naar hen met de naam c'riebe Filistijnen:66 Dat
Delila de algemene aanduiding gebruikt hoeft geen bevreemding te wekken.
Voor Simson is het immers niet van belang met wat voor soort Filistijnen hij
van doen heeft bij deze aanval op hem persoonlijk. Of het nu stadsvorsten

zijn of niet is voor Simson niet belangrijk. Wel voor Delila, want stadsvor-
sten zullen eerder in staat zijn een (hoge) beloning uit te loven dan leden van
het 'gewone' volk. De le' 3-1Rn de in hinderlaag liggenden moeten de Filis-

tijnen zijn die de verteller opvoert als Simson veroverd wordt.267 De tekst
geeft geen nadere informatie: de Filistijnen kunnen leden van een speciaal
aangewezen groepje zijn, of de stadsvorsten zelf Het enige dat op basis van

16.8/9 gesteld zou kunnen worden, is dat de Filistijnse stadsvorsten zich in
de kamer van Delila bevinden en dat zij dus in de gelegenheid zijn deze actie
te ondernemen. En aangezien de aanwezigheid van twee groepen mensen in
die ene kamer waar een vrouw een man gaat verleiden overbevolkt aandoet,
lijkt het logisch te veronderstellen dat de genoemde Filistijnen te identifice-
ren zijn als de Filistijnse stadsvorsten. Rest de vraag waarom de verteller
hier het algemene gentilium o'nehs Filistijnen gebruikt, en niet de verbij-
zondering ('nobE '170 Filist#nse smdsvorsten. Een plausibele verklaring
zou kunnen zijn dat de verteller door te zeggen dat de Filistijnen Simson
veroveren, de controverse tussen de twee volken in herinnering brengt: 'Ge-
achte lezer/es, niet de avonturen van Simson zijn de crux van het verhaal,
maar de strijd tussen Israel en de Filistijnen.' In het feestlied dat de Filistij-
nen aanheffen, is sprake van 125#n onze verslagenen (r. 144, 16.24). De
identificatie van deze groep is mogelijk aan de hand van een eerder hoofd-

stuk. In de Simson-cyclus zijn namelijk de enige verslagen Filistijnen de
mannen die Simson een trap  in het kruis heeft verkocht (Richteren  15).  De
verwuzing 72'5'Jn onze verslagenen kan dus alleen maar op hen slaan, en niet
op de stadsvorsten, van wie nergens is vermeld dat hen door toedoen van
Simson iets is overkomen tot het moment dat ze sterven door zijn actie. De
laatste keer dat er verwezen wordt naar de Filistijnen, zowel in verteller-
stekst als in citaten, gebeurt via het zelfstandig naamwoord in subjectspositie
c'miT de doden. De Filistijnen zijn niet meer: zij zijn de gedodenen.

265 r. 45,16.9 en r. 68,16.12
266 r. 47 in 16.9, r. 66 in 16.12, r. 79 in 16.14 en r. 119 in 16.20. Merk op dat ook

Delila geen lidwoord plaats voor het gentilium C'nOSED Filist(men.
267

Namelijk als de verteller zegt dat Simson wordt vastgegrepen, r.  127 in  16.21.
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En er is nog de jongen, want de held van Israel wordt door een Filistijnse
jongen bij de hand genomen. Hij wordt 66n keer genoemd (r. 153,16.26),
namelijk als degene die Simson geleidt naar de pilaren om er tegen te rusten.
Deze jonge Filistijn vervult zo de voorwaarde voor de laatste actie van
Simson, en is daarmee een belangrijke schakel in de dood van Simson, de
stadsvorsten en duizenden vrouwen en mannen.

Hiermee zijn de syntactische analyses van de hoofdstukken, de zinnen en de
personages gemaakt.
In het volgende hoofdstuk zullen de resultaten van deze analyses worden
samengebracht in de exegese van Richteren  13-16: de verwekking, het leven
en de dood van Simson. Bij deze exegese zullen lijnen worden getrokken
van delen van de Simson-cyclus naar andere bijbelpassages.
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5         EXEGESE VAN RICHTEREN 13-16:
VERWEKKING, LEVEN EN ONDERGANG VAN SIMSON

5.1 Korte terugblik

Het analyseren van een tekst is 66n stap in de zoektocht naar de betekenis
van het verhaal zoals door de verteller gepresenteerd, de volgende is het
interpreteren van de gegevens die naar voren zijn gekomen.
In deze studie is er voor die eerste stap gebruik gemaakt van drie routes, die
met elkaar samenhangen:

-   de hoofdstukken, waarbij de grammaticale relaties tussen de tekst-
blokken werden vastgesteld, met personages als stapstenen, wat re-
sulteerde in een paragraafindeling;

-   de zinnen, met aandacht voor (afwijkingen in) zinsbouw en woord-
volgorde;

-    de personages, die het grammaticaal-syntactisch perspectief vorm-
den.

Deze analyses hebben materiaal opgeleverd dat de basis vormt om de tekst
betekenis te geven. Voor die betekenisgeving is het nodig alle gevonden
aanknopingspunten in een exegese te verwerken. In deze uitleg van de tekst
wordt een vierde en vijfde niveau betrokken:

-    de lege plekken die in de tekst zijn te vinden, oftewel de informatie
die de verteller niet geeft. Het maken van een exegese baseert zich
op de gegevens die de tekst aanlevert en de relaties die zijn te leggen
tussen de gegevens. Maar een verteller maakt een keuze uit de in-
formatie die haar/hem ter beschikking staat. De ruimte die een tekst
laat (bijvoorbeeld de ontbrekende emoties van een personage, een
tijdsspanne die overbrugd wordt en vaag wordt aangeduid), geeft de
lezer de mogelijkheid - en soms de noodzaak - deze in te vullen.

-    de relaties met andere teksten van het Eerste Testament op basis van
vergelijkbare grammaticale en inhoudelijke elementen:

i Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is geweest, beperkt deze studie zich tot de
Hebreeuwse tekst. Deuterocanonieke boeken als Judith en het gehele Tweede Tes-
tament zijn niet systematisch betrokken bij het onderzoek. Als de evangelien erbij
zouden worden betrokken, zou een vergelijking tussen Simson en Jezus mogelijk
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Idealiter zou het vergelijkingsmateriaal ook eerst syntactisch geanalyseerd
moeten worden, opdat er sprake is van vergelijkbaar materiaal. Aangezien er
(nog) niet voldoende syntactische analyses van andere Hebreeuwse teksten
voorhanden zijn, wordt het roeien met de riemen die er wel zijn: overeen-
komstige grammaticale patronen, verhalen met een vergelijkbare opeenvol-
ging van elementen, opvallende overeenkomsten op woordniveau.
Het perspectief van deze exegese ligt bij de vrouwelijke personages. Hun
rollen vormen immers het brandpunt van deze studie. Dit perspectief en de
op taalkunde gebaseerde methode brengen met zich mee dat er keuzes ge-
maakt zijn en dat de hiernavolgende exegese niet volledig kan zijn. Zo zal er
veel meer over het raadselspel als onder(teel van een bruiloft of als folkloris-
tisch element gezegd kunnen worden dan hieronder gebeurt: Hetzelfde geldt
voor interessante aspecten zoals Simson als wildeman, zich bewegend op de
grens tussen natuur en cultuur,3 over geschiedenis en cultuur van de Filistij-
nen,4 de relatie tussen Hellenistische literatuur en bijbelverhalen in het kader
van de ontstaansgeschiedenis5 of in orale poetische werken.6 Waar een der-

gelijk onderwerp raakt aan het onderwerp van deze studie, en het licht op de
rollen van de vrouwelijke personages verheldert zal dat vermeld worden.

zijn en zouden zaken als intertestamentaire intertekstualiteit, interculturaliteit, patris-
tische interpretatie, receptiegeschiedenis etc. in de rede liggen. Dit vraagt echter een
andere methodische aanpak dan voor onderhavige studie is ingezet.

2 Zie bijvoorbeeld J. Schipper, 'Narrative Obscurity of Samson's Trt'n in Judges
14.14 and 18', JSOT 27 (2003) 339-353.

3 S. Niditch, 'Samson as Cultural Hero, Trickster, and Bandit. T'he Empower-
ment ofthe Weak', CBQ 52 (1990), 608-624. Het aspect van Simson als 'wildeman'
valt buiten dit onderzoek, doordat op basis van de toegepaste taalkundige methode
hierover geen uitspraken gerlaan kunnen worden.

4 B.L. Beck, The international Role ofthe Philistines During the Biblical Period,
Michigan: Ann Arbor, 1986.

5 Zoals onder meer Bommel 2004.
6 D.E. Bynum, 'Samson as a Biblical Pher Oreskoos', in: S. Niditch (ed.): Text

and Tradition. The Hebrew Bible and Folklore, Atlanta: Scholars Press, 1990,57-
73. Met verwijzingen naar o.a. de Ilias, de Odyssee en verhalen over Herakles. In
reactie en vervolg hierop G. Mobley, 'The Wild Man in the Bible and the Ancient
Near East', JBL 116 (1997), 217-233.

7 De laatste decennia is er zeer veel gepubliceerd over Richteren 13-16, en het
bleek dan ook een onmogelijke opgave om uitputtend te zijn bij het lezen en ver-
werken. Ik heb met voorkeur de jongste studies verwerkt, omdat deze in de regel
ouder onderzoeksmateriaal verdisconteren. Enkele grote studies krijgen bijzondere
aandacht, omdat ze zowel invloedrijk zijn in het Richterenonderzoek als meer dan
gemiddeld aandacht schenken aan de vrouwelijke personages: de onderzoeken van
Bal (psycho-analytisch), Cheryl Exum (literair-analystisch) en Klein (retorisch-
analystisch), naast Merideth (reader-respons onderzoek). Zie ook K. Spronk,
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Simsons leven wordt in drie fases verteld, zoals uit de syntactische analyse is
gebleken. In elke fase heeft Simson te maken met een of meer vrouwen, die
een cruciale rol spelen in het verloop van de gebeurtenissen, van zijn ver-
wekking tot en met zijn dood:

1          De verwekking van Simson: de moeder
II Het leven van Simson: de vrouw, de zus en de hoer
III De ondergang van Simson: Delila

In dit vijfde hoofdstuk zal de exegese eerst de chronologie van de vertelling
volgen, daarna zullen via een inhoudelijke ordening de rollen van de vrou-
welijke personages belicht worden. De discussie met ander onderzoek zal
met name te vinden zijn na de chronologische exegese. In hoofdstuk 6 zal
Richteren 13-16 worden geplaatst in de theologische lijnen die  in het Richte-
renboek te zien zijn.

5.2 De verwekking van Simson: de moeder

Introductie en bedding: plaats in de geschiedenis van Isra81 (13.1- 13.2)

Bijbeise lijn: de richterverhalen
De verteller laat de Simsoncyclus door het gebruik van het werkwoord
90' doorgaan aansluiten op het voorafgaande Richterenhoofdstuk. 90' geeft
een continuering van een handeling aan en vormt daardoor een inhoudelijke
brug tussen Richteren   1 2 en Richteren 1 3. Hierbuiten kennen de hoofdstuk-
ken  13-16 geen verbindingslijnen met vorige hoofdstukken  in het boek Rich-
teren, noch met de hoofdstukken die volgen. Ook komt de naam Simson niet
meer voor in het Eerste Testament. Hiermee vormt Simson geen uitzonde-
ring op de richters, aangezien dit vrijwel voor hen allemaal opgaat.8
Simson komt in actie na een periode van veertig jaar onderdrukking door de
Filistijnen. Het is de langste periode van onderdrukking die Israel te verdu-
ren heeit gehad in het Richterenboek. In onderstaand schema is per richter te
zien hoeveel jaren deze heeft gericht, van hoeveel jaren rust er sprake was,

'Vrouwen en Simson, Enkele opmerkingen over de feministische uitleg van Richte-
ren  13-16 voor Johannes  de  Moor bij zijn afscheid als hoogleraar Semitica',  GTT
101 (2001), 11-21, waarin hij met name Bal en Cheryl Exum aandacht geeft, en
Klein vrijwel ongenoemd laat. Overigens lijkt deze titel te suggeren dat er zoiets
bestaat als 'de' feministische uitleg, terwijl het artikel het tegendeel laat zien in de
diversiteit aan tekstbenaderingen die aan de orde komt.

8 Samuel (1 Sam 12.11) noemt Simson niet als hij de Israelieten de bevrijdende
daden van JHWH in herinnering brengt en daarbij Jerubbaal (Gideon), Bedan, Jefta
en zichzelf noemt. Simson wordt wel in het Tweede Testament genoemd, namelijk
in de brief van Paulus aan de Hebreeen  11.32.
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en hoeveel jaren de kinderen van Israel vervolgens onderdrukt werden door
de Filistijnen:

perikoop richter richterjaren jaren onderdrukking
rust

3.8                                                           8

3.11 Otniel                 40                  40
3.14                                                                         18
3.30 Ehud         80         80
3.31 Samgar            ?
4.3                                                                           20
5.3 Debora                40                  40

6.1                                                              7

8.28 Gideon              40                 85
10.1 Tola                    23
10.3 JaYr                     22
10.8                                                                         18
12.7 Jefta                    6
12.9 Ebsan                   7
12.11 Elon           10

12.13 Abdon                 8

13.1                                                 40

15.20/ Simson              20                 20
16.30

De periode van Simsons richterschap beslaat de helft van de duur van de
onderdrukking. Deze verhouding heeft een plaats in de ontwikkeling die de
geschiedenis van Israel laat zien: de opeenvolgende periodes van onderdruk-
king worden groter, terwijl de periodes van rust die volgen, kleiner worden.
Deze numerieke constatering heeft een inhoudelijke pendant. Tot en met het
richterschap van Simson is er een terugkerende gebeurtenissenreeks aan te
wijzen: JHWH geeft de kinderen van Israel in de hand van een vijandelijke
mogendheid.' Het is de straf voor het gedrag van Israel, want Israel gaat bij
herhaling in de fout tegenover JHWH, zoals de weerkerende zin zegt: 'de
kinderen van Israel deden kwaad in de ogen van JHWH'.10 Na de dood van

9 De hand van de Filisu/nen komt zes keer voor met het voorzetsel in: Ri 10.7;
13.1; 15.12; 1 Sam 12.94 18.25; 28.19. De zevende en laatste vermelding (2 Sam
3.18) kent het voorzetsel uit en verwijst naar de belofte van JHwH om Israel door
David te verlossen uit de hand van de Filistijnen.

10 Ri 2.11, 3.7, 3.12, 4.1, 6.1, 10.6. Zie voor een overzicht Van Midden 1998,
144. Cheryl Exum (J. Cheryl Exum, 'The Centre Cannot Hold. Thematic and Tex-
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Simson zal als nieuw refrein klinken: 'In die dagen was er geen koning in
Israel en ieder deed wat juist was in zijn ogen'.11 De periode van Simsons
richterschap blijkt een scheiding aan te brengen. Geen verandering in het
gedrag van Israel, maar wel in de kwalificatie daarvan door de verteller. Was
het gedrag eerst kwaad in  de  ogen  van  JHwH, nu wordt het juist  in  de  ogen
van ieder individueel mens. Er lijkt nu eerder sprake te zijn van verwarring
onder de IsraiSlieten, die niet meer (willen) weten wat het goede is om te
doen, dan van onderdrukking door een vreemde mogendheid. De wil van
JHWH  is  niet  meer het criterium, maar eigen  wet  en  wens. Na Richteren  16
wordt de mens zelf de maat van eigen handelen genoemd. De omslag vindt
plaats gedurende het richterschap van Simson, met als beginpunt de bruids-
keuze van Simson (hierna zullen de bruidskeuze en de gevolgen hiervan
verder uitgewerkt worden).12 Hoewel na Simson nog Samuel zal richten over
Israel, is vanwege deze refreinwissel en de ontwikkeling waar deze refrein-
wissel mee samenhangt Simsons optreden te kwalificeren als sluitstuk van
het richtertijdperk.

Bijbelse lijn: Filistijnen
In het Eerste Testament, en daarmee ook in Richteren 13-16, lijkt de manier
waarop de verteller verwijst naar het Filistijnse volk, bij te kunnen dragen
aan de betekenisgeving van de tekst door de lezer.
Het is in het Eerste Testament gebruikelijk gentilia vooraf te laten gaan door
een lidwoord (0711,7 de Hebreeers) en de singulaire vorm in te zetten
Cnnn de Chitiet). Verwijzingen naar het Filistijnse volk zijn daarentegen
vrijwel altijd in de pluralis13 en dan ook nog eens zonder lidwoord:14
rre#E: Filist#nen. Slechts twee keer is de singulaire vorm te vinden als
collectivum. 15 Niet alleen het gentilium ('rie#ED Filistijnen is afwijkend van

tual Instabilties in Judges', CBQ 52 (1990), 410-429, m.n. 414) verstaat dit als 'wor-
ship of other gods'.

11 Ri 17.6, 18.1,21.25.
12 Zie ook Van Wieringen 2001. Dumbrell (W.J. Dumbrell, ' "In those days there

was no king in Israel; every man did what was right in his own eyes." The purpose
of the Book of Judges reconsidered', JSOT 25 (1983), 23-33) bespreekt wel Ri
21.25, maar legt geen verband met de refreinregel zoals deze voorkomt in Ri 2.11,
3.7,3.12,4.1,6.1,10.6 en 13.1.

13 Volgens o.a. Lettinga §72.2. Alleen Goliath wordt 'de Filistijn' genoemd (1
Sam 17, 19.21 en 22).

14 En weI negen keer met lidwoord (Joz 13.2; 1 Sam 13.20; 17.51, 17.52, 2 Sam
5.19; 2 Kro 21.16, waarvan vier keer als subject (1 Sam 4.7; 7.13; 17.51; 2 Sam
21.12).

15 In  1  Sam  18.6 door de verteller,  1  Sam  19.5 door Jonatan, waarbij  het niet dui-
delijk is of hij op Goliath dan wel heel het volk doelt. Naslagwerken en grammati-
ca's noemen wel het verschijnsel van het ontbrekende lidwoord en de plurale vorm,
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de gebruikelijke verwijzing, dit is ook het geval met de verwijzing
5Rnvt'n de kinderen van Israel. De naam tR-10' Israel kent geen meer-
voudsvorm, en het volk wordt in vele gevallen aangeduid met 514-0' '11 de

kinderen van Isra#l. Uitgezonderd de uitdrukking 111312 '11 kinderen van Am-
16 ·mon    is van geen enkel ander volk een dergelijke vermelding bekend.

Twee volken die in naamgeving afwijken van andere volken worden ge-
noemd in 66n vers, en weI als vijandige volken. Zo komen Filistijnen tegen-
over de kinderen van Israelte staan. Het Filistijnse volk duikt menig keer op

maar een verklaring, taalkundig dan wel theologisch, wordt niet gegeven. Waltke-
O'Connor (§13.5.1.g) en Jouon-Muraoka (1996, §137c) geven beiden acht vind-
plaatsen met lidwoord aan, en achttien met een prepositie in combinatie met het
lidwoord. Er wordt geen betekenis gegeven aan deze observatie. Van Daalen (1966,
118-119) suggereert dat in onder andere de Simson-cyclus Filist#nen de 'soortnaam

(van) de vijanden van Israel in het algemeen' is, maar ook zij verwijst niet naar het
al dan niet voorkomen van een lidwoord. Ze stelt verder dat het mogelijk is dat dit
verhaal tijdens de Babylonische ballingschap als 'blijmare' moet zijn ontvangen

Filisti/nen zouden dan gehoord kunnen worden als Babyloniers. De literaire beteke-
nis van Filistijnen is te onderscheiden van de historische. Er zijn vele (archeologi-
sche) studies gewijd aan het Filistijnse volk, waarbij getracht wordt de Filistijnen te
localiseren en te dateren. Voor de betekenisgeving van de Filistijnen in de Simson-

cyclus is het vooralsnog niet van belang 6f de Filistijnen bestaan hebben, en waar ze

gewoond hebben en in welk tijdperk dat zou hebben plaatsgevonden. Zo ook Finkel-
stein (I. Finkelstein, 'The Philistines in the Bible. A Late-Monarchic Perspective',
JSOT 21 (2002)  131-167  (met uitgebreide  literatuuropgave))  die  de bijbelse Filistij-
nen onderscheidt van de Filistijnen zoals die bekend zijn geworden via de 12-11e

eeuwse bronnen en archeologische opgravingen uit de Eerste IJzertijd. Zie voor
historisch onderzoek o.a. H.M. Niemann, 'Zorah, Eshtaol, Beth-Shemesh and Dan's
Migration to the South. A Region and its Traditions in the late Bronze and Iron

Ages', JSOT 86 (1999), 25-48, S. Weitman, 'The Samson Story as Border Fiction',
B/10 (2002), 158-174.

16 Ben-Ammi is het kind van de tweede dochter van Lot (Gen 19.38). Een inte-
ressante vraag zou zijn of de geboorte van Moab (Fan-de-vader), de zoon van de
oudste dochter van Lot, en van zijn neef-broer Ben-Ammi (Zoon-van-m(/n-vaders-
kanO in het concept 'broederschap' is te plaatsen, zoals Van Midden bespreekt (Van

Midden 1998). Te denken valt hierbij aan de scheve familieverhouding en de onzui-
vere broederschap tussen Moab en Ben-Ammi, die zowel neven als broers van el-

kaar zijn, en zoons en broers van hun moeders. Hiermee lijken deze personages de
donkere kant van de broederschap vormen. Nader onderzoek naar de verhouding van
de kinderen van Ammon tot de kinderen van Israel, met aandacht voor Moab en

Ammon, valt helaas buiten het onderhavig onderzoek. (De vertaling van de namen is

volgens Genesis, Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling. HaarlemIAmsterdam:

NBG/KBS/SHA, 1999,119.)
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in de verhalen uit het Eerste Testament17 en er wordt vaak slag geleverd met
de Israelieten. Het volk lijkt de personifiering van het kwaad, een horzel in
de pels van Isra81, door JHWH inzetbaar als strafmaat tegen de Israelieten, als
deze maar blijven doorgaan met het doen van wat kwaad is in Zijn ogen. De
Filistijnen lijken ongrijpbaar, onuitroeibaar, en alleen JHWH lijkt greep te
hebben op hen.18 Dit wordt geillustreerd  door een passage  in 2 Samuel  5.  Er
is sprake van dat ('riebt 5, alle Filist#nen optrekken om koning David te
zoeken (5.17). Ze verspreiden zich in het dal Ref'aim. David vraagt dan aan
JHWH (5.19): 'Zal ik optrekken ('rebED-514 tegen Filistijnen, zult u ze in
mijn hand geven?', en JHWH antwoordt: 'Trek op, want ik zal ('rie#EliT-rlR de
Filist#nen zeker in je hand geven.' David verwijst naar Filist#nen, terwijl
JHWH spreekt over * Filist#nen. Het lijkt erop dat de Filistijnen voor David
een  niet af te bakenen groep vormen, terwijl voor JHWH het een hoeveelheid
mensen betreft waar hij greep op heeft. David vraagt een overwinning op de
Filistijnen, maar JHWH geeft meer: hij belooft algehele bevrijding.
Dat de Filistijnen in de ogen van mensen een amorfe groep zijn, vindt onder-
steuning in het gegeven dat er, op Goliath na, in het Eerste Testament geen
vermeldingen van individuele Filistijnen voorkomen. Goliath is de kamp-
vechter die door de latere koning David wordt verslagen. Herder David en
kampvechter Goliath vormen de literaire vertegenwoordigers van hun res-
pectievelijke achterbannen en in hen vechten de twee volken met elkaar. In
het volk de Filist#nen heeft het kwaad een naam en gekregen, in de persoon
Goliath is het overwinnelijk gebleken. Tot dan toe hielden de Filistijnen
Israel af van een koning. Maar zodra de Filistijnen zijn verslagen, kan David
tot koning gekroond worden.
Richters konden wel rust geven voor een aantal jaren, maar een algehele
bevrijding konden ze niet bewerkstelligen. Ook Simson niet. Hij wordt zelfs
aangekondigd door de bode als iemand die slechts een begin maakt met de
bevrijding. Als Simson de Filistijnen definitief had verslagen, dan zou niet
alleen de weg te vroeg vrij zijn geweest voor een koning, ook zou de richter
Simson dan een koninklijke daad hebben begaan door de Filistijnen te ver-
slaan. Het is aan koning David om dat te doen, 19 maar hij staat in het bijbel-

17 Zo ook in Jezus Sirach 50.25-26, waarin de ik-figuur zegt drie bevolkings-
groepen te haten (de Edomieten, Filistijnen en Samaritanen): 'Twee volken verfoei
ik en het derde is geen volk: de bewoners van Serr, de Filistijnen en het dwaze volk
dat in Sichem woont.'

18

Van Daalen (1966, 118) zegt in dezelfde lijn op basis van inhoudelijke argu-
mentatie en met toevoeging van het bepaalde lidwoord in het Nederlands: 'Mis-
schien mag men de stelling wagen dat de 'Filistijnen' in deze teksten de soortnaam
zijn van de vijanden van Israel in het algemeen.'

19 cf 2 Sam 3.17-18.
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boek Richteren nog niet op het toneel, de geschiedenis heeft nog geen plaats
gemaakt voor hem.
En  zo  klinkt na Richteren  16 het refrein in afwachting van David:  'er  was

geen koning in die dagen'.

Kennismaken met Manoach, een ofandere man
In tegenstelling tot vergelijkbare verhalen in het boek Richteren20 roepen de
kinderen van Israel nu niet in wanhoop tot JHWH, die in antwoord hierop een
richter op het toneel laat verschijnen om het volk te verlossen.21 De kinderen
van Israel roepen niet tot JHWH, ze lijken van God los te zijn. Maar gevraagd
of ongevraagd, JHWH zorgt ook nu voor een richter. Dat JHWH actie onder-
neemt, wordt niet meteen duidelijk. De verteller lijkt op het eerste gezicht
een verhaal te gaan brengen over zomaar een man met zijn vrouw. De woor-
den waarmee Manoach ten tonele gevoerd, namelijk als lrIN u'R een of an-
dere man, lijken  een  echo te  zijn  van de woorden nrIN :'10R een of andere
vrouw uit Richteren 9.53. Bedoelde vrouw laat vanaf een toren een molen-
steen landen op het hoofd van Abimelech en beslist hiermee de strijd.22 Wie
-irIN 0'R een of andere  man uit Richteren  13.2  verbindt met rinN nER een of
andere vrouw uit Richteren 9.53, zal gaan lezen in de verwachting dat ook in
het komende verhaal redding zal kunnen geschieden. En deze verwachting
zal uitkomen. Manoach zal weliswaar niet zelf iemand doden, maar hij is
wel als vader betrokken in het verhaal van degene die zal redden. Naast deze
terugverwijzing23 is ook nog een vooruitwijzing te vinden in het TrIN E'N een

of andere man, want de woordcombinatie komt ook voor in de 1 Samuel 1.
Elkana wordt daar geintroduceerd als een lrIR 0'14 een of andere man. Ook

van hem wordt de afkomst vermeld in termen van regio en familienaam, en

20 Zie Ri 3.9; 4.3; 6.7 en 10.10.
21 Zo is er in Ri 3.9 sprake van een verwekking van een richter, in 6.7 zegt de

bode van JHWH Gideon dat hij Israel zal verlossen, in 10.1 -2 wordt vermeld dat
Thola en Jair opstonden, in 10.18 lijken de Israelieten zelfeen richter te kiezen.

22 Abimelech overlijdt namelijk als gevolg van deze aanslag. Hij raakt tot ster-
vens toe gewond, maar vraagt desondanks zijn wapenjongen hem te doden, opdat er

niet gezegd zal kunnen worden dat hij door de hand van een vrouw is gestorven (Ri
9.54). De dood van Saul toont overeenkomsten met deze sctne. Ook Saul vraagt zijn

wapendrager hem te doden, opdat men niet zou kunnen zeggen dat de onbesnedenen

(lees: Filistijnen) hem doorboren en bespotten. Zijn wapendrager weigert, en Saul
pleegt zelfinoord (1 Sam 31.4). Zie ook Ri 4.9 waar Debora Barak zegt dat hij geen
eer zal behalen aan de veldtocht, omdat JHWH de vijand Sisera zal uitleveren aan een
vrouw. Zowel het worden gedood door een vrouwenhand als door de Filistijnen is
beschamende manier van sneuvelen.

23 Terugverwijzing en vooruitwijzing hier als flexibele termen op te vatten. Ze
hebben alleen betrekking op de volgorde van de verhalen in de BHS, niet op een
mogelijke chronologie in de verhalen noch in het ontstaan van de verhalen.
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ook hij is als vader betrokken bij de geboorte van een zoon uit een onvrucht-
bare vrouw door de interventie van JHWH.24

De -IrIR D'R een of andere man wordt gepresenteerd in een regionaal-
familiaire context (van Sora, uit de Danieten).25 De moeder van Simson
wordt in relationele sfeer bekendgemaakt als lnDR zijn vrouw en gekoppeld
aan haar onvruchtbaarheid. Dit laatste element wordt nog eens herhaald door
de auteur in zijn opmerking dat ze geen kind had gebaard. Over haar geen
regionaal-familiaire notities zoals bij Manoach. Zoals in de introductie van
Manoach een echo hoorbaar lijkt van het verhaal over de vrouw op de toren,
en een relatie lijkt te hebben met het personage Elkana, zo lijkt de introduc-
tie van zijn vrouw een echo van diverse aartsmoederverhalen en is er een
relatie te leggen met Channa. Deze overeenkomsten zijn pregnant genoeg
om nader te beschouwen.

Kennismaken met de vrouw van Manoach
De introductie il-15' Rbi ;17732 lrWDRl ziln vrouw was onvruchtbaar: z# had
niet gebaard (13.2) lijkt op introducties van andere aanvankelijk onvruchtba-
re vrouwen, zoals Sarai,26 Rebekka en Rachel. Deze introductie blijkt echter
niet zomaar een herhaling van een verhaalmotief te zijn, maar kent eigen
accenten - net als de andere verhalen over onvruchtbaarheid die kennen.
Vergelijking met die andere onvruchtbaarheidsverhalen laat zien wat die
eigen accenten van de introductie in Richteren  13  zijn.

27

Van Sarai wordt eerst haar naam gegeven, waarna de mededeling volgt dat
zij onvruchtbaar is en geen kind heeft.28 Bij Rebekka is vermelding van de
onvruchtbaarheid ingebed in andere elementen die deze vrouw een context

24 Andere parallellen tussen  Ri  13- 16  en  1   Sam   1 vv.  zullen  nog  aan  de  orde  ko-
men.

25Het gebruik van :Tre013 familie in plaats van  ritz stam,  tak of geslacht duidt
volgens Amit erop dat de verteller de positie van Manoach wil minimaliseren. Zie
Y.  Amit, ' "Manoah promptly followed his wife" (Judges  13.11).  On the place  of the
woman in birth narratives', in: A. Brenner (ed.): A Feminist Companion to Judges.
Sheffield: Sheffield Academy Press, 1993, 147, noot 2 (FCB 4).

26
Bij haar introductie  heet deze vrouw Sarai  (Gen   11.30).  Als God Abraham

voorzegt dat zij  hem  een kind zal geven, zegt Hij: 3130  nne  '2  'le  700  0*  Rnpr   R#
Noem haar niet bij de naam Sarai, want Sara is haar naam (Gen 17.15).
27Er zijn geen onvruchtbare vaders bekend  in de bijbel. '[...] sterility  of men  is

not addressed  in the Hebrew Bible. The lack of data regarding male sterility may be
attributed either to incorrect understanding of the process of reproduction or to male
pride regarding the fathering of a child.' N. Steinberg, 'Social Scientific Criticism:
Judges 9 and Issues of Kinship', in: Yee 1995,45-64 (50).

28 Gen  11.29b:  '70 0-,314 I-leR (0 de naam van Abrams vrouw was Sarai.  Gen
11.30: 751 715 ]'R rlnpf 'ne 'Tirn Sarai was onvruchtbaar, z# hadgeen kind.
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geven, zoals haar familiaire betrekkingen.29 Bij Rachel wordt eerst de onge-

lukkige start van haar huwelijk met Jakob verteld, waarna haar onvrucht-
baarheid aan de orde komt.30 Van Channa ten slotte wordt niet gezegd dat zij
onvruchtbaar is, wel dat zij geen kinderen had.31

Wat deze introducties gemeen hebben is de vermelding van de naam, vrijwel
direct gevolgd door de vermelding van onvruchtbaarheid. Met name de
overeenkomst tussen de introductie  van de vrouw in Richteren  13  en  de  in-
troductie van Sarai is treffend. Van zowel de naamloze vrouw als van Sarai
wordt geen familiaire lijn verteld, en over hen komt in de dubbelslag van het
nomen 3779 onvruchtbaar en daaraan gepaard de ontkenning + een vorm
van +15'32 aan de orde dat zij geen kind - en daarmee geen toekomst - heb-
ben.33 In Genesis 11.29 wordt niet alleen melding gemaakt van Sarai,  ook
een andere vrouw wordt geYntroduceerd. Van deze vrouw, Milka, wordt in
tegenstelling tot Sarai wel verteld wie haar vader is, en er wordt zelfs aange-
geven dat zij een zuster heeft.34 Dit verschil in persoonlijke informatie is

29 Gen 25.20-21: 'D-IRn 135 nlr[R D-IR 1-Im 'Anitrl #Mino ro nprl Rebekka,  de
dochter van Betuel, de Arameeer uit Paddan-Aram, de zuster van Laban, de Ara-
meeer. Na deze familiaire positionering volgt Rin n-ipsi 'D lr014 rID]b ;11:rb prilr

7nln Isaak smeekte JHWH met het oog op zijnvrouw want zij was onvruchtbaar
(merk op dat de lezer eerst gemeld krijgt dat Isaak bidt, en daarna pas dat Rebekka
onvruchtbaar is), onmiddellijk gevolgd door de zin dat Rebekka zwanger werd:
ineR npn-1 -l:Trn nin' 75 nnD'l ./mm ging op zlin smeken in en Rebekka z(in vrouw

werd zwanger.
30  Gen  29.31     71-Ip:,  51-t-11  :Irjrrl  riR  IlnE]'i  rIRt  ;mivel  ·D  :11,1,  14-1·7   Toen JHWH zag

dat  Lea gehaat werd,  opende  Hij  haar baarmoeder,  maar Rachel  bleef onvrucht-
baar.

*  En ook van Peninna.  1   Sam  1.2
Tin:ED n'l0rl 007 nin nr 14 (0 0'e nne# 151 0'75· l'R TWOrt#1 0'75· iTin#1 ·n'i
Aan hem waren Mee vrouwen;  de naam van de een was Channa en de naam van de
ander Pennina. Het geschiedde dat aan Pennina borelingen waren en dat aan
Channa geen borelingen waren.

32 Gen 11.30 751 boreling en Ri 13:3 F-1#D hadgebaard. SHA 2001 vertaalt Gen

11.30 'zij had geen kindje'. Het gebruik van de diminutief vindt echter geen argu-
ment in de tekst en is wellicht ingegeven door de uitdrukking die het Nederlands
kent voor het baren van een kind: 'een kindje krijgen'.

33 Klein (1988, 114) zegt in een vergelijking tussen de betrokken mannen dat
Abraham te oud is om een kind te kunnen verwekken, en dat Manoach 'a weak 'un-
manly character' is, 'and it is not too far-fetched to interpret him as 'unmanned' as
well'.  Ik vind geen overtuigend bewijs  in de tekst voor een dergelijke aanname.

34   Gen   11.29c-d ;TD09 'OR, rtibri ',M 1-Irt rl, 7115  nin]  r'1014 001   de   naam   van
Nahors vrouw was Mill(a, dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska.
Waarom deze extra informatie hier gegeven wordt, valt in het kader van dit onder-
zoek buiten beschouwing.
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opvallend en geeft extra legitimatie aan de vergelijking tussen Sarai en de
vrouw in Richteren 13. Ook vergelijkbaar met de introductie van de vrouw
in  Richteren  13  is de introductie  in  1   Samuel 1.2, waarin van Channa  even-
eens geen achtergrond wordt vermeld.35 In al deze verhalen speelt het gege-
ven dat genoemde vrouwen geen kind hebben gekregen, een rol. Op basis
van leeservaring mag de lezer bij de introductie verwachten dat ook in Rich-
teren 13 het opheffen van de onvruchtbaarheid een cruciale rol gaat spelen.
De vrouw van Manoach wordt in de rij geplaatst van onvruchtbare
(aarts)moeders. Hierdoor worden verwachtingen geschapen ten aanzien van
het ongeboren kind, dat in rij komt met andere zonen van onvruchtbare moe-
ders, zoals Isaak, Jakob, Esau en Samuel. De vrouw is naamloos en zal dat
ook blijven  in  de hele Simsoncyclus.  Haar rol in Richteren 13 bestaat uit het
baren van Simson. Haar personage valt samen met deze moederrol. Hierin
verschilt zij van de onvruchtbare moeders die weI een naam dragen.
De  introductie  van de personages in Richteren 13 verloopt trechtervormig,
van groep naar individu, van het volk van Israel naar de aankondiging van
een boreling. Hierdoor wordt het licht gericht op de lege plaats die gereser-
veerd is voor het kind dat komen gaat. De hele vertelling is gericht op die
ene verlossende zin  1  iTLENTT 15rn de vrouw baarde een zoon (13.24).36
Simson is - in de hele cyclus over hem - het enige personage dat al een rol
speelt nog voordat hij op het toneel verschijnt. Alle anderen ontlenen hun
belang aan hun handelingen van dat moment.
Door de manier van introduceren met het noemen van het stamverband, de
regio en de eigennaam van de man krijgen de ouders van Simson wel een
verleden en een heden mee, maar door de onvruchtbaarheid worden ze zon-
der toekomst gelaten. Dat de vrouw alsnog zwanger wordt en een kind baart,
plaatst de boreling in een kader dat uitstijgt boven de geschiedenis van het
individu.

Eerste deel: de bode laat zich Zien en de vrouw wordt zwanger (13.3 -
13.9/r. 50)
De eerste woorden die gesproken worden, vormen het begin van de hande-
ling die de gebeurtenissen in gang zet: de bode van JHWH zegt tegen de
vrouw wat de verteller de lezer heeft laten weten en wat de vrouw zelf ook
bekend is, namelijk dat ze onvruchtbaar is en niet heeft gebaard. En dan zegt
hij  verrassenderwijs:  1= ri75'1 rr-lrn je wordt zwanger en je  zult een zoon
baren (13.4) gevolgd door: r175'1 n-ln -iniT 'D Ja, j# bent immers zwanger

9  1  Sam  1.2 c'-15• 1'14 r[ r[51 c·-19'  m eb '7·1 12 rl'xj  001  in rinit 00 de naam
van de een was Channa en de naam van de ander Pennina. Het geschiedde dat aan
Pennina borelingen waren en dat aan Channa geen borelingen waren.

36 De vaste uitdrukking is zonder bepaald lidwoord: 11  75nl ze baarde een zoon.
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geworden je zult een zoon baren (13.5). De onvruchtbaarheid is opgehe-
ven,37 het woord is daad geworden.38

Twee keer zal  ;11:T' 1R'/D de bode van JHwH ophet toneel verschijnen. Beide
keren doet hij mededelingen over de geboorte van het kind. Ware het niet dat
Manoach twijfelde aan wat zijn vrouw had verteld, dan had 66n bezoek van
de bode volstaan. Want al de eerste keer werd de vrouw zwanger, en ze ont-
ving toen ook de instructies waar zij en de jongen zich aan te houden zouden
hebben.

Bijbelse lijn: onvruchtbare moeders
Komst van nageslacht en het doorgaan van een geslachtelijke lijn wordt in
de bijbel op verschillende wijzen beschreven. Zo zijn er geslachtsregisters
als in Genesis 5: vers na vers worden namen opgesomd met vermelding van
nageslacht en het aantal levensjaren. Ook het evangelie volgens Matteits kent
een dergelijk register. Het voorgeslacht van Jezus wordt getekend vanaf
Adam, via onder anderen Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria (dat wil
zeggen Batseba) tot en met Jozef en Maria. Naast de opsommingen zijn er de
unieke verhalen zoals van de zussen die hun vader dronken voeren om via
hem  nageslacht te verwerven  (Lot  en zijn dochters, Genesis   19), de vrouw
die als hoer haar schoonvader benadert om aan nageslacht te komen (Tamar
en Juda, Genesis 38), en de koning die zich niet kan inhouden en de vrouw
van een ander tot de zijne maakt met een zwangerschap als resultaat (David
en Batseba, 2 Samuel 11).
Een aparte categorie vormen de verhalen rond onvruchtbare moeders. Deze
verhalen delen een aantal vaste spelers en kenmerken: een vrouw is on-
vruchtbaar; JHWH grijpt in; de vrouw wordt zwanger; de vrouw baart een

37
Boling vertaalt overeenkomstig (R.G. Boling, Judges, Garden City (N.Y.):

Doubleday & Company, 1975, 217), evenals moderne vertalers en exegeten. Zo

bijvoorbeeld Oussoren:  'want zie, je bent zwanger en zult baren een zoon'. (P. Ous-
soren, De Naardense Bobel, Vught: Skandalon, 2004) en Schneider (Schneider
2000, 195). Frymer-Kensky (2002, 77) geeft zonder bronverwijzingen aan dat
'modern readers suspect that the angel also caused the pregnanacy, either through
sexual intercourse or through his speech. The story itself never tells us that Samson
had a divine father.' Frymer heeft gelijk in zoverre het de narratio betreft. Hierin
wordt geen melding gemaakt van de goddelijke afkomst van Simson. Interpretatie
van grammaticale elementen - zoals die in deze studie een rol speelt en op basis
waarvan de zwangerschap geconstateerd wordt - laat Frymer buiten beschouwing.

38 Er lijkt sprake te zijn van wat in de Middeleeuwen een conceptio per aurem
zou worden genoemd, en dat zijn basis vindt in onder andere Psalm 45.10 ('Luister,
dochter, en zie,  en neig uw oor; en vergeet je volk  en je vaders huis') en Lc  1.35
('De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een
schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd
en Zoon van God.')
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zoon (of twee). Dit stramien is herkenbaar in de verhalen uit het Eerste Tes-
tament over Sara en Abraham met hun zoon Isaak (Genesis 21), Rebekka en
Isaak met hun zonen Esau en Jakob (Genesis 25) en Jakob en Rachel met
hun zoon Jozef (Genesis 30). Ook Channa mag zich in deze rij scharen met
man Elkana en zoon Samuel (1 Samuel 1-2) - meer over deze overeenkomst
volgt hieronder. In het Tweede Testament valt te denken aan Elizabeth en
Zacharias  met  hun zoon Johannes (Lucas   1).  Ook Maria, hoewel  van  haar
niet wordt vermeld of ze onvruchtbaar is, ontvangt haar kind Jezus via de
interventie      van God (Lucas 1.27v). Binnen Richteren      komt
4-pp onvruchtbaar zijn verder niet voor.39

Zoals hiervoor al kort aan de orde is geweest, doet de wijze waarop de
vrouw wordt gepositioneerd in haar onvruchtbaarheid en onverwachte
zwangerschap, denken aan de situaties waarin de aartsmoeders Sara Rebek-
ka en Rachel zich aanvankelijk bevonden. De verhalen kennen terugkerende
elementen dn eigen karakteristieken. Sarai zoekt in het verdriet vanwege het
uitblijven van een zwangerschap eerst haar heil bij draagmoederschap. Op
haar verzoek slaapt Abraham met haar slavin Hagar, want, zo zegt Sarai:
'Misschien  zal  ik  uit haar gebouwd worden' (Genesis 16.2). Hagar wordt
inderdaad zwanger, maar Sarai vindt hierdoor in plaats van het gehoopte
geluk een diepe jaloezie. Hagar wordt met haar zoon de woestijn ingestuurd,
weg van de familie. Maar dan meldt Genesis 21.1: 'JHWH bezocht Sara zoals
hij had gezegd, en JHWH deed aan Sara zoals hij had gesproken'. Sara wordt
alsnog zwanger en zal bevallen van Isaak. De geschiedenis herhaalt zich in
het gezin van deze zoon. Rebekka en Isaak zijn al twintig jaar getrouwd,
maar het huwelijk blijft kinderloos. God laat zich dan door Isaak verbidden
en Rebekka wordt zwanger: 'JHWH ging op zijn smeken in en Rebekka, zijn
vrouw, werd zwanger' (Genesis 25.21). Zij zal zelfs een tweeling baren. Een

39
De vindplaatsen van 4-ipp:  Gen 11.30 (Sarai);  Gen 25.21 (Rebekka);  Gen

29.31 (Rachel); Ex 23.26; Dtr 7.14; Ri 13.2; Ri 13.3; 1 Sam 2.5 (Channa's loflied);
Job 24.21; Ps  113.9; Jes 54.1. Steeds is onvruchtbaarheid een ongewenste situatie,
zowel uit het perspectief van de mens als van JHWH, die door JHWH omkeerbaar  is.
NiPD ligt aan de basis van twee woorden: het verbum npD met de wortel uinrekken
en het adjectivum anpt; onvruchtbaar (vlg. Fabry, TWA T VI, lemma npD, 345-346,
zonder inhoudelijke relatie tussen 'ontworteld zijn' en 'onvruchtbaar zijn'). In het
Hebreeuws resoneert 'ontworteld zijn' mee in het 'onvruchtbaar zijn: -PD kent
daarmee een fundamentelere inhoudelijke betekenis voor familie-voortzetting dan in
het Nederlands meeklinkt in 'onvruchtbaar zijn', aangezien een wortelstelsel van
levensbelang is voor gewas, terwijl vrucht voortbrengen dat niet is. Immers, gewas
kan doorgroeien zolang het wortelgestel intact is, terwijl vruchten nodig zijn voor
nieuwe planten, niet voor het voortbestaan van de huidige plant. Toegepast op een
onvruchtbare vrouw: de vrouw die nipp is wordt aangetast in haar bestaan en heeft
zelfgeen leven meer, terwijl een vrouw die 'onvruchtbaar' is geen toekomst heeft.
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van deze borelingen, Jakob, zal eenzelfde geschiedenis meemaken met zijn
vrouw Rachel. Rachel heeft een ongelukkige start van haar huwelijk met
Jakob. Haar zus Lea neemt op initiatief van hun vader haar plaats als bruid
in. Uiteindelijk wordt Rachel ook Jakobs vrouw, maar dit kost Jakob wel
zeven extra werkjaren als afbetaling aan zijn schoonvader. En dan blijft zij
kinderloos, terwijl Lea het ene na het andere kind baart, en ook hun slavin-
nen kinderen krijgen van Jakob. Tot God Rachel gedenkt, haar gebed ver-
hoort en haar baarmoeder opent (Genesis 30.22).
De aangehaalde verhalen uit Genesis zijn elk uitgebreider dan de paar verzen
die in Richteren  13 zijn gewijd  aan de conceptie van Simson  en  er zijn  ook
meer personen bij betrokken. Maar de overeenkomsten in het verhaalstra-
mien zijn evident: een vrouw is onvruchtbaar, JHWH grijpt in, de vrouw
wordt zwanger  en ze baart. Een afwijkend element van Richteren   13  ten

opzichte van de verhalen over Sara en de anderen is de naam van de on-
vruchtbare moeder. De vrouw in Richteren 13 draagt geen eigen naam, ze
wordt  na de kennismaking  in 13.2 zelfs niet gerelateerd  aan  de  naam  van
iemand. Strikt genomen kan ze alleen buiten-tekstueel worden geduid als
'vrouw van Manoach' en 'moeder van Simson'.
De elementaire wijze waarop het motief van de onvruchtbare aartsmoeder is

gebruikt bij de vrouw in Richteren 13, maakt van haar meer een sjabloonfi-
guur dan een personage van vlees en bloed. Zij is haar onvruchtbaarheid.
Haar naamloosheid versterkt deze karakterisering. Ook de handelingen die
zij krijgt toebedeeld, passen in dit sjabloonkarakter. Zij fungeert voorname-

lijk als doorgeefluik voor andermans woorden, als ontvanger van het kind en
als getuige van het offer dat Manoach zal brengen. Eigen initiatief ontbreekt

grotendeels. Pas op het einde van dit hoofdstuk spreekt de vrouw zich uit: ze
erkent Gods goede bedoelingen (voordat Manoach dat doet) en ze geeft de
boreling een naam (Richteren 13.23-24).

Bijbelse lijn: onzichtbare vaders
Naast de overeenkomst tussen de onvruchtbare moeders is er ook een over-
eenkomst rond de betrokken vaders aan te wijzen. In geen van de aangehaal-
de gevallen wordt namelijk van de echtgenoot gezegd dat hij een rol speelt
bij de bevruchting (behalve Isaak, die - in aanwezigheid van Rebekka -
bidt). Abraham,40 Isaak 1 en Jakob42 worden niet genoemd als biologische

40 Gen 21.1  -13-1 -1010 2-105 mn· 071 ni R neRD 71-10 na -ips m:rl JHwH be-
zocht Sara, zoals hij had gezegd, en JHWH deed aan Sara, zoals hij had gesproken
Sara werd zwanger en baarde Abraham in zijn ouderdom een zoon.

41 Gen 25.21 lnER  rlpinnrll mr[. 15 int)'1 Rln rt-ipp '1 lrER nD:5 rlin'h p:13
infn Isaak smeekte JHWH met het oog op zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar.
JHWH ging in op zijn smeken en Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.

42 Gen 30.22/23a
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vaders (althans niet in de verhalen, wel in de geslachtslijsten), evenmin als
Manoach in Richteren 13 genoemd wordt als biologische vader.  JHWH   is
degene die door zijn rechtstreekse interventie de onvruchtbaarheid opheft bij
de aartsmoeders, en via de bode bij de naamloze vrouw.

Bijbelse lijn: vaders van naam en naamloze moeders
In Richteren komt +15' baren nog vier maal voor, en iedere keer is er sprake
van een naamloze vrouw en een naamdragende vader. De bijvrouw in Si-
chem baart een zoon aan Gideon (8.31), Gideon deed Jefta baren door een
hoer (11.1),43 de vrouw van Gilead baarde hem zonen (11.2) en Dan werd
'aan Israel geboren' (18.20). Gilead en Israel/Jakob zijn mannen van naam;
Manoach staat in hun lijn.

In het verlengde van bovengenoemde overeenkomsten tussen de naamloze
vrouw in Richteren  13  en de onvruchtbare Sara Rebekka en Rachel, lijkt de
opmerking gerechtvaardigd dat de verteller hiermee boreling Simson wil
onderbrengen in de categorie van degenen die de aartsmoeders baren, te
weten Isaak, Jakob en Jozef. Door de lijn die in Richteren is te herkennen via
+15' baren, wordt Manoach in lijn gezet met Gideon, en Simson geplaatst
bij Jefta en in de stam Dan.

De bode spreekt tot de vrouw, de wouw luistert
Hoewel Manoach en zijn vrouw zijn gerntroduceerd bij de lezer, begint het
verhaal niet met beide personages, maar met een van hen. Op het toneel ver-
schijnt, zonder nadere introductie, nin' 1*5  de bode van JHWH. Hij begint
onverwijld te spreken tot de vrouw en zegt hierbij wat de lezer en de vrouw
al weten, namelijk dat ze onvruchtbaar is en geen kind heeft gebaard. Zijn
woorden hebben derhalve geen nieuwswaarde. De crux zit in de manier
waarop hij dit zegt. De bode zet namelijk de vrouw in het midden van de
aandacht  door nadrukkelijk  te  zeggen  rlips; rIN ji/ bent onvruchtbaar. Als
versterking geeft hij aan dat ze nog niet gebaard heeft. Deze dubbele consta-
tering leidt naar de tweede dubbeluitspraak, namelijk dat ze zwanger zal
worden en zal baren. De onvruchtbaarheid zal worden opgeheven. De bode
komt dan tot de kern van de zaak.44 Hij geeft de vrouw opdracht zich per
direct aan een aantal regels te houden omdat haar kind n'Ti een gewijde Gods

11 -15;7 irlrli FORn nE rtnE'i c'7514 7514 DOW/1 brtn ra  O,71#N - Dri
God gedacht Rachel. God hoorde naar haar en opende haar schoot. Zij werd z\van-
ger en ze baarde een zoon.

43

Jefta  was  :In;  rleR  13  zoon  van  een  hoer  (1 L lc),  rlre'  OR  -1151 -151'1 Gilead
deed barenje#a (11.14 hifil van 47'74).

44 Zichtbaar in nrun welnu, zie de syntactisch analyse van de cola ter plaatse.
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zal zijn. Merk op dat de vrouw niet klaagt over haar onvruchtbaarheid, niet
vraagt om een kind en ook geen vreugde uit. Ze vraagt ook niet met wie ze te
maken heeft.45

Bijbelse lijn: het nazireaat
De regels die de bode de moeder oplegt omdat zij een nazir draagt, vormen
een allusie op Numeri 6.2v. Hier komen voorschriften aan de orde die gelden
voor nazirs. Dit zijn degenen die - op vrijwillige basis - een periode in hun

leven toewijden aan JHWH (Numeri 6.2-21). Deze vrouwen en mannen die-
nen zich gedurende hun nazireaatsperiode te onthouden van alcohol en on-
rein voedsel, mogen hun hoofdhaar niet afscheren, mogen geen lijken aanra-
ken en zo meer. Een stelsel van regels en offers geeft gestalte aan de uitzon-
derlijke positie van een nazir. In Richteren 13 ontvangt de vrouw  via  de
bode een aantal spijs- en drankregels, die zij vanaf dat moment behoort na te
leven en de vermaning dat er geen scheermes over het hoofd van de jongen
mag gaan. De volgorde waarin scheermes - nazir - hij voorkomen in de
bodewoorden functioneren als een vooruitwijzing. De boreling is weliswaar
nazir, maar het scheermes zal een cruciale rol blijken te spelen voor het be-
houd van de status. Zonder ongeschoren hoofd zal er voor de boreling geen
nazireaat zijn en zal hij niet kunnen gaan bevrijden. Zijn haar is voorwaarde
voor richterschap.De gift van de regels bevestigt de ontvangst van het kind,
want als argument voor het direct naleven van de regels benadrukt de bode
de conceptie: jij bent immers zwanger geworden en je zult een kind baren,
daarom moet je je houden aan deze regels. De woorden van de bode komen
overeen met de woorden die de bode spreekt tegen Hagar als zij in de woes-
tijn is, gevlucht voor Sara. In beide gevallen constateert de bode de zwanger-
schap en doet hij een uitspraak over de toekomst van de boreling. Ook be-
zoekt de bode zowel Hagar 6 als de naamloze vrouw op een locatie waar

47

geen andere mensen aanwezig zijn (resp. in de woestijn en op het veld).

45 Reinhartz stelt dat de vrouw niet naar de naam vraagt omdat de verschijning

op een bode lijkt. Reinhartz 1992,28. Schneider (2000,210) merkt hierover op: 'If
her gender were different this would be evidence ofher great faith in the deity.'

46 Fischer (I. Fischer, 'Genesis 12-15, Die Ursprunggeschichte Israels als Frauen-

geschichte', in: L. Schottroff und M.-T. Wacker, Kompendium Feministische Bi-
belauslegung. Gottersloh: Kaiser, Guttersloher Verlagshaus, 19992,12-50 (14)) wijst
erop dat Hagar niet met haar naam genoemd wordt door Sarai en Abram als zij spre-
ken over de mogelijkheid Sarai een kind te geven via Hagar. Voor hen telt niet het
individu, maar de rol die deze vrouw kan spelen voor hen. De verteller en de bode
gebruiken overigens wel haar naam.

47 In deze studie is niet de vraag aan de orde of de Genesistekst afhankelijk  is van
de Richerentekst of andersom, maar speelt de inhoudelijke en grammaticale over-
eenkomst een rol.
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Genesis  16.11
Trnn -T Z  'D     Ja, jij  bent immers zwanger geworden

T, 6757 enje zult een zoon baren
4,RD;301 tt ra-p   Je zult hem de naam Ismail geven,

Tlf   R  mr   Dto  '1      Ja,  JHWH  heeft jouw  vernedering gehoord
(SM R-El n'r Rlm    Een wilde ezel van een mens zal hij zijn,

-1'1 513 17• zijn hand tegen allen en de hand
11 51] Ivan allen tegen hem.

7'RN 6,3 'Z 6)     Tegenover het aangezicht van at zijn broeders
130,1 Izal hij wonen

Richteren 13.5
Tnn  -WT '0     Ja, jij  bent immers zwanger geworden

'p n-157     enje zult een zoon baren
tR-7 171 ,#7 M# n-7117    Een scheermes mag niet over zijn hoofd gaan,
nD]71 rt'TT' 0'nbR 7'T] 'D een gewijde Gods moet de jongeren immers zijn

1031 lD] Ivanaf de Imoederlschoot
5NnD' 11* D'01:Th brt'  Rl:n    H#' namel#k zal beginnen Israel

0'rebe To ] Iuit de hand van [del Filistijnen.
Mocht iemand  nog twij felen  aan de conceptie ter plaatse in Richteren   13,
dan kan deze echo van het Hagar-verhaal overtuigend werken. De vrouw van
Manoach is zwanger geworden, daar op dat veld, zonder andere getuigen dan
de bode van JHWH.48

De regels die de bode geeft, staan in afwijking van de regels in Numeri.
Ten eerste worden de spijs- en drankregels door de bode opgelegd aan de
vrouw als draagster van de nazir, en niet aan het kind dat de nazir zal ZUn.
Dit heeft verschillende implicaties. De boreling heeft geen kans om op vol-
wassen leeftijd te kiezen voor het nazireaat, doordat hij vanaf de conceptie al
tot nazir is uitgeroepen. Het ongeboren kind zal van meet af aan via de
zwangere moeder gevoed worden op basis van deze regels, en zo vanaf het
prilste begin tot in elk geval de periode van borstvoeding volgens de spijs-
en drankregels leven.
Ten tweede wordt het nazireaat van de boreling niet gebonden aan een vrij-
willig door hemzelf opgelegde tijdsspanne, maar is het geldig vanaf het mo-
ment van conceptie tot aan zijn dood. Er wordt hiermee voorzegd dat hij de
status niet zal afleggen tijdens zijn leven, zoals volgens het gebruik wel mo-
gelijk. Simson krijgt 'levenslang', hij wordt bij wijze van spreken een super-
nazir.49

48 Zie voor de taalkundige onderbouwing de noot bij de vertaling van dit vers en
de analyse van de regels t.p.

4' Jonker (1996,238, noot 147) zegt dat het verbod op het haar afknippen de eni-
ge regel is die expliciet wordt gegeven. Hierin heeft Jonker weliswaar gelijk, maar
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En ten derde ontbreken de regels met betrekking tot het omgaan met lijken
(Numeri 6.6-12). De lezer die op de hoogte is van de ge- en verboden van
een nazir zal op scherp worden gezet: Hier is iets aan de hand! De bode ver-
geet een regel te noemen! En wat blijkt later in het verhaal? Simson over-
treedt de regels door een leeuw te doden, en later nog eens duizend Filistij-
nen.

Bijbelse lijn: kind-nazirs
Simson wordt niet alleen via de allusies op Genesis en Numeri in een lijn
geplaatst die vanuit het perspectief van de bijbelse verhaalvolgorde v66r
hem begint, er is ook een lijn aan te wijzen naar iemand die nA hem in de
canon geplaatst is, namelijk Samuel. Zoals hierboven al is aangestipt bij het
bespreken van de onvruchtbare moeders, staat de moeder van Simson in lijn
met andere onvruchtbare moeders, onder wie Channa. Het geboorteverhaal
van Samuel nodigt door de overeenkomsten uit tot een andere vergelijking.
Allereerst is er de overeenkomst in de presentatie van de onvruchtbare
vrouwen. In 1 Samuel 1 wordt verteld dat Elkana twee vrouwen heeft. Net
als de vrouw in Richteren 13 worden  zij op summiere wijze geYntroduceerd.
Kreeg de vrouw van Manoach alleen haar onvruchtbaarheid als kennisma-
kingsgegeven mee, de twee vrouwen van Elkana worden juist geintrodu-
ceerd met hun eigennamen, te weten Channa en Peninna. Maar verder krij-
gen deze twee vrouwen geen context mee in bijvoorbeeld de naam van de
stam, hun plaats binnen de familie of regionale afkomst, net zomin als de
moeder van Simson die kreeg. Na het noemen van de namen geeft de vertel-
ler aan hoe het met het moederschap staat, waarbij de namen worden omge-
draaid (1 Samuel 1.2):

rllrl nrIR (0    De naam van de een was Channa,
3129 n']03 []01    de naam van de ander Peninna,

0-» nZE:b '77    het geschiedde dat aan Peninna borelingen

0.-15, l'R :111 151 waren en aan Channa geen borelingen

De volgorde van de namen lijkt een aanwijzing te zijn voor de plaats die de

genoemden innemen in de context waarin zij genoemd worden. Uit het ver-
haal zal blijken dat voor Elkana Channa op de eerste plaats komt, maar voor
het voortbestaan van de familiaire lijn is Peninna belangrijk, want zij zorgt -
in tegenstelling tot Channa - voor nageslacht.
Naast de onvruchtbaarheid van de twee vrouwen en hun summiere introduc-
tie  is een volgend punt van overeenkomst met Richteren  13 het gegeven dat
JHWH een rol speelt bij het verkrijgen van een kind. In 1 Samuel 1 staat dat

de bode geeft aan dat de jongen een nazir zal zijn gedurende zijn hele leven, en voor
een nazir bestaan regels zoals Numeri laat zien.
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JHWH de baarmoeder van Channa heeft gesloten. (Zowel in de relatie tussen
Channa en haar man Elkana als tussen Channa en Peninna wordt hier gewag
van gemaakt, 1.5-6.) Channa bidt in haar ongeluk tot JHWH en doet hem een
gelofte. Als God haar een kind geeft, geeft zij het kind terug, en wel als een
nazir, een gewijde Gods. En JHWH gedenkt Channa: 'Elkana bekent zijn
vrouw Channa en JHWH gedenkt haar. En het geschiedde in een cirkel van
dagen dat Channa bevrucht werd en zij baarde een kind'(1.19-20). Zowel
Simson als Samuel hebben dus een moeder die zonder familiaire afkomst
wordt getekend, en beide moeders krijgen een kind dankzij JHWH.50
In het vervolg vinden we een overeenkomst en een verschil. De overeen-
komst is dat zowel de moeder van Simson als de moeder van Samuel te ma-
ken heeft met een nazireaatsgelofte. Het verschil zit in degene die het initia-
tief neemt  tot deze gelofte. In Richteren  13  is  het  de  bode  die de moeder
meedeelt dat de zoon een nazir zal zijn, in 1 Samuel 1 is het de aanstaande
moeder die JHwH belooft dat haar zoon tot in eeuwigheid in de tempel zal
blijven wonen (Channa neemt de term nazir of een aanverwant begrip niet in
de mond). Daarnaast is er een verschil tussen de direct betrokkenen. Doordat
de zwangere vrouw in Richteren   13 zich houdt  aan deze spijs- en drankre-
gels,  is  Simson vanaf zijn conceptie aan de regels voor een nazir onderwor-
pen. Van Samuel is dit onzeker. Channa zegt wel tegen de priester dat ze
geen wijn of sterke drank heeft gedronken,51 en zij zal dit misschien ook niet

52meer gedaan hebben vanaf het moment dat ze wist dat ze zwanger was,
maar de tekst geeft hierover geen uitsluitsel. Beide borelingen delen in elk
geval van kindsbeen af de status van nazir, al wordt Samuel nergens zo ge-
noemd.53 In zowel Richteren 13 als in 1 Samuel 1 vinden we dus een vrouw

50
De dubbelslag is een literair motief in de eerste hoofstukken van het boek Sa-

mual: de twee moeders (Pennina en Channa), de twee zonen van Eli (Chofni en
Pinechas), de twee koningen (Saul en David).

51 Channa zegt tegen Eli 'n'r,0 R# 7,011"1 'D:R ik heb geen wi)n ofsterke drank
gedronken (1 Sam 1.15). Deze uitspraak vertoont gelijkenis met de regel die de
moeder van Simson krijgt opgelegd:  -tz)011" 'rt' 5Rl drink geen w#n Of sterke
drank (Ri   13.4)

52 En dit is waarschijnlijk binnen 66n menstruatiecyclus. Channa wordt zwanger
C'rj'rl nltptlb in een cirkel van dagen en baart vervolgens een kind. De bijzondere
uitdrukking c'zo'rt rl,Empr.15 vangt de aandacht van de lezer en legt zo de nadruk op het
gegeven dat Channa niet meer vergeefs een vruchtbaarheidscyclus hoeft door te
maken. meprth komt nog 66n keer in het Eerste Testament voor, maar dan in de
combinatie ;Tle,71 mtprlb cirkel van  een jaar  (2 Kro 24.23). Zie W.C.G. van Wierin-
gen, "Was will das Weib?' Over het ware verlangen van Channa', /nterpremtie 12
(2004) 5 , 10-12 en id.: 'Het verlangen van Channa. Over vruchtbaarheid en kinder-
wens', Fier 6 (2003) 6,15-17.

53 De wijze waarop de verhalen rond de geboorten van Simson en Samuel met
elkaar verbonden zijn, doen vermoeden dat Ri 13 schatplichtig is aan  1  Sam  1, bij  de
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die door de verteller via summiere informatie geYntroduceerd wor(it, die tot
dan toe niet gebaard heeft die te maken krijgt met een nazireaatsgelofte voor
de boreling, en via de interventie van JHWH een kind baart.54 In beide verha-
len is ook sprake van een kind dat vanaf de geboorte de status van nazir be-
kleedt, terwijl volgens de regels in Numeri het nazireaat is voorbehouden

aan volwassenen 6n een vrijwillig karakter kent.
Als argument voor het direct naleven van de regels benadrukt de bode de
conceptie: jij bent immers zwanger geworden en je zult een kind baren,
daarom  moet je je houden  aan deze regels.

Levenslang nazireaat
Een aanwijzing voor de lezer over het verloop van de gehele Simsoncyclus
vormt de volgorde waarin elementen zijn verwerkt in de bodewoorden. Het
scheerverbod is het eerste dat wordt genoemd in relatie tot de jongen, in
combinatie met de term -1'15 gewijde. De aandacht die deze vooropplaatsing
van de lezer vraagt, zet het scheerverbod op een centrale positie. Het onge-
schoren hoofd wordt tot noodzakelijke voorwaarde voor het nazireaat, en het
scheerverbod zal de sleutel blijken te zijn tot wat nog het beste als magie kan
worden omschreven.55 Want het ongeschoren hoofd wordt niet alleen een
uiterlijk teken van het nazireaat, de haren zelf zijn de dragers van de kracht
die JHWH de gewijde Gods schenkt. Zodra Simson zijn haren verliest, ver-
liest hij tevens JHWH's kracht.

Had de eerste leefregel die de bode gaf en de bijbehorende argumentatie
betrekking op de situatie van de vrouw voor de geboorte, de tweede met
bijbehorend argument heeft betrekking op het kind, na de geboorte. Maar
met de  toevoeging leson lr: vanaf de moderschoot betrekt de bode ook de
vrouw bij de regelhandhaving. Dan verbreedt de bode de reikwijdte van het

aanname dat van twee teksten de versie met de grootste variatie ten opzichte van de
basistekst (Num 6.2-21  in het onderhavige geval) de jongste is. De wijze waarop de
nazireaatregelgeving wordt verwerkt,  is  in  Ri 13 verder verwijderd van de oorspron-
kelijke Numeri-verzen dan  in  1  Sam   1 het geval is, doordat de regels in Ri  13  aan de
zwangere moeder van de nazir worden opgelegd, terwijl daarvan in 1 Sam 1 geen
sprake is. Verder  is het conceptieverhaal  in  Ri  13 een wonder zonder weerga  in  het
Eerste Testament, terwijl in 1 Sam 1 de gebeurtenissen rond de zwangerschap een
grotere gelijkenis vertoont met het patroon kennen dat te zien is in vergelijkbare
verhalen (zoals hierboven aangeven rond de onvruchtbare aartsmoeders). Ten slotte
is Samuel een nazir vanaf de geboorte, maar is Simson dat vanaf het moment van
conceptie. Ri 13 is bijna 'over the top'. De mogelijke betekenis hiervan komt later in
dit hoofdstuk aan de orde. Het uitwerken van een mogelijke afhankelijkheidsrelatie
tussen de twee verhalen valt buiten het kader van dit onderzoek.

54 De vrouw van Manoach via de bode van JHWH, Channa via Elkana.
55 Zie syntactische analyse t.p. voor grammaticale onderbouwing hiervan.
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belang van de levensstaat van de jongen.  Hij  is niet alleen een gewijde Gods,
hij zal zelfs beginnen Israel te bevrijden uit de hand van de Filistijnen. Een
vorm van 4uLe richten valt pas bij de twee vermeldingen van de dood van

Simson  in resp. Richteren  15.20 en 16.31,56 maar het mag evident zijn  voor
de lezer dat het refreinverhaal zoals dat tot nu toe in het boek Richteren heeft
geklonken, wordt voortgezet: de kinderen van Israel doen wat kwaad is in de
ogen van JHWH, deze stort ze in de ellende en doet daarna een richter,
Simson, opstaan om ze uit die ellende te halen. Dat Simson geen definitief
einde aan de overheersing door de Filistijnen zal maken, staat al vast vanaf
de aankondiging van zijn geboorte doordat de bode zegt dat hij zal beginnen
met de bevrijding.

De boodschap wordt doorgegeven?
De vrouw komt in actie en gaat van het veld naar huis om haar man te vertel-
len wat haar is overkomen. De vrouw dekt zich in tegenover Manoach als zij
zegt dat ze niet precies weet met wie ze nu contact heeft gehad. Hij was een
godsman, zoveel weet ze zeker, en hij zag er uit als een , namelijk zeer
vreesweekend. Maar zij heeft niets gevraagd en hij heeft niets gezegd. Blij-
kens de bewoordingen die de vrouw kiest lijkt er voor haar - en Manoach? -
verschil tussen (·TwbRTT 0'i een godsman (13.6)  en  c'r1514/  1Rho een godsbo-
de (13.6), waarbij voor haar een ontmoeting met een godsman eerder in de
rede lijkt te liggen dan met een godsbode.
De woorden van de vrouw vormen een tweeluik. Het eerste deel bestaat uit
de beschrijving van de ontmoeting, en het tweede deel bevat de boodschap
van de bode. De vrouw legt eigen accenten bij de herhaling van de bood-
schap die de bode haar gebracht heeft. Zo draait ze de volgorde van de bood-
schap om, waardoor het perspectief verschuift.  De bode lijkt voorzichtigheid
te hebben betracht bij het brengen van zijn mededeling over de zwanger-
schap. Hij sprak eerst over de onvruchtbaarheid van de vrouw, boog dat om
naar de komende zwangerschap, gaf toen de richtlijnen en gaf op het laatst
aan dat de vrouw zwanger was. De vrouw draait de inhoud van de bood-
schap om en begint met het vertellen van wat voor haar het belangrijkste is:
ze is zwanger. Al het andere dat de bode heeft gezegd (de gevolgen die dit
heeft voor haar en de opdracht die de jongen krijgt), is voor haar onderge-
schikt aan de zwangerschap. Ook in de verwoording brengt de vrouw een
variatie aan. Ze herhaalt letterlijk de bodewoorden over het zwanger zijn en
het baren van een zoon, maar gebruikt haar eigen woorden als het gaat om de
consequenties voor haar en het kind. Ze voegt namelijk nog iets aan de

56 15.20 := c'-100 c'rESED 'r:'1 #R-ler r,R nExrl hij richtte Israel in de dagen van
de Filistijnen, twintig jaar.  16.31  me  ('7210  51*-10·  riR OE]0  141;n  hij had Israel twintig
jaar gericht.
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boodschap toe, en wel dat het kind een gewijde Gods moet zijn vanaf de
[moeder]schoot lnZ  Cl'  -ID  tot de dag van ziln dood (13.7). Deze toevoeging

geeft extra dramatiek aan de boodschap, doordat er al over de dood van het
komende kind wordt gesproken nog voor hij geboren is.
De oplettende lezer krijgt nog een aanwijzing voor de komende dramatische
gebeurtenissen. De bode had met nadruk verteld dat er geen scheermes over
het hoofd van de jongen mocht gaan (13.5), en nu laat de moeder juist dat
aspect van de richtlijnen weg. Ook laat de vrouw weg dat haar zoon een
begin zal maken met het bevrijden van Israel uit de hand van de Filistijnen.
De reden om ook deze uitspraak niet te herhalen, laat zich niet makkelijk
raden. Het meest voor de hand ligt dat de vrouw z6 vol is van haar zwanger-
schap dat ze de details die voor haar op dat moment onbelangrijk zijn, ver-
geet te vermelden. Misschien zelfs al vergeten is. De betekenis van de won-
derbare conceptie en de betekenis van de komende richter wordt in de woor-
den van de vrouw versmald van betekenisvol voor heel Israel tot van groot
belang voor haar persoonlijk.

Manoach zoekt bevestiging
Manoach richt zich direct nadat zijn vrouw is uitgesproken, rechtstreeks tot
JHWH. Het is de enige keer dat WinD bidden in het Richterenboek voorkomt.
Zijn twijfel wordt zichtbaar in de aanspreekvorm die hij kiest voor God
(']17# Adonat)57 en de manier waarop hij  verwijst  naar de  bode  (drie  keer
D'Rrl de man). Hij vraagt een herhaling van de ontmoeting, inclusief de re-
gets die nagevolgd moeten worden. Let wel, hij stelt in zijn vraag aan God
niet de zwangerschap ter discussie, hij zegt dat het hem gaat om de richtlij-
nen die ze nodig hebben voor omgaan met de jongen. Manoach voegt zich-
zelf in de gebeurtenissen in door de wij-vorm te gebruiken, terwijl bij de
ontmoeting en in de spijs- en drankregels geen rol voor hem is weggelegd (in
feite gebruikt hij dan ook onterecht -111) nogmaals in de vraag 'die godsman
die u gezonden hebt, moge die toch nogmaals bij ons komen'). Het lijkt alsof
Manoach de plaats in de familiaire hierarchie wil veilig stellen die discutabel
is geworden doordat zijn vrouw zwanger is geworden door een ander dan
hijzelf. Hij zorgt voor een plaats voor zichzelf in het verhaal, en maakt de rol
van zijn vrouw kleiner door te zwijgen over de zwangerschap en alleen im-
pliciet over haar te spreken ('wij'). De bode zal later als in een soort te-
rechtwijzing met nadruk zeggen welke richtlijnen de vrouw heeft gekregen,
niet wat zij gezamenlijk zouden moeten doen of laten.

57
Deze wijze van aanspreken is ook gebezigd door Gideon, als hij zich in een

vergelijkbare scane (zie verderop bij vergelijking van de offers van Gideon en Ma-
noach) tot God wendt: ':-IN '1 Ach, heer. (Ri 6.13).
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Tweede deel: de bode laat zich opnieuw zien en Manoach offert (13.9/r.
51 - 13.23)

Eerste sc&ne: de bode laat zich opnieuw zien (13.9/r. 51 - r. 53)
De woorden van Manoach zetten van alles in gang, maar niet precies zoals
Manoach gehoopt had. Een aanwijzing hiervoor zit in de verwijzing naar
God in de vertellerstekst. Manoach richt zich volgens de verteller tot
mir JHWH, terwijl - weer volgens de verteller - C'35Rn God reageert. Los
van de vraag of en zo ja in hoeverre ;11;T' JHWH en Cl'il#R:T God met elkaar
samenvallen, is het verschil in aanduiding niet te negeren. De verteller sluit
met deze variatie aan bij het perspectief dat verschuift van de vrouw naar
Manoach en lijkt aan te willen geven dat God zich aansluit bij het beperkte
blikveld van Manoach. Laatstgenoemde beschrijft immers de bode als
('75Rn 1Rba een godsbode en niet als :Tln' 1145ZO een bode van JHWH. Het
heeft er de schijn van dat God het verzoek van Manoach inwilligt en de bode
zendt naar man en vrouw, maar de bode komt ook deze tweede keer bij de
vrouw als zij alleen is op het veld is, zonder haar man; de bode verschijnt
niet zoals door Manoach verzocht bij de vrouw en de man samen. Er zijn
weer geen getuigen bij de ontmoeting. En net als bij de eerste ontmoeting
heeft de vrouw ook bij deze tweede verschijning niet tegen de bode gespro-
ken en geen vragen gesteld.58 Dit keer heeft de bode - in tegenstelling tot de
eerste keer - ook niet tot haar gesproken.

Tweede scine: de vrouw haalt Manoach (13.10-11/r. 61)
De vrouw moet haar man gaan halen vooraleer deze kan kennismaken met
de bode. De tweede ontmoeting heeft een welhaast komische inslag: de
vrouw die naar haar man rent en de man die meteen achter zijn vrouw aan-
gaat. De vrouw geeft haar man duidelijk te verstaan dat de bode zowel de
eerste als de tweede keer bij haar is gekomen,59 waarmee zij Manoach erop

58
Volgens de theorie van Yanow (D. Yanow, 'Sarah's silence. An newly discov-

ered commentary on Genesis 22 by Rashi's sister', Judaism 43 (1994), 398) spreekt
de vrouw mogelijk niet tegen de bode, omdat ze als vrouw problemen heeft met
spreken tot God: 'many women report having difficulty with prayer, especially when
praying is seen as carrying on a conversation with God. Sarah, our Mother, doesn't
convene with God's angel-messenger. Unlike Abraham, who "negotiates" with God
over the impending destruction of Sodom and Gomorrah, Sarah's voice is not heard
in direct interchange with God or God's representative." Yanow verwijst hierbij naar
Channa, die alleen haar lippen beweegt en wier stem niet is te horen als ze bidt.

 ' 13.11 'de man liet zich zien '#R aan mil en wel de man die op die dag '51* bg
mil kwam'.
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wijst dat de bode niet aan hem is verschenen. Het contrast tussen de plaats
die Manoach zichzelf heeft toebedeeld (' laat die nogmaals 12#R b# ons ko-

men', 13.8) en de plaats die de vrouw feitelijk heeft, wordt hiermee helder

neergezet. En de bode wacht wel.

Derde sc&ne: de bode en Manoach spreken met elkaar (13.11/r. 62 - 13.18)
Zodra Manoach de bode ziet, steekt hij van wal door met nadruk te vragen of
hij dezelfde verschijning is als de eerste keer (niN bent u die man,). Ma-
noach lijkt niet te twijfelen aan het gegeven dat zijn vrouw inderdaad iemand
heeft ontmoet. Hij refereert aan deze ontmoeting door te spreken over
TTODRil 51* r1111 70R 0'MiT de man die tot deze vrouw gesproken he€# (13.11),
terwijl de vrouw naar de bode had verwezen als 'bR 01'1 it:1 -101  ej'Rn de

man die op die dag bli mik kwam (13.10). Beiden gebruiken een ander werk-
woord in relatie tot de bode. De vrouw gebruikt 4411 komen, wat de moge-

li)ke associatie van zwanger maken oproept,60 terwijl Manoach met
V-137 spreken refereert aan de woorden van de verschijning. De bode con-

firmeert op eenvoudige wijze de vraag naar zijn identiteit '34 /Dat benl ik
De bode beantwoordt precies de vraag van Manoach, niets meer en niets
minder.
Er volgt een dialoog tussen mir lt*50 de bode van JHWH en Manoach, waar-
bij de verteller beide sprekers bij name noemt. De bode wordt genoemd met
de godsnaam erbij, want Manoach heeft zich laten overtuigen van de identi-
teit van de verschijning. Ze weten van elkaar wie ze zijn. Maar nog niet alle
twijfel is verdwenen bij Manoach, want hij gaat zich nu vergewissen van de

boodschap die de vrouw ontvangen heeft. Dit wordt duidelijk uit het voorbe-
houd dat hij maakt bij wijze van inleiding op zijn vraag: 1'721 Mn' Stel dat
uw woorden uitkomen.... Er is iets aan de hand met Manoach en hoe hij zijn
eigen rol ziet in het geheel. Hij lijkt zich te distantieren van wat er staat te

gebeuren. Zo laat hij in het midden wie verantwoordelijk is voor de opvoe-
ding van de jongen, aangezien hij in zijn vraag om nadere uitleg niet verwijst
naar zichzelf of zijn vrouw. Verder gebruikt Manoach niet de term
12  kind/zoon. Hij spreekt over 751'71 ng] de jongen die geboren zal worden.
Door niet te kiezen voor 13 zoon of -» boreling gebeuren er twee dingen:
Manoach schept enerzijds een afstand tussen hem en het kind, terwijl hij
anderzijds de nadruk legt op het geboren worden, meer dan op de boreling.

60
R11 komen heeft een connotatie van bevruchting. Vergelijk Gen 29.21 waar

Jakob tegen Laban zegt: rl'5R :'TRl=Rl 'to' IR'Pro 'D 'riON r,R :13:T  Geefmil mO n vrouw,
want mi/n dagen z(/n vol. Lam mi/. tot haar komen. In Ri 15.1 zegt Simson tegen de
vader van de bruid: TI7711;T 'nER #R ;TtCR Laat mij tot mun vroliw komen, in haar
kamer. Zo ook Gen 19.30 (Jakob komt tot Rachel) en Ruth 4.12 (Boaz komt tot
Ruth).
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De bode maakt ook een einde aan de twijfel en gaat de boodschap herhalen.
Hij begint en eindigt met de verwijzing naar de richtlijnen die hij al aan de
vrouw heeft gegeven.
De bode beperkt zich tot de leefregel voor de vrouw. Het onvruchtbaar zijn
en desondanks zwanger worden, het nazireaat van de boreling, het bevrijden
van de Filistijnen: niets van dat al is terug te vinden in deze derde versie. De
nadruk lijkt zelfs meer te liggen op de volledige gehoorzaamheid die ge-
vraagd wordt (tot vier keer spreekt de bode over 'alles', waarvan twee keer
'alles wat ik haar opgedragen heb)61 dan op de details van de opdracht (wijn,
gegiste drank, onrein voedsel). Dit antwoord sluit op deze wijze slechts zij-
delings aan bij de vraag van Manoach, die de zwangerschap niet noemt,
maar alleen wil weten wat ze moeten doen met de jongen zodra deze gebo-
ren is, en de zwangerschap niet ter discussie lijkt te stellen.
De richtlijnen zelf brengt de bode uitvoeriger naar voren dan eerder het ge-
val was, maar hij laat weg wat er met de jongen gebeuren moet, terwijl dat
nu juist de vraag van Manoach was.
De bode geeft op niet mis te verstane wijze aan dat de vrouw zich aan regels
moet gaan houden. Eerst refereert hij in het algemeen aan zijn eerdere woor-
den, dan geeft hij de details (drank- en spijsregels), afgesloten met weer een
samenvattende regel.

De boodschap doorgegeven en herhaald
De boodschap van de bode is in drie verschillende versies te beluisteren, elk
kent een eigen adressaat:

de bode tot de vrouw de vrouw tot de man de bode tot de man
constatering onvruchtbaar en niet

gebaard

voorspelling zwanger worden en
baren

richtlijn verbod op onrein
voedsel

constatering zwanger zun en baren zwanger zon en
baren

richtlijn verbod op scheermes verbod op onrein verbod op onrein
voedsel voedsel

gewijde Gods gewijde Gods tot de
dood

voorspelling boreling bevrijding van Filis-
tUnen

61 510 voor alles  (wat ik gezegd  heb...13.13),  5DD van alles (wat voorkomt
uit...13.14), 51 alles (wat onrein is...13.14), bo alles (wat ik haar opgedragen

heb...13.14).
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Wat opvalt, is dat de boodschap steeds minder gecompliceerd wordt Elke
adressaat krijgt te horen wat uit het perspectief van de spreker het meest
interessant is voor de aangesprokene. De vrouw is vol van haar zwanger-
schap, dus dat is het eerste wat ze vertelt. Dan komt het verbod op alcohol en
onrein voedsel, gelegitimeerd door de nazireaatsstatus van het komende
kind, dat ze een levenslange lengte geeft. De bode geeft in zijn tweede ver-
sie, die alleen voor de lezer de derde variant betekent, die informatie die
voor de man belangrijk is. Hier kan hij een rol in spelen, namelijk in het
mede zorgdragen voor het uitvoeren van de spijsregels. De mededeling zijn
vrouw zwanger is, behoeft geen herhaling, en dat zijn zoon vanaf het prille
begin van zijn leven een nazir za\ zijn en wat dat voor consequenties heeft
voor zijn gedrag en voor Israel, is blijkbaar ook iets dat niet opnieuw gezegd
hoeft te worden. De rol van Manoach is uitgekleed tot die van voedstervader.

De spijsregels zullen een cruciale rol gaan spelen in de gebeurtenissen rond
de bruiloft. Het raadselspel is namelijk geformeerd rond onrein voedsel:
honing. Simson heeft namelijk de spijsregel overtreden toen hij honing at die
uit een leeuwenkarkas afkomstig was. Honing is op zichzelf geen onrein
voedsel, integendeel;62 de vindplaats van de honing, een kadaver, maakt deze
onrein. De plaats waar het leeuwenkadaver ligt, is een gaarde, mogelijk van
wijnstokken. Dit maakt het waarschijnlijk dat de honing gemaakt is van nec-
tar uit wijnbloesem, en aangezien Simson zich verre moest houden van alles
wat afkomstig is van de wijnstok, is denkbaar dat de honing ook door dit
element onrein te noemen is.
Simson zal zelfs alle nazireaatsregels overtreden: hij komt in aanraking met
de dood, hij eet onrein voedsel en hij  laat zijn haar eraf scheren.

Drie monologen zijn elkaar tot hier toe opgevolgd: achtereenvolgens door de
bode (13.3-5), door de vrouw (13.7) en door Manoach (13.8). Elke mono-
loog is gericht tot een personage dat er eerder nog niet was. De eerste twee
sprekers hebben het over de zwangerschap, de geboorte en de nazireaatsre-
gels, de derde spreker vraagt bevestiging aan JHWH van wat er gebeurd en

gezegd is. De daaropvolgende dialoog tussen de bode en Manoach geeft in
feite antwoord op de vragen van Manoach. Voor het verloop van het vertelde
verhaal is dat interessant, maar voor de geboorte van Simson niet noodzake-
lijk. Waarom zou de verteller dit dan allemaal ingelast kunnen hebben? Het
geeft hem in elk geval de kans de geboorte van Simson en zijn heldenstatus
extra dik  in  de  verf te zetten. Nu kunnen de regels in uitgebreide  vorm  wor-

62
Honing staat onder andere symbool voor wijsheid (Spr 24.13) en de voortref-

felijkheid van Gods geboden (Ps 19.11), beloofd land, toekomst, geluk etc. (vlg. C.
den Heyer, P. Schelling, Symbolen in de bi/bet, Woorden en hun betekenis. Zoeter-
meer: Meinema 20002 204-205). Niditch (1990, 619, onder verwijzing naar Levi-
Strauss) meldt dat honingbijen het symbool zijn voor levengeven en vruchtbaarheid.



DE VERWEKKING VAN SIMSON 245

den herhaald, de goddelijke herkomst van de bode kan worden bevestigd in
dialoog en wonder, en Manoach kan zijn positie als hoofd van de familie
veilig stellen door middel van het offer.

Manoach erkent eerst dat de bode de man is die zijn vrouw heeft bezocht, en
daarna aanvaardt hij diens boodschap. Hij vraagt niet verder en biedt de gast
mede namens zijn vrouw een bereid geitenbokje aan. De bode gaat niet in op
het aanbod en richt zich in zijn antwoord alleen tot Manoach. Hij suggereert
hem een brandoffer te maken voor JHWH. De verteller komt ertussen met een
opmerking tegen de lezer die zoveel betekent als: Lieve lezer, Manoach be-
doelde het natuurlijk goed met zijn gastmaal, maar hij wist nog steeds niet
dat deze man een bode van JHWH was, anders zou hij natuurlijk een ander
voorstel hebben gedaan.

Alsof Manoach de verteller gehoord heeft, vraagt hij de bode naar diens
naam. Hij doet dit stamelend, en maakt toch weer een voorbehoud: stel dat
uitkomt wat u hebt gezegd, dan milen we u eer bewijzen (en het brandoffer
bereiden). De bode beeindigt de conversatie met een onverwacht antwoord
dat voor twee8rlei uitleg vatbaar is en in opbouw gelijkenis vertoont met de
weergave van de godsnaam in Masoretische vocalisatie.63 Of zijn naam is
'Wonderbaarlijk' of zijn naam is wonderbaarlijk. Nu weet Manoach nog
niets. Of hij weet alles.

Bijbelse lijn: de godsontmoeting
Het offer heeft twee componenten die minstens een relatie suggereren met
andere bijbelpassages. Het gaat hierbij om een letterlijke herhaling van een
zin uit Genesis, en om een situatieschets die vrijwel identiek is aan het won-
der in Richteren  1 3.
De eerste component betreft de sc6ne waarin Manoach de naam van de bode
vraagt tijdens de kennismaking die communicatief gezien wat lastig ver-
loopt. Manoach vraagt stamelend: 1, 0 'D Wie eh... uw naam? (13.17). Deze

vraag is te vergelijken met de vraag die in Genesis wordt gesteld door de
onbekende aan Jakob na hun worsteling aan de Jabbok: 700 nt] Wat is uw
naam? (Gen 32.27). Als ook Jakob op zijn beurt naar de naam van de onbe-
kende tegenstander heeft gevraagd (100 R] 3-1']2 meldt mij toch uw naam),
antwoordt de onbekende met gelijke woorden als de bode in Richteren  1 3:

Gen 32.29 '1305 5R0n T'Ir il:55 Waaron; vraagje naar m(in naamp
Ri 13.18 '1305 5R0rl :Ir Trab It'aarom vraagje naar miin naam,

63

Zie de noot bij de vertaling van dit vers.
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Deze letterlijke overeenkomst tussen de twee verzen is opvallend (de zin
komt niet nog een keer voor in het Eerste Testament). Jakob en Manoach
hebben beiden een godsontmoeting, eerstgenoemde tijdens een worsteling
aan de Jabbok in de nacht, laatstgenoemde op het veld overdag. En er is te
stellen dat voor beide mannen de mannelijkheid in het geding is bij deze
ontmoeting met een bode. Jakob raakt tijdens de worsteling aan zijn 'heup-
gewricht' geblesseerd, waardoor hij waarschijnlijk nadien niet meer in staat
is kinderen te verwekken (zijn vrouw Rachel zal nog wel een zoon krijgen,
maar deze is door God gegeven en niet door Jakob verwerkt).64 Manoach
heeft zelf geen nageslacht verwekt; zijn vrouw krijgt een kind door interven-
tie van JHWH via diens bode.

Subscine: Manoach o#ert en de bode verdwijnt in de offerviam (13.19 -
13.21)
Manoach lijkt het zekere voor het onzekere te nemen en wacht niet af of de
woorden van de bode uitkomen om zijn offer te brengen. Hij doet het
meteen. Hij neemt de offergaven en offert deze op de rots voor JHWH. Er
gebeurt iets wonderlijks terwijl Manoach en zijn vrouw toekijken. Wat ge-
beurt er dan? In de vlam van het altaar verdwijnt de bode van JHWH. 713;1 de
rots (13.19) wordt nu door de verteller tot twee keer toe nortorl altaar (13.20)
genoemd. Na deze mededeling volgt weer de constatering dat Manoach en
zijn vrouw het zagen. De viam ging 7111'Den naar de hemel en de bode

51)'1 trok omhoog, Manoach en zijn vrouw vielen ;73-1, ter aarde. De vertel-
ler intervenieert weer met een opmerking waarmee hij laat blijken dat hij op
de hoogte is van het hele verhaal, inclusief van wat nog gaat gebeuren, door
te vertellen dat de bode geen volgende keer meer zal verschijnen aan Ma-
noach en zijn vrouw (beiden worden hier genoemd). Dat is ook niet nodig,
want - gaat de verteller verder - Manoach begreep nu dat de verschijning de
bode van JHWH was geweest. Het offer heeft zijn uitwerking gehad. Daar
was blijkbaar de gehele tweede ontmoeting om te doen: Manoach doen in-
zien dat de vrouw daadwerkelijk de bode van JHWH had ontmoet.

Vierde sc&ne: Manoach erkent de identiteit van de bode (13.22 - 13.23)
Manoach komt tot erkenning van de identiteit van de bode en daarmee im-

pliciet tot erkenning van de goddelijke afkomst van zijn zoon. De goddelijke
afkomst van Simson wordt nu niet alleen door de vrouw erkend, maar ook
door Manoach. Manoach verwoordt zijn wanhoop nu hij inziet wie ze heb-
ben ontmoet, namelijk JHWH zelf. Zijn vrouw moet hem gerust stellen. Zij

64 Zie Voor bespreking 17• heup in relatie tot vruchtbaarheid de exegetische noti-
ties bij 'Derde deel: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich; God
splijt een rots (15.7-15.19)'.
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begrijpt wat er is gebeurd en zij doorziet dat het niet logisch is als ze zouden
sterven. Ze grijpt hierbij terug op het wonder dat zojuist is geschied, en niet
op het wonder van haar zwangerschap en de zoon die ze zal krijgen. Ze blijft
binnen het belevingsperspectief van haar man terwijl  ze hem geruststelt.  Hij
heeft dit offerwonder gezien en is blijven leven. Wat er gebeurd is op het
veld, lijkt buiten zijn perspectief te liggen. Ze refereert er niet aan.
De twee ontmoetingen vertonen parallellie in opbouw. Inhoudelijk gezien
vormt de tweede ontmoeting de bevestiging van wat er in de eerste ontmoe-
ting heeft plaatsgevonden. De goddelijke herkomst van de verschijning
wordt vastgesteld, en daarmee stilzwijgend tevens de zwangerschap. In de
eerste ontmoeting draait het om de zwangerschap van de vrouw, in de twee-
de ontmoeting om bevestiging van de goddelijke herkomst ervan.

ontmoeting  met  zwanger-  overgang naar de ontmoeting met het ofer
schap

locatie veld veld veld

personage de bode van JHWH de bode van JHWH de bode van JHWH
personage(s)    de vrouw de vrouw Manoach en ziin vrouw
handeling constatering zwangerschap   ontmoeting op het veld   offer op de altaarrots

op het veld
beweging de vrouw gaat naar haar  de  vrouw  gaat  naar  de bode verdwijnt

man haar man
afsluiting de  vrouw  vertelt  wat  er  de vrouw vertelt wat er  de vrouw verklaart wat

gebeurd is gebeurd is er gebeurd is

Het offer staat in verband met de onwil of de onkunde van Manoach om de
identiteit van de bode en zijn boodschap te aanvaarden. De tekst geeft geen
uitsluitsel over de oorsprong van Manoachs reactie (is hij ongerust, nieuws-
gierig, boos?), maar hij is in elk geval gewillig genoeg om achter zijn vrouw
aan te gaan, een gesprek met de bode te beginnen en te offeren.
Het schema laat zien dat de vrouw bij beide ontmoetingen het laatste woord
heeft: ze vertelt over de ontmoeting op het veld aan Manoach en ze verklaart
de betekenis van wat zij en haar man gezien hebben.

Bijbelse lijn: het offer
In Numeri wordt aangegeven hoe een echtgenoot wiens vrouw heeft ver-
keerd met een andere man, dient te handelen. Als een man zijn vrouw ervan
verdenkt vreemd te zijn gegaan, maar zij is niet betrapt, dan is onder andere
een spijsoffer aan JHWH voorgeschreven (Numeri 5.12v). Hoewel Manoach
zijn vrouw onder verdenking zou kunnen stellen van vreemdgaan met de
man die ze heeft ontmoet op het veld (maar daarbij niet is betrapt, want er
waren geen getuigen), zijn er geen aanwijzingen voor de aanname dat hij dat
ook doet. Zijn offer is immers van meet af aan anders dan bedoeld in Nume-
ri. Meer overeenkomst is er met het offer van Gideon in Richteren 6. Gideon
heeft een ontmoeting met JHWH, waarin hij vraagt om bevestiging van de
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belofte dat JHWH met hem zal zijn als hij tegen Midjan optrekt. De overeen-
komst begint al met de vraag van Gideon aan JHWH, waarin een voorbehoud
is opgenomen. Ook Manoach begint tweemaal met een voorbehoud als hij
een vraag stelt aan de verschijning:

Ri 6.17 7']'I,2 1rl .rlRil5 R,  CR      Gesteld dan. ik heb genade gevonden in uw ogen63

Ri 13.12 7'-13-1 No, nrif Welnu, Istell uw woorden komen uit
Ri 13.17 7'73-1 Rn'  'D      want /stell uw woorden komen uit

Gideon zegt dan tegen JHWH niet weg te gaan in de tijd dat hij iets gaat halen
om aan te bieden, waarbij  hij niet spreekt over een maaltijd of een offer.  Als
Gideon is teruggekeerd, zegt de verschijning hem het vlees en de broden op
een steen te plaatsen en het kookvocht erover uit te schenken. Dan raakt de
bode met zijn stafhet voedsel aan:

Ri 6.21 -1132 10 OR71 5Dm Toen kwam er vuur omhoog uit de rots
nunn rs #DRrn en het verteerde het vlees

All,fort riNi] Ien de ongezuurde broden
377  -1* 7<57      De bode van JHwH nu was  Idaarmeel

17'Do 751] Iweggegaan uit zijn ogen.66

De overeenkomst met het offer van Manoach is duidelijk. Ook hier is sprake
van een maaltijd die tot offer wordt en een bode die in de vlam van het offer
verdwijnt. Gideon beseft op dat moment dat hij een bode van JHWH heeft
gezien, terwijl Manoach de gebeurtenis ziet als teken dat hij  JHWH ztlf heeft
aanschouwt. Gideon krijgt de verzekering van JHWH dat hij niet zal ster-
ven,67 Manoach krijgt deze verzekering van zijn vrouw, die hierbij ook ar-
gumenten aanvoert. Alsof de vrouw niet alleen Manoach moet overtuigen,
maar ook de lezer. Een verschil met Gideons ervaring bestaat verder uit de
rot van de verteller. In Richteren 6 worden geen getuigen opgevoerd die het
wonder kunnen bevestigen. Het is een kwestie tussen (de bode van) JHWH en
Gideon. Zoals de vrouw in lun is gezet met de onvruchtbare aartsmoeders en
Channa, zo wordt Manoach hier in associatie gebracht met Gideon.

Manoachs participatie in de ontmoeting straalt geen daadkracht uit.
Tot twee keer toe geeft hij aan dat hij twijfelt aan de boodschap (13.12 en

13.17) en dan verloopt de communicatie tussen de bode en Manoach ook
nog eens niet soepel. Zo vraagt Manoach naar de richtlijnen, maar krijgt hij
een ander antwoord dan hij had gevraagd (13.12). Hij zegt dat ze de bode

65
Vertaling Van Midden  1998,25.

66 Vertaling Van Midden 1998,26.
67 Wat op zich geen verwondering hoeft te wekken omdat het zien van JHWH zal

leiden tot de dood, niet het zien van de bode van JHWH. Gideon zegt dat hij de bode
heeft gezien, en hij identificeert deze niet als JHWH zelf, zoals Manoach wei doet.
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wel willen vasthouden en een maaltijd bereiden, de bode zegt dat hij zou
kunnen offeren aan JHWH (13.15-16). En hij vraagt wat wanordelijk naar de
naam van de bode, waarop hij een raadselachtig antwoord krijgt (13.17-18).
Manoach bereidt een geitenbokje en offert dat op een rots aan JHWH. Het
wonder dat daarop geschiedt, wordt door twee getuigen gezien, in tegenstel-
ling tot het wonder dat op het veld is gebeurd. Tot tweemaal toe wordt ver-
teld dat Manoach en zijn vrouw getuigen zijn, en doordat de vrouw de rol
van mede-getuige krijgt, zijn er twee getuigen aanwezig en is de getuigenis
van hen over het wonder betrouwbaar (13.20),68 waarna de verteller bijna
opgelucht lijkt te constateren dat Manoach vanaf toen ervan overtuigd was
dat de verschijning de bode van JHwH was. Het verdwijnen in de offervlam
is het identiteitsbewijs van de bode. Manoach en zijn vrouw worden nu voor
de derde keer als getuigen opgevoerd, namelijk als degenen die de bode niet
meer zullen zien. Een derde verschijning is ook niet meer nodig, want de
vrouw is zwanger en de goddelijke afkomst van het kind is erkend door bei-
de ouders, nu ook Manoach dankzij het offer weet wie de verschijning was.
Manoach is van streek als hij begrijpt dat zijn vrouw en hij God hebben ge-
zien. Of zijn vrouw eerder tot de conclusie is gekomen dat haar ontmoeting
met de bode in feite een ontmoeting met God is geweest, is niet uit de tekst
te halen.  Ze was  in elk geval van meet af aan niet bang om  dood te gaan.  De
vrouw stelt haar man gerust als deze vreest voor hun leven nu ze JHWH ge-
zien hebben. Het is een kwestie van logisch nadenken, zo laat ze Manoach
zien. Als God hen had willen doden, dan had hij dat kunnen doen zonder de
moeite van het offer aannemen en het doen van een wonder. Nu spreekt ook
de vrouw in de wij-vorm, teken dat Manoach namens hen beiden het offer
heeft gebracht. Of althans,  dat zij daarvan uitgaat.
De eerste en de tweede godsontmoeting verschillen van elkaar in aard en uit
beleving. De vrouw ervaart de aanwezigheid van JHWH aan den lijve, Ma-
noach voert rituele handelingen. Binnen de anekdote van Richteren   13  ligt
de ervaring van het goddelijke in het alledaagse bij de vrouw, de liturgisch-
institutionele handelingen worden door de man verricht.
Manoach komt na de geruststelling van zijn vrouw dat ze niet zullen sterven,
niet meer voor in Richteren 13. In Richteren 14 zullen beide ouders nog een
rol spelen, maar de naam van Manoach wordt ironisch genoeg alleen nog
genoemd als zijn graf ter sprake komt (16.30).

Derde deel: de vrouw baart een zoon en Simson verschijnt op het toneel
(13.24 - 13.25)
En dan gaat alles ineens snel. Lijkt het verhaal tot nu toe maximaal een dag
te hebben beslagen, nu wordt er een sprong gemaakt van negen maanden, en

68 Volgens Dtr 19.15 zijn er minstens twee getuigen nodig voor een betrouwbaar
getuigenis.
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direct daaropvolgend van een aantal jaren. Zonder dat de zwangerschap nog
door de verteller wordt genoemd, komt er de mededeling dat de vrouw, nog
steeds zonder naam, een kind baart. Het is voor het eerst sinds de vrouw de
woorden van de bode heeft herhaald (13.7) dat de zwangerschap weer ter
sprake komt. Alles wat er gebeurt, is door de bode voorzegd in 13.3, door
hem bewerkstelligd in 13.5 en door de vrouw verhaald in 13.7. De zwanger-
schap wordt door de verteller niet aangeroerd, noch door Manoach. Deze
bestaat alleen in gesproken tekst van de bode en de vrouw, en binnen de
werkelijkheid van het verhaal door het woord van de bode dat daad is ge-
worden.
De daaropvolgende regels zijn een voorbereiding op de rol die Simson zal
gaan spelen. De vrouw geeft de zoon een naam,69 waarna vermeld wordt dat
hij opgroeit, wordt gezegend en in beweging wordt gezet. Alle voorwaarden
voor het vervolg zijn hiermee vervuld.

Met dit geboorteverhaal heeft Israel na de dood van Jefta weer een richter
gekregen. De uitzonderlijkheid van deze richter wordt onderstreept door zijn
geboorte, die met goddelijke interventie tot stand is gekomen. JHWH heeft
Israel een richter geschonken, en dat heeft hij gedaan door een naamloze

vrouw zijn bode te laten ontmoeten en haar een kind te schenken. De vrouw
wordt, in haar naamloosheid en daarmee in de lijn van de aartsmoeders, re-
presentant van het volk Isra81. JHWH staat aan het begin van de ellende door-
dat hij de kinderen van Israel in de hand van de Filistijnen heeft gegeven,
maar hij biedt ook een uitweg door een richter te geven (een zeer bijzondere
zelfs, want het is een nazir) en die te zegenen. De moeder baart de nazir en
voedstervader Manoach stelt de afkomst van de jongen zeker door het offer.
Simson beweegt zich onrustig, 'gedreven' door de geest van JHWH, in
Machane-Dan, het legerkamp van Dan, dat zich bevindt tussen Sora en Es-
taol.70

69 Zie de analyse per hoofdstuk voor een bespreking van de mogelijkheid dat hier
een directe rede wordt gebruikt door de verteller.

10 Alter (1990,47-56 (49)) wijst in dit verband op (DED onrustig zon in Gen 41.8

(farao's geest wordt onrustig door een droom) en Dan 2.1,3 (de geest van Nebukad-
nessar wordt onrustig)  en  zegt  dat er  in  Ri 13.25 sprake  is  van een innerlijke onrust
van Simson: 'inner unrest, the explosive or spasmodic enactment of dark dreams of
desire and violence leading to catastrophe'.
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5.3 Leven en ondergang van Simson: de vrouw, de zus, de hoer en
Delila

Eerste deel: Simson daalt af naar Timna, ziet daar een vrouw en vertelt
zijn ouders over haar (14.1 - 14.4)
Op een moment verlaat hij dit gebied en daalt hij af naar Timna.71 Simson
ziet daar een vrouw en wil haar hebben. De eerste de beste actie die van
Simson zelf uitgaat, staat hiermee in het teken van begeerte. De gevolgen
van deze actie uit begeerte zullen het verloop van de gebeurtenissen bepalen.
De vrouw die Simson ziet, is namelijk geen dochter van de Israelieten, maar
van de Filistijnen. De wijze waarop zij wordt gerntroduceerd accentueert de
'vindplaats' van de vrouw: C'ne#E rll]33 rtnrri= rIER een vrouw in Timna,
b / de dochters van Mel Filist#nen ( 14.1).72 Voor Simson is die vrouw be-
langrijk, en niet die 'vindplaats', getuige zijn uitspraak waarin hu eerst de
vrouw in pre-positie noemt, en daarna de plaats waar hij haar gezien heeft:
0'r;0#L nl:70 rlnlln= 'rl'Rn :TWN een vrouw heb ik gezien in Timna bg de
dochters van de Filistijnen (14.2). Hij verschilt hierin van mening met zijn
ouders. Als Simson zijn ouders op de hoogte brengt van zijn verlangen deze
vrouw tot bruid te nemen, vragen zij bij monde van de vader of er dan onder
de dochters van Simsons broeders en onder heel zijn vaders volk dan geen
vrouw is voor hem, omdat Simson denkt er zelf op uit te moeten gaan om
een vrouw te zoeken. Nee, zegt Simson, precies deze vrouw is juist in mijn
ogen. Voor Simson gaat het erom dat hij een prachtvrouw heeft gezien, voor
de ouders is echter de afkomst van de vrouw cruciaal. Ze proberen de blik
van Simson weer te richten op het eigen volk door te spreken over
'aD 5077 3'nN nrl   de  dochters van je  broeders  en  onder  hed  mijn volk
(14.3). De bruid is voor hen niet een van 'de dochters van [de] Filistijnen',
maar 'een vrouw [...] bij [de] Filistijnen, die onbesnedenen.'(14.3). Hiermee
zetten de ouders niet twee groepen potentiele huwelijkskandidaten naast

71 Timna, Gaza Asdod, Askelon en Ekron zijn de vijf Filistijnse steden. Alleen
de eerste twee komen voor in Ri  13-16.

72
Volgens Alter (1997, 82-83) ontbreekt bij de kennismaking tussen Simson en

de vrouw in Timna de verlovingsscene die gebruikelijk is in het verhaal over een
jonge held in een vreemd land. Een dergelijke scune speelt zich af bij een put of
bevat een gastvrijheidsritueel. Alter suggereert dat het ontbreken van deze sc6ne de
haast weergeeft waarmee Simson de vrouw wil hebben, en voorbode is van de
rampzalige afloop van dit huwelijk. Het doden van de leeuw en het putten van ho-
ning uit het karkas zouden vervangend bedoeld geweest kunnen zijn. Alter gaat in
zijn bespreking voorbij aan de rol die het gevecht met de leeuw en de honing gaat
spelen bij het bruiloftsfeest, waarmee de rest van de vijandige gebeurtenissen in
gang wordt gezet. Door de rol die het teeuwengevecht speelt in de hele Simsoncy-
clus is deze verhaalgebeurtenis meer dan een vervanging van een verlovingsscdne.
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elkaar ('dochters van [de] Filistijnen' naast 'de dochters uit het eigen volk'),
ze verbreden het aandachtsveld en brengen hiermee hun belang op de voor-
grond: 'je broeders,  mijn volk' wordt tegenover  ' [de] Filistijnen,  die  onbe-
snedenen' geplaatst'. De retorische vraag waarin aan de orde wordt gesteld
dat Simson zelf op zoek is gegaan, lijkt te impliceren dat de ouders voor een
huwelijkskandidate gezorgd zouden hebben als hij tevreden was geweest met
een vrouw uit eigen kring.

73

Bijbelse lijn: huwen met een iemand uit een ander volk
De vraag van de ouders vindt ook grond in de waarschuwing die is te lezen
in Deuteronomium 7.3-4. Hier staat dat dochters niet mogen worden afge-
staan aan een van de zonen van een overwonnen volk, en dat er voor de ei-
gen zoon geen dochter bij dat volk gezocht mag worden. Huwelijkspartners
uit een vreemd volk zouden de zonen en dochters van de Israelieten verlei-
den tot het dienen van vreemde goden, wat de toorn van God zou wekken en
zou leiden tot de dood. Het verbod wordt gevolgd door de vermaning in
plaats van te (laten) huwen met hen, juist hun altaren te slopen, de Asjera's
om te hakken en de godenbeelden te verbranden. Precies dat wat Simson aan
het eind van zijn leven zal doen. Hij zet zijn verlangen te huwen met een
Filistijnse door, en zijn ouders stemmen alsnog in met zijn wens, maar uit-
eindelijk zal hij de tempel die gewijd is aan Dagon, vernielen.74

De ouders lijken met hun perspectief gelijk te hebben, want JHWH zoekt een
aanleiding om onmin te brengen tussen de Isra8lieten en de Filistijnen.75 Dat
de vrouw uit de Filistijnen alkomstig is, dAt is de kwestie. Zij vorint de ma-
nier om het volk van Israel weer in beweging te laten komen, om hen tot
verzet tegen de Filistijnen te brengen. En mocht de lezer net als het volk
Israel zijn 'vergeten' dat er onderdrukking heerst, dan schudt de verteller die
lezer voor de zekerheid ook even wakker door in een terzijde te zeggen dat
de Filistijnen heersten over Israel.
De interventie van JHWH start niet met de presentie van de vrouw in Timna
op die plaats op dat tijdstip. In Richteren 13.25 staat immers dat de geest van
JHWH Simson in beweging zette, tussen Sora en Estaol. Zo zijn er twee in-

73 In het volgende hoofdstuk, waarin de theologische lijn wordt geschetst van het
Richterenboek via het zusterschap en de dochters, zal aan de orde komen dat Simson

geen mogelijkheid meer had om uit de dochters van zijn eigen volk zich een vrouw
te kiezen.

74 Ook Cheryl Exum (1993, 75) wijst op Dtr 7.3-4, maar zij trekt de lijn naar de
rest van het Simsonverhaal niet door.

75 Hiertegen pleit Van Kooij, (2003, 164-165), die juist van een door JHWH be-
werkstelligde 'bevrijdende ontmoeting' uitgaat.
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terventiemomenten te onderscheiden, die beide leiden naar een confrontatie
tussen Simson de Israeliet en de Filistijnen.

Vijf keer is tot hier toe het woord TTOR vrOUW gevallen. De toon van het ver-
haal is met deze herhaling gezet. Een vrouw is de aanleiding voor de gebeur-
tenissen, een vrouw is bepalend voor de loop ervan.

Bijbelse lijn: juist in zijn ogen
Simson gebruikt het woord 70' juist om zijn verlangen naar de Filistijnse
vrouw te rechtvaardigen: ']'313 il-10' 14'71 'D z# is juist in  mijn ogen. -t' is niet

een woord dat in de regel gebruikt wordt om de schoonheid of andere posi-
tief te waarderen aspecten van een vrouw aan te geven. De betekenis ligt in
het woordveld 'recht/juist' en de grondbetekenis moet gezocht worden in
'recht zijn' of'zijn volgens de intrinsieke bedoeling van iets of iemand'.76 In
Richteren wordt 30' viermaal als component  van de uitdrukking
'31,7 ne  recht zijn in de ogen (yan iemand) gebezigd:7

14.3 '1'111  :1-*  WTT  '0     want  tpreciesj zij  is juist in  mijn  ogen

14.7 "»00 '7'DZ nt'm   want zij bleek Iinderdaadj juist
Iin de  ogen van Simson

17.6 en 514-ltv'3  15D  l'R  C;TrI  C'13'1     In die dagen was er geen koning in Israd,
21.25 nto:r  7·1'122 ntrn trN      ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen

Het gebruik in Richteren 14.3 legt een verbinding naar de andere momenten
in het Richterenboek waar dit woord te vinden is. Bij het vasthouden van de
grondbetekenis van 70' wordt de inhoudelijke omkering van de refreinregels
helder. Tot en met het begin van de Simsoncyclus heeft in het Richterenboek
refrein (a) geklonken, daarna klinkt refrein (b):78

(a)                    nlt:,5  #M-10'  '11  11)'1 de kinderen van Israel gingen door te doen
mr 'JDZ  DnTT    vanwat kwaadis in de ogen van JHWH.

(b)          5RntrJ  7511  I'R  C;'17[ C'ZG'n     In die dagen was er geen koning in Israal,
nt)17   7'1' 112  nID'Tr   WrR       ieder  deed wat juist  was  in  zijn eigen  ogen.

76 L. Alonso SchOkel, TH/AT III, 1060-1070.
77 Deze zegswijze duidt volgens Alonso Schokel op het oordelen en waarderen.

De door Alonso Schokel voorgestelde vertaling 'gefallen' heeft meer betrekking op
het als aangenaam beoordelen van het waargenomene dan op de beoordeling van de
intrinsieke waarde van het waargenomene.

78 Refrein (a) met kleine variaties in Ri 2.11,3.7,3.12,4.1,6.1, 10.6,13.1; re-
frein (b) in Ri  17.6 en 21.25.
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Refrein (b) laat een tweetal veranderingen zien ten opzichte van refrein (a).
Ten eerste wordt het meervoudig subject #Mt'  13 de kinderen van Israel
enkelvoudig en onbestemd, in die zin dat er geen naam meer genoemd
wordt: D'R ieder. Verder verandert het object 71171' '0'11] Inn wat kwaad is in
de  ogen van JHWH tot 7'701 7*TI wat juist was  in zijn eigen ogen. Hier is
een verschuiving te zien op de waarderingsschaal van kwaad naar goed, dn

een verandering van beoordelaar: degene die de daden van het subject
bR-:0' 'n de kinderen van Israel beoordeelt verschuift van mn' JHTH in het
subject zelf. Israel plaatst zich uit het zicht van JHWH en gaat zijn eigen

79
gang.

Hiermee moge aangetoond zijn dat het gebruik van 70' juist betekenisvol

genoemd mag worden in deze context. Simson ziet niet zomaar een vrouw,
hij  ziet een vrouw van wie hij denkt dat ze in alle opzichten de juiste is.  Mis-
schien is het dan wel niet volgens de regels van zijn eigen volk om een Filis-
tijnse tot vrouw te nemen, maar juist ddze vrouw maakt het verschil. Zij is de
'rechte'. Het gebruik  van -10' juist maakt Simsons keuze minder hormoon-

bepaald en meer politiek correct dan gebruik van bijvoorbeeld 0121 goed zou
hebben gedaan.

80

Aan de vermeldingen van de hoofdpersonen in 14.1-2 lijkt te zien te zijn dat
Simson degene is om wie dit hoofdstuk draait. Hij is de enige die bij name
wordt genoemd (zijn vader, van wie op basis van het voorafgaande mag
worden verondersteld dat hij Manoach is, wordt in dit hoofdstuk alleen in
zijn functie van vader genoemd, zonder vermelding van zijn naam) en in
elke zin waarin een personage wordt geintroduceerd, is hij het handelend

subject. In 14.3 is Simson echter minder toonaangevend aanwezig. Dan
spreekt de vader mede namens de moeder81 en heeft het daarbij over mun
volk. Via deze verwijzing wordt een lijn gelegd naar het begin van Richteren

13. Bij de introductie van de personages werd immers van de man verteld
vanwaar hij afkomstig is, terwijl van de vrouw geen bijzonderheden werden

gegeven. Simson richt zich exclusief tot zijn vader en sluit zich hiermee aan
bij de toekenning van de prominentere rol die de vader in de familiaire con-
text bekleedt dan de moeder doet.

79 Meer hierover in de bespreking van 15.2.
s" Cheryl  Exum (1993, 70, noot  18) zegt hierover  in een noot dat deze zin een

echo is van een belangrijk thema van het einde van het boek Richteren, maar laat het
hier bij. Ze mist hiermee m.i. een cruciale punt van Simsons levensverhaal (zie het
volgende hoofdstuk).

81 Zie Syntactische analyse per regel t.p.
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Dat Simson de vrouw uit Timna tot de zijne wil maken, wordt binnen dit
hoofdstuk gelegitimeerd door de uitspraak van de verteller dat JHWH zelf
deze vrouw op het pad van Simson heeft gezet (14.4). De ouders protesteren
tegen de keuze van hun zoon, wat de verteller begrijpelijk maakt: zij wisten
niet dat de interventie van JHWH hierachter stak (14.4). Iedereen spreekt met
grote nadruk en iedereen wijst naar iedereen: jijzelf gaat erop uit (14.3), haar
moet je nemen voor mij (14.3), zij  is de juiste (Simson,  14.3), zij  is er door
toedoen van JHWH (14.4), hij zocht aanleiding tot onenigheid tegen de Filis-
tijnen (14.4).
JHWH heeft de vrouw op het toneel gezet, omdat het hoog tijd werd dat er
iets ging gebeuren.82 Israel lijkt zich te hebben neergelegd bij de overheer-
sing door de vreemde mogendheid, de bruidskeuze door is een exponent van
ongewenste assimilatie. De verteller brengt het de lezer zelfs in herinnering
dat er nog steeds sprake is van onderdrukking: 'In die tijd heersten immers
de Filistijnen in Israel'. God zelf moet gaan optreden, Simson doet het (nog)
niet.

Tweede deel: Simson daalt met zijn vader en zijn moeder af naar Tim-
na, onderweg velt hij een jonge leeuw (14.5 - 14.9)

Eerste  sc&ne:  Simson velt  een jonge  leeuw  (14.5 -  14.6)
Simson daalt af, met in zijn kielzog zijn vader en zijn moeder.83 In de boom-
gaarden van Timna84 is Simson alleen als een jonge leeuw brullend op hem
afkomt. Dat hij alleen is als dit gebeurt is voorbereid door de verteller die
meedeelt dat Simson afdaalt, en daar als toevoeging bij doet 'met zijn vader
en zijn moeder'. Zijn lopen niet gezamenlijk op, het lijkt eerder alsof Simson
voor zijn ouders uit loopt. De suggestie dat Simson alleen voorop loopt,
wordt bevestigd door de latere opmerking van de verteller dat Simson zijn
ouders niets vertelt over zijn gevecht met de leeuw. Zij hebben er blijkbaar
geen zicht op gehad, en waren zelfs buiten gehoorafstand zodat ze het brul-

82 Emmrich (M. Emmrich, 'The Symbolism of the Lion and the Bees. Another
Ironic Twist in the Samson Cycle', JEST 1 (2001), 67-74 (69 / 72) verbindt deze
vertellersuitspraak met het verschijnen van de leeuw, en zegt vervolgens dat het
doden van de leeuw een kettingreactie in gang zet. Later zegt hij dat 'zelfs' het ver-
langen naar 'the (ceremonially unclean) Timnite woman [...] - in a most puzzling
way -' door JHWH geiniteerd was.)

83 Te zien aan niet congruerend getal van verbum (sg) en subject (pl), en in rela-
tie tot 14.1, waar verbum en subject beide wel enkelvoudig zijn. Zie syntactische
analyse t.p.

84 Schneider (2000,205) gaat uit van een wijngaard en wijst in dat verband erop
dat dit voor Simson verboden gebied is doordat voor hem als nazir 'alles wat voor-
komt van de wijnstok' verboden is.
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len van de leeuw niet hebben gehoord. De verteller breekt nogmaals in en
vertelt dat Simson zijn ouders niet op de hoogte brengt van het gevecht met
de leeuw. De ouders hebben niet alleen niets gezien, ze hebben ook niets te
horen gekregen. Ze weten niet dat hun zoon, die zich - nota bene als (aan-
staande?) richter - buiten de eigen gemeenschap plaatst door zijn bruidskeu-
ze, zich nu niet aan de nazireaatsregels heeft gehouden door zich in te laten
met de dood.
De geest van JHWH, die Simson in gang had gezet in het gebied tussen Sora
en Estaol, zet hem ook nu aan tot actie.

Bijbelse lijn: de geest die vaardig wordt
Simson is de eerste van de drie personages in TeNaCh over wie verteld
wordt dat de geest van JHWH vaardig wordt over hem.85 Na Simson wordt
het ook nog gezegd van Saul en David.86 Zoals hieronder besproken zal
worden, heeft de geest bij elk personage een eigen uitwerking.
Simson krijgt drie keer de geest van JHWH over zich en alle keren wordt zijn
kracht versterkt (in het gevecht met de jonge leeuw  in  14.6,  als  hij de dertig
Filistijnen ontdoet van hun bovenkleden in 14.19 en tot slot als hij zich be-
vrijdt van zijn boeien na de 'arrestatie' door de Filistijnen in 15.14).87
Bij de eerste gelegenheid dat de geest van JHWH vaardig wordt over Saul,
gaat deze profeteren (1 Samuel 10.10). De tweede gelegenheid is als Saul
hoort dat de mannen van Jabes hulp nodig hebben tegen de Ammonieten die
hen belegeren (1 Samuel 11.6; na de succesvolle actie bevestigt Samuel Saul
als koning). De geest van JHWH verlaat Saul echter ook weer. Zijn plaats
wordt ingenomen door een kwade geest 'vanuit' JHWH88 (16.14). Dit vindt
plaats viak nadat David door Samuel is gezalfd als de toekomstige koning en
de geest van JHWH vanaf dat moment vaardig is over David (1 Samuel
16.13). Zou het kunnen zijn dat de geest van JHWH maar over 66n persoon
tegelijk vaardig is en dat deze daarom eerst Saul verlaat alvorens over David
vaardig te worden? Ten slotte wordt over Saul de kwade geest van God
vaardig (1 Samu81 18.10).89 Dit gebeurt als Saul jaloers is geworden op het
succes en de populariteit van David. Saul gaat middenin het paleis profete-
ren, terwijl David de harp bespeelt, en werpt daarna een speer naar hem.

85 Met als criterium het gebruik van een vorm van *153. Een vindplaats als 11.29
wordt niet meegerekend vanwege de andere verwoording: :11:T 1111 nra' 9 ';Trll toen
kwam de geest van JHWH over Jefta.

86 Resp. 1 Sam 10.6-10 en 1 Sam 18.10.
87 De vermelding ontbreekt als hij tussen de pilaren van het paleis staat.
88 mr ran :TIn mn irill)11 een kwade geest vanuit JHWH begon hem te kwellen.
89 51140 #R 71,7 031' M mn r#SM een kwade geest van God werd vaardig over

Saul. Merk op dat hier niet m;r wordt gebruikt.
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David weet deze tot tweemaal toe te ontwijken.90 Saul wordt bang, want - zo
staat er - JHWH was met David, hij was van Saul weggegaan. De werkzaam-
heid van de geest van JHWH dat in het r153 ligt besloten, lijkt zich inderdaad
te beperken tot 66n persoon tegelijk.
De geest wordt vaardig over Simson, daarna over Saul, de geest verlaat Saul
en wordt vaardig over David. Simson kan wat de uitdrukking
m:T' 1113 1-15xnl betreft als een vooruitwijzing worden gezien van koning Saul
en in het verlengde van hem van koning David.91

Dankzij de geest van JHWH kan Simson de leeuw met zijn blote handen ver-
scheuren - alsof het geen leeuw, maar een jong bokje is. Het is zijn eerste
krachtproef en er blijkt uit dat Simson weliswaar sterk is, maar dat wet
dankzij JHWH. Het is de tweede keer dat de geest over Simson komt. De
eerste keer druft de geest van JHWH Simson in een gebied (rllrl' mn 511nl),
en wordt er geen specifieke actie vermeld die Simson onderneemt onder
invloed van deze geest (13.25). Nu wel. Simson lijkt in gevaar te zijn als er
een dier brullend op hem afkomt. Lijkt, want het is een jonge leeuw waar hij
mee te maken krijgt. Hoe gevaarlijk kan een jonge leeuw zijn? Een volwas-
sen exemplaar kan verscheurend zijn, maar de tekst vermeldt niet hoe oud of
hoe groot de jonge leeuw is.
De sdne waarin de leeuw brullend op Simson afkomt, lijkt een prelude te
zijn op de situatie in Lechi, waar Filistijnen joelend op Simson afkomen.92

Bijbelse lijn: vechten met een leeuw
En weer is er een lijn tussen Simson en David te trekken. Als de Israelieten
geconfronteerd worden met Goliath en niemand het tegen deze kampvechter
durft op te nemen, zegt herder David tegen koning Saul dat hij het wel durft.
'Want', zo zegt hij, 'als ik schapen hoedde voor mijn vader en er kwam een
beer of een leeuw dan vocht ik daarmee en redde ik de schapen. Zowel beer
als leeuw heb ik verslagen. JHWH die mij heeft gered uit de klauwen van een
beer en een leeuw, zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn' (1 Sa-
muel 17.34-37). Ook de manier waarop David zegt de leeuw te hebben ver-

90 Er wordt geen melding van gemaakt dat Saul de speer twee keer zou hebben
geworpen, alleen dat David de speer tot tweemaal toe ontwijkt.

91 Deze mogelijke functie vindt een ondersteuning in een vooruitwijzing, en wel
via het lied van de ezelskaak. Zie de exegese bij  15.16. Zie ook het hoofdstuk met de
theologische lijnen hierna voor een uitwerking van de lijn Simson - Saul - David.

92 Deze overeenkomst is voor Emmrich (2001, 69v) een extra argument om de
honing in het karkas te zien als symbool voor Israel in het land Kanaan. Ook het
gebruik van MlD dat eerder 'gemeenschap' dan 'zwerm' zou betekenen, en het feit
dat Simsons acties beginnen met het leeuwengevecht spelen hierbij voor Emmrich
eem rol.
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slagen, lijkt op de manier waarop Simson dit doet. David gebruikt geen wa-
pens: 'ik greep hem bij zijn baard,3 en sloeg hem dood'. (2 Samuel 17.34).
Het lukte David de leeuw te doden, het lula hem Goliath te overwinnen. En
het lukt Simson de jonge leeuw te verslaan. Een interessant verschil is het
woord dat voor 'leeuw' wordt gebruikt. David vecht met een '-1Rn, bij
Simson is er sprake van een 7'EDD. Er zijn verschillende namen voor de op-
eenvolgende groeifases van een leeuw 013 well), gevolgd door, 7'DD, '-INIT,
rot, en 0'5),w en Simson blijkt met een minder sterk exemplaar te hebben
gevochten dan David, die tijdens het gevecht jonger was dan Simson tijdens
diens gevecht. Simsons confrontatie met de jonge leeuw zou hiermee minder
heroTsch zijn dan het gevecht dat David heeft geleverd. Simson en David
vertonen hiermee gelijkenis, maar de vergelijking valt in het voordeel van
David uit. Richter Simson wijst vooruit naar koning David.
Met de leeuw opgevat als het symbool voor Juda,95 is het gevecht te zien als
vooruitwijzing naar het conflict tussen Simson en de manschap van Ju(la, dat
later in het verhaal aan de orde komt.96

93

1Pr baard, ook: oud(e) of oudste. Zou de verteller van de Simsoncyclus
Simson hebben laten vechten met een jonge leeuw om hem niet alleen in lijn te
zetten met David via een leeuwengevecht, maar Simson extra heldhaftig voor te
stellen als vechtend met een levenslustig jong dier, in groeiende kracht in plaats van
een ouder dier met afnemende kracht waarmee David mogelijk te maken had? Deze

vraag wil niet meer dan speculatie zijn, want enige grond als basis voor aannames
ontbreekt verder.

94 C)pgave Cohen  1982,  270,  met de opmerking: 'The Hebrew kephir signifies  a

fill-grown cub'. Schneider (2000,204) spreekt ook van een 'full-grown lion'.
95Gen 49,9: 'Een leeuwenwelp (TrIB nu) is Juda na de verscheurde prooi, mijn

zoon, kom je omhoog. Dan buigt hij door zijn poten, hij legt zich neer als een leeuw,
als een roofdier.' (vertaling SHA 2001)

96 Er zijn ook lijnen te trekken tussen Herakles en Simson via verhaalmotieven
als het leeuwengevecht, dorst, zon, twee zuilen, een vrouw die valt voor mannelijke

kracht, het verruineren van een korenveld, het verbreken van ketenen, het hebben

van lang haar. Ook de verhalen over Gilgamesj vertonen gelijkenissen. Zie over
Herakles, waaronder enkele overeenkomsten tussen Simson en Herakles, R. Graves,
Griekse Mythen, Houten: De Haan, 1993, met name 442v. Zie voor overeenkomsten
en verschillen met Hellenistische literatuur o.a. Bommel 2004, 266-308. Hindson

(E.E. Hindson, 77:e Philistines and the OW Testament, Michigan: Baker Book Hou-
se, 1971, 117, noot 61) wijst op overeenkomsten tussen de verhalen rond Enkidu,
Heracles en Polydamas. Polydamas vocht met blote handen met een leeuw en over-
won deze. Hij vond de dood toen de grot die hij trachtte te stutten met zijn handen,
instortte. Zijn naam moet iets betekenen als 'vele daden'. Hij won de Olympische
Spelen in 408 vC en heeft werken A la Herakles' opdrachten uitgevoerd. Verder is er
niet veel over hem bekend.
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Tweede scine: Simson daalt (verder) af spreekt met de vrouw, gaat opnieuw
in de richting van Timna en haalt honing uit de jonge  leeuw  (14.7 -  14.  9)
Simson gaat alleen verder naar Timna, ontmoet de vrouw opnieuw, spreekt
dit keer met haar en raakt overtuigd van de juistheid van zijn keuze. De ver-
teller geeft vrij droog aan: 'zij bleek inderdaad juist in de ogen van Simson',
terwijl Simson zelf nog zo enthousiast over haar aan zijn ouders had verteld
toen hij haar voor het eerst gezien had.
Een paar dagen later daalt Simson af met de bedoeling 'haar tot vrouw te
nemen' (14.8). Hier is het werkwoord rlpb gebruikt, dat de betekenis 'tot
vrouw nemen / huwen' kent, maar dat ook met andere betekenis gebruikt kan
worden.97 Simson daalt af omdat hij zin heeft in deze vrouw. Er zijn inmid-
dels een paar dagen verstreken, zegt de verteller, en Simson is in de tussen-
tijd uit Timna vertrokken geweest. Was hij bij zijn ouders om toestemming
te vragen? Of om  hen mede te delen wat hij  ging doen? De tekst geeft geen
uitsluitsel over de mate van betrokkenheid van de ouders bij de beslissing tot
het huwelijk.
Op zijn tocht naar Timna wint de nieuwsgierigheid het van het verlangen
naar de vrouw. Hij wijkt af van de weg naar Timna en gaat naar de plaats
waar hij met de jonge teeuw heeft gevochten. Daar ligt het karkas, waarvan
inmiddels bijen een honingraat gemaakt hebben. De volgorde waarin aange-
geven wordt wat Simson ziet, lukt te corresponderen met zun verrassing. Het
karkas is geworden tot een bijenplaats: eerst ziet hij een zwerm bijen, daarna
ontwaart hij de honing. Simson lijkt zijn missie te vergeten. Met zijn blote
handen schraapt hij uit het karkas de honing, niet alleen symbool van geluk,
maar ook van de voortreffelijkheid van Gods geboden.98 Hoe wrang dat hij
juist dit symbool vindt in een karkas, terwijl hij als nazir verre van moet
blijven van dode lichamen.w Nu hij hiervan geproefd heeft, gaat hij - al
etende van de honing - terug naar zijn ouders in plaats van zijn weg naar
Timna te vervolgen. Hij geeft ook hun van de honing, en zij eten ervan.  Ze
vragen niets, ze eten. En Simson vertelt niet hoe hij aan de honing komt.
Zouden de ouders van de honing hebben gegeten als ze hadden geweten dat
deze uit een dood lichaam was gehaald? Zeker van de moeder mag op basis
van het conceptieverhaal waarin de nazireaatsregels zo'n prominente rol

97 Zo is in Gen 34.2 zeker geen sprake van een huwelijk: 'Sichem zag Dina, hij
nam haar, lag bij haar en verkrachtte haar'. Pas na deze daad vraagt Sichem zijn
vader Dina voor hem tot vrouw te nemen.

98 Zie hiervoor over de verwijzende functie van honing.
99 In Num 6 is alleen sprake van onreinheid veroorzaakt door contact met een

dode mens, maar het past in de mutatie van de regeltoepassing die het levensverhaal
van Simson laat zien dat de deze onreinheidsregel in reikwijdte opgerekt wordt (zo-
als ook het levenslange nazireaat in plaats van voor de duur van een beperkte perio-
de, en het onderworpen zijn aan spijsregels vanafde conceptie).
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spelen, verwacht worden dat zij overtuigd is van het belang voor haar zoon
zich te houden aan de regels voor het nazireaat en dat hij zich dus beter verre
had kunnen houden van een leeuwenkadaver en de onreine honing.
Drie keer heeft Simson nu gezondigd tegen de nazireaatsregels en beide
keren heeft hij dit verzwegen voor zijn ouders: de eerste keer met het doden
van de leeuw, de tweede keer door het opzoeken van het leeuwenkarkas, de
derde keer door de honing eruit te schrapen. Het is de vraag of met het
schenden van de nazireaatsregels hier ook Simsons nazireaat eindigt. De
voorschriften in Numeri zeggen dat door schending van de regels het nazire-
aat in feite ophoudt en de persoon in kwestie opnieuw moet beginnen met
het nazireaat via enkele rituele handelingen. Maar Simson heeft bij monde
van de bode toch al 'levenslang gekregen .

, 100

Het eten van de honing vormt het laatste optreden van de ouders samen; nu
de vrouw uit Timna in Simsons leven is gekomen, verlaat zijn moeder het
verhaal. Zij zal alleen nog voorkomen in twee opmerkingen over de onwe-
tendheid van beide ouders, te weten de opmerking van de verteller dat
Simson de herkomst van de honing niet meedeelt, en de opmerking van
Simson dat zelfs zijn ouders de oplossing van het raadsel niet verteld is, laat
staan dat zijn bruid die te horen zou krijgen.
De verteller meldt niet of Simson nog in Timna is geweest, zoals zijn plan
was. Het heeft er de schijn van dat hij zich heeft laten afteiden door het vin-
den van de honing. Hij wijkt af van de weg naar Timna en gaat daarna terug
naar zijn ouders. De vrouw in Timna en het huwelijk moeten blijkbaar maar
even wachten.

Bijbelse lijn: De dode leeuw / van de weg afwijken
De verteller suggereert dat het karkas niet op de weg naar Timna ligt, aange-
zien Simson van de weg moet afwijken als hij het wil zien. Eerder was ech-
ter vermeld dat het gevecht met de leeuw plaatsvond in de boomgaarden van
Timna. Is er iets gebeurd met het karkas waardoor het nu niet meer op de
weg naar Timna zou liggen? De tekst geeft geen uitsluitsel. Het mag dus
opvallend worden genoemd dat het 'afwijken' van Simson in de tekst op-
duikt. Simson wijkt af van zijn oorspronkelijke plan om rechtstreeks  naar de
begeerde vrouw te gaan. Hij is kennelijk te nieuwsgierig naar het leeuwen-
lijk om er zomaar langs te kunnen lopen, terwijl hij als nazir zich verre zou
moeten houden van dode lichamen, en dus ook van deze dode leeuw. De
verteller benadrukt de toestand van de leeuw nog eens door twee verschil-
lende woorden te gebruiken om aan te geven dat de leeuw dood is: hij ge-

iw Emmrich (2001, 72) gaat hier uit van een buitengewoon nazireaat voor
Simson, door God zelf zo gewenst en daarom niet precies de regels van Numeri
volgend.
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bruikt de term T'I'-iRTI r155:f1 het karkas van de leeuw, en :T'-IRn %'lla het kada-
ver  van  de  leeuw. 101

110 qfwgken kan ook gebruikt worden om in figuurlijke zin het afwijken van
een geplande route aan te geven. Zo wordt in Richteren 2.17 gezegd over de
kinderen van Israal dat zij kwaad doen in de ogen van JHWHen afwijken
'van de weg die hun vaderen waren gegaan door te horen naar de geboden
van JHWH'. Ook Sisera wijkt af van zijn geplande weg, hij doet dit nadat
Jael hem hiertoe opgeroepen heeft (Richteren 4.18). Het afwijken leidt tot
zijn dood.

102

Het afwijken van de weg in 14.8 staat tussen het drievoudig gebruik van
twee andere werkwoorden  in.  In   14.1,   14.5   en 14.7 wordt verteld  met  ge-
bruikmaking van +17' dat Simson afdaalt, waarbij de derde keer niet Timna
als doel wordt gegeven  door de verteller,  maar 'de vrouw'.  In 14.9 wordt tot
drie maal toe +ibn gebruikt door de verteller: Simson ging [zijns weegs],
gaandeweg etende, hij ging [terug] naar zijn ouders. Temidden van
+17' atdalen en 415;1 gaan wordt +110 qfiv#ken vermeld. Simson overtreedt
door het contact met het kadaver een van de regels die voor hem als nazir
gelden, namelijk het verre blijven van dode lichamen. De gewijde Gods
wijkt af van de voor hem geldende richtlijnen, maar zijn ouders - die op de
hoogte zijn van deze regels - weten van niets. Zij krijgen de honing, die niet
valt onder de spijsregels voor onrein voedsel, en kunnen niet vermoeden
waar die vandaan komt.
In Richteren 13-16 komt -110 tweemaal voor: in 14.8 wijkt Simson af van de
weg om het kadaver van de leeuw te bekijken, en in 16.19 wijkt de kracht
van Simson als zijn haar eraf is. In beide gevallen lijkt -110 in relatie te staan
tot het nazireaat van Simson. Een nazir moet uit de omgeving van lijken
blijven, terwijl Simson speciaal moeite doet om naar het leeuwenkadaver te
gaan. Verder dient een nazir zijn haar te laten groeien, terwijl Simson zijn
haar eraf laat snijden door toedoen van Delila. 103

101 In beide gevallen wordt niet hernomen dat Simson heeft gevochten met
Ill'-IR -1'DD een jonge leeuw. De suggestie kan nu gewekt worden dat Simson met
een volwassen leeuw heeft gevonden. De legendevorming is begonnen.

102 Ri 4.18 715;'IR;I ;r#R no'l Rn'rl bR '51% ;1710 '17R inlo 1'514 -Ir]Rnl Ze zei tot
hem: 'Buig af, mijn heer, buig af naar mij! Vrees niet!' Hij boog naar haar af, de tent
in.

103 Heeft de verteller ook nog Genesis in gedachten gehad? Ri 14.9 'Hij schraap-
te [ervan] in zijn holle handen en ging [zijns weegs], gaandeweg etende, hij ging
[terug] naar zijn vader en naar zijn moeder, gaf [ervan] aan hen en zij aten.' Gen 3.6
'Ze nam van de vrucht en at, ze gaf ook haar man met haar en hij at.'
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Met het doden van de leeuw en het schrapen van de honing uit het karkas
wijkt Simson tot tweemaal toe af van de weg die JHWH voor hem heeft
voorbestemd.

Derde deel: de vader daalt af naar de vrouw en er wordt gefeest (14.10 -
14.20)

Simson lijkt zijn ouders mild te stemmen, want nadat zij van de honing heb-

ben gegeten, gaat zijn vader alsnog naar de vrouw om het huwelijk te arran-

geren zoals Simson hem in een eerder stadium gevraagd heeft te doen (14.3),
maar wat hij tot nu toe niet gedaan heeft.
De instemming van de ouders met de bruidskeuze blijft onvermeld. Uit het
gegeven dat dit keer de vader afdaalt naar de vrouw, moge geconcludeerd
worden dat er instemming is en dat Simson met de voorbereidingen kan
starten. Deze afdaling is de laatste handeling van de vader. Vanaf nu gaat het
tussen de zoon en de Filistijnen.
Simson richt het feestmaal aan. Het is een dubieuze actie voor een nazir, die
zich verre moet houden van alle alcohol. Het is niet duidelijk welke jonge-
mannen een feestmaal plachten aan te richten. Zijn het bruidegoms in het
algemeen of Filistijnse in het bijzonder - en wil Simson in een goed blaadje
komen bij het volk met wie hij via het huwelijk een relatie aangaat 104 Wat

de reden ook mag zijn, het past een nazir niet om zich in te laten met alcohol
en een richter niet om met vertegenwoordigers van een vijandig volk te fees-
ten.
De zoon krijgt door de familie van de bruidi05 dertig metgezellen. De rol van
die metgezellen wordt verder niet toegelicht door de verteller, maar het lijkt
erop dat het feest wordt gevierd door die dertig samen met de bruidegom.

106

Hoewel de familie van de bruid en de bruid zelf niet genoemd worden in de
context van het feestmaal, ligt het in de rede dat zij wel in de buurt zijn. In
elk geval de bruid, want zij krijgt later de vraag naar de oplossing voorge-
legd zonder dat het raadsel herhaald wordt. Blijkbaar is zij op de hoogte van
het raadsel dat opgegeven is. Ook de vader van Simson wordt niet genoemd,
maar aangezien hij naar Timna is afgedaald om het huwelijk te arrangeren,
mag aangenomen worden dat hij er ook bij is. Buiten de Filistijnen worden
er geen andere gasten genoemd: er zijn geen Danieten aanwezig.

'04 Zo Schneider 2000,206.
105 Getuige de woorden van de dertig in 14.15: 'Om ons te verarmen hebben jul-

lie ons uitgenodigd, ofniet soms?'.
106 Emmrich (2001, 73, noot 24) gaat ervan uit dat het 1jfwachten zijn die de Fi-

listijnen moeten beschermen in het geval dat Simson gewelddadig wordt. Er is ech-
ter nog geen sprake geweest van enig agressief gedrag van Simson tot nu toe.
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Eerste sc&ne: Simson geeft het raadsel op, het spel begint (14.12 - 14.17)
De woorden van Simson geven informatie aan de lezer over grootte, duur en
vormgeving van het feest: het wordt gevierd met de dertig metgezellen, aan-
gezien hij dertig onderkleden en dertig feestgewaden tot inzet van het raad-
selspel maakt,107 het duurt zeven dagen  en het raadselspel is onderdeel  van
het feest. De verhouding huwelijksluiting - feest wordt niet expliciet duide-
lijk uit de tekst: zijn Simson en de vrouw echtgenoten bij aanvang van het
feest, of zijn zij verloofden en culmineert het feest in de huwelijkssluiting,
wellicht zelfs de huwelijksnacht? De vraag lijkt triviaal, maar gaat een rol
spelen als Simson naderhand terugkeert naar Timna en zijn vrouw wil be-
zoeken, die dan de vrouw van een ander blijkt te zijn geworden.
Simson maakt van zijn ervaring met de leeuw een raadsel dat onmogelijk
lijkt om op te lossen, doordat hij bij de constructie van het raadsel recente
ervaringen gebruikt die hij aan niemand heeft verteld. De verteller geeft op
zijn beurt aan de lezer geen andere aanwijzingen voor de oplossing dan die
ervaringen. Hiermee heeft de lezer wel meer voorkennis dan de dertig brui-
loftsgasten, maar de oplossing is niet kant-en-klaar gegeven. De lezer wordt
op deze wijze zowel medeplichtige van Simson als betrokkene aan de kant
van de bruiloftsgasten.
De feestelingen gaan akkoord met het spelen van het spel en de inzet daarbij,
maar ze kunnen het raadsel niet binnen de gestelde termijn oplossen.

Eerste deeisc&ne: De vrouw probeert Simson het antwoord te ontfutselen
(14.15 - 14.17/r. 87)
De tekst schept verwarring over de termijn van dagen waarbinnen het raad-
selspel zich afspeelt. Simson vraagt het raadsel binnen de duur van het feest,
dat wil zeggen binnen een termijn zeven dagen, op te lossen (14.12). De
dertig lukt het niet gedurende drie dagen (14.14), maar ze ondernemen pas
actie op de zevende dag, als de limiet bijna bereikt is. Ze schakelen de vrouw
in en gebieden haar haar man te verleiden op straffe van de vuurdood voor
haar en haar familie. Ze benoemen Simson als 'je man', en plaatsen de
vrouw daarmee aan de zijde van Simson en niet (meer) aan hun kant. Blijk-
baar is het huwelijk al van kracht.108 Onder de woorden lijkt het verwijt te
liggen dat de vrouw en haar familie zijn overgelopen naar de kant van de
bruidegom, dus naar de Israelieten, waarmee ze vijandig zijn komen te staan

107 De inzet van Simson is niet gering, want kleding vormde een kostbare zaak en
textiel was een koninklijke gift. Met het schenken van kleding brachten mensen hun
verbondenheid met elkaar tot uitdrukking (Den Heyer/Schelling 2000,236). Vanuit
dat perspectief is hier sprake van een pseudo-gift en van pseudo-verbondenheid,
doordat de kleding onderdeel vormt van een weddenschap.

108 Ook de verteller heeft al gesproken over 110DD rat de vrouw van Simson
(14.15).
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tegenover hun eigen volk. Intimiderend stellen ze de retorische vraag: 'Om
ons ons bezit te ontnemen heb je ons uitgenodigd, of niet soms?' De strafdie
de bruiloftsgasten in het vooruitzicht stellen, ligt in het verlengde van deze
opvatting, want de vuurdood werd als passend ervaren voor overspelige

109vrouwen en mannen.
De dertig stellen het voor alsof de bruiloft en het raadselspel een samenzwe-
ring vormen van de vrouw en haar familie tegen haar eigen volk. Ze gaan uit
van 'zij' tegen 'ons' waarbij de vrouw de grens is overgegaan van 'ons' naar
'hen'.   Ook   de verteller benoemt   haar als zodanig,   en niet langer  als   'de
vrouw uit Timna' of 'uit de dochters van de Filistijnen'.
De vrouw voegt zich toch bij haar volk als ze spreekt tegen Simson en daar-
bij refereert aan de bruiloftsgasten als 'ap '11 de kinderen van mijn volk. De
vrouw positioneert zichzelf hiermee w61 bij de Filistijnen. Met de uitdruk-
king 'DD '11 de kinderen van mijn volk ontstaat er een verbinding met span-
ning  tussen  dit vers en Richteren  13.1, waar sprake  is van #RiD'  'n  de  kin-
deren van Isra#l. De vrouw gebruikt een variant op de uitdrukking die gere-
serveerd lijkt voor Israel. Door het gebruik van deze terminologie komen er

twee volken tegenover elkaar te staan, te weten de Filistijnen en Israal. Eer-
der had namelijk de vader van Simson al gewezen op het feit dat Simson de
grens van het ene naar het andere volk overstak, namelijk toen hij verwees
naar zijn eigen stam  met de woorden 7'rnt An de dochters van je broeders
en '00 5) heel mijn volk (14.3). De vader speelt zijn argumentatie over de
lijn van het volk waartoe hij en Simson behoren, de vrouw speelt het over de
lijn van het Filistijnse volk waartoe zij behoort. In beide gevallen wordt
Simson min of meer gedwongen positie te kiezen: wil hij bij zijn eigen volk
blijven behoren of voegt hij zich bij het volk van zijn (aanstaande) vrouw?
Het contrast tussen de twee groepen wordt door de vrouw verscherpt in haar
poging Simson te doen inzien dat hij haar kwetst, nu hij haar niet betrekt bij
het raadsel.
Simson gaat mee in haar manier van redeneren die het wij-zij-gevoel inzet,
en beroept zich op het feit dat hij zalfs zijn eigen ouders niet heelt verteld
van de oplossing, laat staan dat hij het haar zou vertellen. Zijn ouders staan
hem nader dan zijn bruid. Voor de lezer een aanwijzing dat de oplossing te
maken heeft met de honing die hij in het leeuwenkarkas heeft gevonden, en
waar hij zijn ouders niets over heeft verteld.

109
Zo de veroordeling van Tamar door Juda (Gen 38.24) en de straf voor de

dochter van een priester die zich heeft geprostitueerd (Lev 21.9). Bal (1987, 43)
noemt wel het vreemdgaan van Simson, maar stelt dat de bruid hem een lesje leert in
het kiezen voor je eigen volk 'by sticking to hers' in het raadselspel. Bal refereert
niet aan de vuurdood van deze vrouw, en dus ook niet aan deze dood als strafjuist
voor hAAr vreemdgaan.
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Tweede deelsc&ne: Simson vertelt het de vrouw, de vrouw vertelt het door
(14.17/r. 88-14.17/r. 91)
De vrouw blijft lang aandringen. In combinatie met de het aantal dagen
waarvan eerder sprake was, is aannemelijk dat ze gedurende vier dagen aan-
dringt, immers: de dertig feestelingen konden gedurende drie dagen het raad-
sel niet oplossen, waarmee vier dagen resteren. Op de zevende dag zou de
vrouw dan bedreigd kunnen zijn geworden door de mannen, en diezelfde
zevende dag zwicht Simson voor zijn vrouw. Hij vertelt het antwoord aan
zijn vrouw, maar de verteller geeft niet door aan de lezer wat dat antwoord
is...  En zo wordt het publiek betrokken bij het raadselspel.

110

De verteller verhoogt niet alleen de spanning door de lezer nog niet te ont-
hullen wat het antwoord is, ook neemt hij de uitdrukking 'roD '17 de kinderen
van mijn volk waarmee de vrouw zichzelf positioneert, over vanuit het per-
spectief van de verteller en de lezer in ;TroD '31 kinderen van haar volk
(14.17).111

Tweede scine: De 'mannen van die stad' vertellen de oplossing, het spel
eindigt (14.18)
Dan, op de zevende dag, de dag waarop Simson zwicht voor het aandringen
van zijn vrouw, kunnen de mannen de oplossing geven, vlak voordat de zon
ondergaat. Twee zaken kunnen hier aan de hand zijn:  of de verteller voert de
spanning op en laat de Filistijnen ndt op tijd het antwoord weten, zodat ze
het echt op het laatste ogenblik aan Simson kunnen vertellen, of de Filistij-
nen willen extra de draak met Simson steken door net te doen alsof ze het
antwoord niet weten, en op het moment dat Simson zich bijna zeker van zijn
zaak voelt, alsnog het antwoord te geven. Deze laatste mogelijkheid past
goed bij de verwarring rond de dagen waarop een en ander plaatsvindt. Zelfs
als de vrouw op de derde of vierde dag het antwoord al heeft doorverteld,
dan maakt dat niet uit voor de Filistijnen. Ze wachten gewoon tot het alter-
laatste moment, tot Simson zich overwinnaar waant. Als de tekst 'viak voor-
dat de zon ondergaat' wordt gelezen als 'vlak voordat hij de kamer [namelijk
van de vrouw] inging', dan verijdelen de Filistijnen hiermee de consummatie
van het huwelijk en raakt Simson in zijn lust gefrustreerd.

112

110 Als Delila Simson heell overgehaald zijn geheim te onthullen, geeft de vertel-
ler wel letterlijk het antwoord van Simson (Ri 16.7,11,13,17).

111 Bal (1987,47) suggereert dat de bruid bloedbanden als huwelijksbasis prefe-
reert. Hiertegen spreekt dat de tekst niet aangeeft of de bruid ruimte had voor een
eigen beslissing. Haar woordkeuze is te verklaren binnen de context van het raadsel-
spel, er is geen noodzaak om buiten de grenzen hiervan te zoeken om tot betekenis
te komen.

112 Het tekstkritisch apparaat suggereert dit, echter zonder een tekstgetuige. Zie
tevens Cheryl Exum 1993, 78.
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Zowel de bruidegom als de feestelingen worden met distantie door de vertel-
ler neergezet. De naam Simson is voor het laatst gevallen toen de verteller
aangaf dat hij het raadsel opgaf. De dertig mannen zijn niet meer de dertig
metgezellen of 'de kinderen van haar volk', ze zijn 'mannen van die stad'
geworden. Ook zonder naam, in oppositie met de man die afkomstig was uit
het gebied van Dan. De sfeer die al grimmig was geworden door het chante-
ren van de vrouw, wordt nu nog grimmiger.
De oplossing van het raadsel blijkt niet eenduidig te zijn, ook niet voor de
lezer die weet heeft van Simsons gevecht met de leeuw. Zo is niet helder of
de eter en de sterke met elkaar te identificeren zijn. De eter kan de bij zijn,
maar ook de leeuw. Het eten lijkt aan het zoet gelijk. Als het raadsel bestaat
uit twee regels die niet alleen grammaticaal, maar ook inhoudelijk parallel
zijn, dan bestaat het antwoord uit een derde parallelle zin:

uit de eter komt eten
uit de sterke komt zoet
uit de leeuw komt honing

Het is een verrassend antwoord dat de Filistijnen geven, omdat dit antwoord
in de vorm van een wedervraag is gegoten. Hierdoor wekken ze de suggestie
dat het antwoord z6 logisch is dat ze het niet eens rechtstreeks willen zeg-
gen. Simson moet weI genoegen nemen met de wedervraag van de Filistij-
nen, omdat hieruit blijkt dat ze weten wat het antwoord is. Ze zetten Simson

te kijk met hun antwoord. Alsof het de meest vanzelfsprekende zaak van de
wereld  is dat wat zij zeggen het juiste  is:  'wat is zoeter dan honing en sterker
dan een leeuw?'
Nu weet de lezer nog niets... Het raadsel wordt met een raadsel oplost. Mis-
schien wisselt het antwoord wel met degene die het antwoord geeft, en mis-
schien heeft elk raadsel wei een eigen antwoord, of een foutief en een correct
antwoord. Afhankelijk van het perspectief van de lezer (psycho-analytisch,
folkoristisch etc.) kan het antwoord, of kunnen de antwoorden, wisselen. Zo
zouden de antwoorden op het raadsel van Simson: 'sex' en 'Simson', en op
het raadsel van de Filistijnen 'liefde' en 'Simson' kunnen zijn.113 Vanuit

113 Onderzoekers gaan mee in het raadspelspel. Drewermann (E. Drewermann,
Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken Exodus tot en met Richteren, Zoeter-
meer: Meinema, 1997,139) raadt: 'De huwelijksnacht', met een link naar 'de zon-
nemythologie', want 'uit de dood [komt] nieuw leven voort, uit het aas komt zonne-

voedsel, honing.' Cheryl Exum (1993, 71) geeft een overzicht van mogelijke ant-
woorden, waaronder 'sexual intercourse'. Bal (1987, 45) zegt 'ontmaagding', met
als echt geheim het geweld dat bij Simson gepaard gaat aan fysieke kracht en sexu-
eel plezier. Camp/Fontaine (C.V. Camp, C.R. Fontaine: 'The Words of the Wise and
their Riddles', in: S. Niditch (ed.), Tea and Tradition. 71:e Hebrew Bible and Fol-
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bijbels-theologisch perspectief kan er een relatie gelegd worden met Psalm
19.10-11 als referentiekader en is nog een andere antwoord mogelijk, name-lijk 'de geboden  van  JHWH',  want  deze  zijn  in de woorden van Psalm   19
'begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.' Het antwoord van de Filistijnen had een waar-
schuwing kunnen zijn voor Simson. Filistijnen zijn heidenen, ze zijn de go-
jim die niet leven vanuit het perspectief van JHWH.  Had hij maar naar zijn
ouders geluisterd, want zijn vader had hem nog z6 gewaarschuwd. De Filis-
tijnen hebben maar 66n ding aan hun hoofd: liefde. Ze kennen God noch
gebod. Simson begrijpt dat hij verraden is en gebruikt een metafoor als ant-
woord, waarbij hij weinig flatteus de vrouw vergelijkt met een kalf, 114 maar
wel de schuld bij de bruiloftsgasten legt en niet bij haar. Als jullie haar niet

115als instrument hadden gebruikt voor je doel, dan...

Derde sc&ne: De geest van JHWH komt over Simson, die zijn schuld inlost
(14.19)

klore, Atlanta: Scholars Press, 1990, 127-152 (141)) noemen voor 'zoetigheid' dat
uit een 'sterke' komt o.a. braaksel van een dronken bruidegom, zaad van een echt-
genoot, melk van een moeder, vocht van een vrouw, Israel uit de Filistijnen; en als
'eten' fellatio en cunnilingus. Een andere oplossing zou 'Simson' kunnen zijn. Elk
mogelijk antwoord relateren zij aan het verhaalniveau dat wordt gelezen. In reactie
op hen zegt Slotkin (E. Slotkin, 'Response to Professors Fontaine and Camp', in:
Niditch 1990, 153-159) dat de twee raadsels eigen oplossingen hebben, elk met een
correct en een foutief antwoord. Zie ten slotte Schipper (2003,353) voor een histo-
risch overzicht van mogelijke antwoorden, met uitwerking van 'leeuw/honing',
'liefde', 'Simson' en 'kennis'. Schipper geeft zelf geen antwoord, hij stelt dat de
'surrounding narrative obscures the riddle's meaning and resists any attempt by the
reader to locate an unambiguous solution and perform a final act ofcompletion.'

114 Camp/Fontaine (1990, 147-148) zien in het 'ploegen' met het kalf dat de
vrouw 'geopend' is door de bruiloftsgasten in plaats van de bruidegom, reden voor
Simson om kwaad te zijn, want zijn recht is hem ontnomen. Cheryl Exum (1993, 71)
stelt onder verwijzing naar Levy en Crenshaw dat ploegen een 'common metaphor'
is voor sexuele gemeenschap. (In een artikel in Trouw met de titel 'Ploegers zijn
tieners en vaak allochtoon' (Trouw 22.08.06) wordt 'ploegen' gedefinieerd als
'groepssex'.) Hoe een definitie uit het woordveld 'sexuele gemeenschap' inpasbaar
zou zijn in deze settle is me niet helder. Ploegen in de zin van 'gebruik maken van'
ten behoeve van oogsten lijkt mij hier voldoende zin hebben.

115 Of Simson als tiongen van het platteland' gepositioneerd kan worden tegen-
over 'de mannen van die stad' is een vraag die onder meer te maken heeft een moge-
lijke late datering  van de tekst  (zie  in dit verband zeker Van Daalen  1966,  en  Bom-
mel 2004) en die buiten het kader van deze studie valt. Ook de kwestie van Simson
als  'wildeman' valt hieronder. Zie daarvoor Mobley   1997 met verwerking  van  on-
derzoek van onder andere Cheryl  Exum 1981, Cheryl Exum 1983, Niditch 198Ob en
Bynum 1990.
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Met vaart volgen de gebeurtenissen elkaar nu op. De geest van JHWH komt
over Simson, net zoals gebeurde toen hij volwassen geworden was en zich
ging bewegen tussen Sora en Estaol, en toen hij het gevecht met de jonge
leeuw aanging. Dit keer verslaat hij met de kracht van zijn door de geest van
JHWH ontbrandde woede dertig Filistijnen, genoeg om te voldoen aan zijn

verplichting nu hij verloren heeft. Overigens geeft de verteller aan dat
Simson dertig bovenkleden geeft, terwijl hij boven- en onderkleren had be-
loofd. Lost hij de helft in omdat de Filistijnen vals hebben gespeeld? Simson

bezorgt de kleding  bij 'de verklaarders van het raadsel'.  Ze  zijn geen metge-
zellen meer, of mannen van die stad, of Filistijnen - ze zijn gereduceerd tot

degenen die het raadsel hebben opgelost.
Briesend gaat Simson terug naar huis, weg uit Timna en weg van zijn bruid.

Vierde sc&ne: De vrouw gaat naar een ander (14.20)
En dan wordt deze bruiloftsanekdote afgesloten in termen die juist weer alles
met de bruiloft te maken hebben. De gewezen bruid wordt 11=0 rER de
vrouw van Simson genoemd, zij wordt tot lnD-1( geze//in van de man die een
van de metgezellen, van de feestgangers was. Er wordt niet vermeld dat zij
diens vrouw is. Ze is nog steeds 110r30 rlaR de vrouw van Simson.

Opening: Tijdsbepaling (15.la)

Het is na het onfortuinlijke verloop van het bruiloftsfeest en wel in de dagen
van de tarwe-oogst, dat wil zeggen in de periode tussen Pesach en het We-

kenfeest, de zeven weken waarin de oogst plaatsvindt. 116

De akkers staan vol koren, een verhaalgegeven dat later een rol zal gaan
spelen, als de rijpe korenvelden van de Filistijnen zullen worden vernietigd.

Eerste decl: Simson zoekt zijn vrouw op (15.lb - 15.2)
Simson wil 1HN zijnvrouw opzoeken, waarschijnlijk om het huwelijk na het
bruiloftsfeest te consumeren en de vrouw in alle opzichten tot de zijne te
maken. Hiermee wordt nogmaals duidelijk dat Simson haar niets kwalijk
neemt wat het raadselspel betreft. De lezer is gewaarschuwd dat er wat gaat
gebeuren, want die weet wat Simson nog onbekend is: zijn vrouw is zijn
vrouw niet (meer). Simson heeft een geitenbokje bij wijze van presentje bij
zich. Het is de derde keer dat er sprake in de Simsoncyclus is van een bokje:

116 Het Wekenfeest is een eendaagsfeest, 50 dagen na Pesach gevierd, waarbij
een deel van de tarweoogst wordt aangeboden. Op de eerste dag na de paassabbat
werd een deel van de gerst aangeboden; in deze tijd van het jaar speelt het bijbel-
boek Ruth (R. de Vaux, Hoe het oude Israel leefde.  De instellingen van het Oude
Testament, Roermond: Uniboek, 1973, dl 2,443v; M.J. Mulder,., B.J. Oosterhoff, J.
Reiling [e.a.] (red.), B#bels Handboek, Kampen: Kok, 1981 dl 1,516v).
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Manoach offerde een '11 bokje (13.19), Simson verscheurt de jonge leeuw
als was het een '711 bokje (14.6), nu neemt hij bij wijze van cadeau een
o'TO '71 geitenbo4/e mee. De lezer die op de hoogte is van bijbelse mores,
weet dat Simson hiermee niet fijnzinnig handelt: een (mannelijk) bokje
wordt gebruikt voor offers, maar een geitenbokje - dat meer waard is dan
een bokje vanwege de reproductiviteit - is de prijs voor een betrekking met
een andere dan je wettige vrouw (een buitenechtelijke relatie, een hoer).117 Is
het lompheid van Simson dat hij hiermee komt aanzetten? Of zou hij toch
niet zo zeker zijn van zijn rechten en komt dat tot uitdrukking in deze tegen-
prestatie zijnerzijds? Dat hij het huwelijk wil consumeren, klinkt ook door in
de woorden die worden gebruikt door zowel de verteller als Simson. De
verteller gebruikt +Ips bezoeken als hij de intentie van Simson meedeelt.
Dit kan betekenen dat Simson zijn vrouw wil bezoeken, maar ook dat hij

M 118haar haar wil 'monsteren . Dat laatste klinkt niet fijnzinnig, maar Simson
heeft zich met zijn uitspraak over het ploegen met zijn kalf en het meebren-
gen van een geitenbokje toch al niet van zijn meest fijnbesnaarde kant laten
zien.
Simsons woorden zijn betekenisvol in twee opzichten. Hij zegt:
;13-trITI 'neR 514 ;TR IR lam m# tot miln vrouw komen in haar kamer. 4%0 mag
verstaan worden als het bezoeken door een man dan wel JHWH met als resul-
taat het zwanger worden door de bezochte vrouw:19 En hij wil zijn vrouw
niet opzoeken in een publieke ruimte, maar in de afzondering van haar eigen
kamer.120 Als extra argument voor de associatie bij 77rt kamer mogen de
bezoeken dienen die Simson nog gaat brengen aan twee andere vrouwen, te
weten aan de hoer in Gaza, een bezoek dat uit de aard van haar professie
maar 66n doel heeft, en aan Delila, een bezoek waarvan de verteller expliciet
vertelt wat de twee daar, in de ill-1 kumer,

121 doen en wat niet voor andere

117 Gen 38.17: Juda wil van de aangeboden diensten van Tamar gebruik maken,
die hij voor een hoer aanziet, en hij biedt haar een geitenbokje uit zijn kudde aan.
Tamar gaat akkoord.

118
Zie de noot bij de vertaling van dit vers

119 Zie de opmerkingen hierboven bij Ri  13.06.
120

7-In staat voor een priv6-vertrek of binnenkamer, de plaats bij uitstek om je
terug te trekken (Gen 43.30 Jozef huilt in de binnenkamer,  1  Ko 1.15 Batseba komt
met een verzoek bij koning David, Ps 105.30 kikkers die tot in het bed komen) en de
plaats voor sexuele handelingen (vele malen in Hooglied), ook die handelingen die
het daglicht niet kunnen verdragen (2 Sam 13.10 Amnon vraagt Tamar hem voedsel
te brengen in zijn n-In, waarna verkrachting volgt). Meestal is de blikrichting in de
tekst van buiten de ,-In naar binnen (R. Mosis, TWAT /1, 755-759).

121 7711 wordt ook gebruikt in Ri 16.9 en 16.12, waar de 'in hinderlaag liggende'
verblijft.
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ogen bestemd is. Als Simson bij een vrouw op bezoek gaat, dan wil hij
blijkbaar maar 66n ding.

Simson komt bij het huis van de man die hij voor zijn schoonvader houdt.
Hij ontmoet daar niet alleen de vader van zijn bruid en de bruid zelf, maar
ook haar zus. De vader reageert oplossingsgericht op de komst van Simson.
Hij staat niet toe dat Simson naar de vrouw gaat die hij als zijn echtgenoot
ziet, maar biedt wel ruimte voor een andere mogelijkheid. Eerst geeft hij zijn
overweging om de vrouw weg te geven, waarbij hij inlevend stelt dat hij
ervan uit is gegaan dat Simson zijn vrouw wel moest haten in het licht van
het verraad. Dan vertelt hij bijna terloops ij haar heeft gegeven aan122 dat h
zijn metgezel. De lezer was hiervan al op de hoogte, maar Simson nog niet.
Door de nieuwe echtgenoot naar voren te schuiven als loin je metgezel legt
hij een relatie tussen hem en Simson, alsof hij Simson tot medeplichtige wil
maken. Snel gaat hij dan over naar de oplossing: hij biedt de jongere zus aan.
In een retorische vraag - waarop Simson dus alleen maar bevestigend zou
kunnen antwoorden - prijst de vader deze dochter aan als mooier dan zijn
andere dochter. 123

Bijbelse lijn: een dochter in de aanbieding
Op meer plaatsen in de bijbel komen dochters voor die door hun vader wor-
den aangeboden.
In  Genesis 29 betreft het ook twee zussen -  net als in Richteren 15. Jakob
laat zijn oog vallen op Rachel en hij werkt zeven jaar bij zijn schoonvader
Laban om haar te 'verdienen'. Laban schuift echter Rachels oudere zus Lea
naar voren als bruid, zo blijkt na de huwelijksnacht. Jakob kan de tweede,
jongste dochter ook als vrouw krijgen, mits hij nogmaals zeven jaar bij La-
ban werkt. En zo geschiedt. Het argument dat Laban geeft voor zijn keuze
eerst Lea te laten trouwen, is dat Lea de oudste is en dat een jongere zus niet
kan trouwen als een oudere zus nog ongehuwd is.

124

In Richteren 19 worden twee vrouwen in de aanbieding gedaan. Wanneer de
leviet en zijn bijvrouw in Gibea overnachten bij een inwoner van die stad,
eist een groep mannen sex met de leviet. De gastheer staat de groep te woord

122 Zie de syntactische analyse van de regels t.p.
123 Deze dochter is niet vaak in het vizier van bijbelonderzoekers gekomen. Zo

noemt Klein alle vrouwen in Richteren, behalve haar. Bal (1987, 47) gaat wel in op
deze sctne. Ze duidt deze niet in de context van andere bijbelverhalen, maar psy-
chologisch-antropologisch: 'The father offers his younger daughter to him instead,
relegating him to a younger age-group, thus symbolically signifying to him that he
still has to grow up a little.'

124 Zo in Gen 29.26: 'Laban zei:  'Zo doet men dat niet in onze plaats: de jongste
"

geven v66r de eerstgeborene.
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en zegt: 'Kijk, mijn maagdelijke dochter en zijn bijvrouw, laat ik die naar
buiten brengen, verkracht hen en doe met hen wat goed is in jullie ogen: De
groep mannen gaat niet akkoord, waarop de leviet zijn bijvrouw naar buiten
brengt, naar de belagers: 'Toen pakte de man zijn bijvrouw vast en bracht
haar naar hen toe, naar buiten, en zij bekenden haar' (Richteren 19.24-25).

Het feit dat de vader Simson zun jongste dochter tot vrouw wil geven, is op
zich dus geen handeling die onbekend hoeft te zijn in het sociale verkeer.
Wellicht was het zelfs een geldig juridisch compromis in dergelijke situaties
om je ene dochter aan te bieden als de ander niet meer huwbaar is. Het eige-
ne zit hier in de vergissing van de vader. Deze is er namelijk van uitgegaan
dat 3120 mooi het criterium is waarmee Simson vrouwen beoordeelt, maar dat
blijkt niet het geval te zijn. Want toen Simson een vrouw bij Timna had
ontmoet en helemaal stuk van haar was thuisgekomen, had hij tegen zijn
vader gezegd deze vrouw voor hem als echtgenote te nemen, want precies zij
was 70' juist in zijn ogen. Niet =le goed was het criterium, maar -10' juist.
Het ging er niet om of de vrouw 'mooi' was, wel of ze 'de juiste' was voor
hem.125 Simson redeneert niet langs juridische lijnen zoals de vader lijkt te
doen, hij gaat uit van zijn eigen criterium. Er lijkt met de manier waarop de
vrouwen worden gewaardeerd een kentering in het verhaal bloot te komen.
Simson heeft een vrouw gezien die 'recht, juist' is in zijn ogen en die hij wil
huwen. Deze vrouw komt buiten zijn bereik en hij krijgt een andere aange-
boden, die 'goed, nuttig' is volgens de vader. Beide mannen hanteren een
eigen criterium en lijken langs elkaar heen te praten. Simson gaat niet in op
het aanbod en verlaat na een dreigement geuit te hebben kwaad het toneel.
Voor deze Israeliet is watjuist is in zijn ogen, buiten zijn bereik gekomen. 126

125 310 heeft oorspronkelijk geen eigen inhoud: het geeft aan of een object na-
strevenswaardig is, waarbij  in het dagelijkse leven ]le aangeeft of iets van praktisch-
materieel nut is. Van huwbare meisjes wordt wel gezegd dat ze 110 zijn (Gen 6.2)
(Hover-Johag, TWAT III, 315-340). Het nuttigheidskarakter bepaalt dus de inhoud
van =les, in tegenstelling tot 70' dat intrinsiek 'recht, juist' betekent. Weliswaar
wordt 310 verder onder andere ingezet om aan te geven dat iets volgens de wil van
God is, maar in het geval van Richteren 15.2 gebruikt een Filistijn dit woord, wat het
niet zo waarschijnlijk maakt dat het verwijzen naar Gods wil in het geding is. De
jonge vrouw in kwestie wordt hier aangeprezen als 'zeer goed' in de categorie
'huwbare dochters'.

126 En na dit voorval zullen zijn broeders niet meer doen wat kwaad is in de ogen
van JHWH, maar alleen nog wat ze zelf, ieder voor zich, juist achten in eigen ogen.
Zie het volgende hoofdstuk.
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De vrouwen zelf hebben niets in te brengen. De oudste dochter is weggege-
ven, dejongste wordt nu aangeboden.

127

Tweede deel: Simson verbrandt de oogst, de Filistijnen verbranden de
vrouw en haar vader (15.3 - 15.6)
Simson gaat niet akkoord met het aanbod. Hij had zich een vrouw uitgeko-
zen die 70' juist is, en neemt geen genoegen met de plaatsvervangster. Hij
gaat ervan uit dat hij geen schuld heeft, en gebruikt het werkwoord npl, dat
naast 'geen schuld hebben' zoveel inhoudt als 'schoon zijn in verband met
eed-verplichting'.   Hij   had  aan zijn verplichtingen voldaan  door de dertig
kleden te geven, maar dit keer is de huwelijksafspraak geschonden door de

Filistijnen, waardoor hij recht heeft op wraak. Simson heeft een vrijbrief
gekregen om aan hen kwaad te doen. Het is ook mogelijk dat Simson vindt
dat hij rond het raadsel toch ook niet helemaal vrijuit gaat. Hij speelde im-
mers vals door een onoplosbaar raadsel te geven, de bruiloftsgasten speelden
vals bij het vinden van het antwoord.128 Of misschien voelde hij zich schul-
dig over het doden van de 30 Filistijnen teneinde de inzet te kunnen betalen.
Als het aanbieden van de jongste dochter in een juridisch kader wordt ge-
plaatst, is hier de interpretatie in juridisch verband (Simson heeft aan zijn
schuld voldaan) de meest logische.
Simsons stap is numeriek gezien een grotere dan die hij eerder had gezet.
Waren het eerst dertig Filistijnen die hij had verslagen, nu gebruikt hij drie-
honderd vossen voor zijn wraak (later zal hij drieduizend Filistijnen mee de
dood in nemen). Het koren op het veld, het geoogste graan en de olijfgaarden
gaan eraan door de levende brandende fakkels die de vossen vormen.
Het is de Filistijnen niet meteen duidelijk wie hun oogst in viammen heeft

doen opgaan. Als ze zich afvragen wie het gedaan heeft klinkt het antwoord:
'Simson, de schoonzoon van de Timniet, want die heeft diens vrouw geno-
men  en haar gegeven aan diens metgezel'. De zegslieden gaan ervan  uit dat

127 Alter (1997, 122) ziet twee huwelijken voor Simson en telt vier personages:

'zijn eerste vrouw', die bedreigd wordt 'met de dood door haar te verbranden met
vuur', 'zijn eerste schoonvader', die Simson als afwijst, 'Simsons nieuwste vrouw',
die met haar vader 'in haar huis' wordt verbrand. Zover ik de vakliteratuur kan
overzien, staat Alter alleen in deze telling van personages.

128
Bal (1987,47) gaat ervan uit dat Simson schuldgevoel zal hebben gehad van-

wege de eerste wraak en ze vervolgt: 'We should also remember that Samson was
then the one who left the woman behind, feeling he was as yet inadequate. If he
returns to her now, he feels ready for the relationship, this time.' (cursivering van
Bal).
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het huwelijk gesloten was en dat Simson recht had op zijn vrouw. De lezer
krijgt hiermee voor de derde keer te horen welk onrecht Simson overkomen
is. De eerste keer gaf de verteller aan dat de vrouw naar de metgezel ging
(14.20), de tweede keer zei de vader aan Simson dat hij de vrouw aan een
ander had gegeven (15.2) en herhalen de onbekende zegslieden dit onrecht.
Simson wordt 'Trin Tr)11 de schoonzoon van de Timniet genoemd en daarmee
neergezet in zijn legitieme familiaire relatie tot de Timniet. De bruid wordt
ook ondubbelzinnig lrER ZUn vrouw genoemd, en de relatie met de bruiloft
wordt gelegd via het gebruik van lrID,D zijn metgezel.
De Timniet krijgt alle verantwoordelijkheid op zich schouders gelegd.
Simson stond in zijn recht, volgens de zegslieden dn volgens de Filistijnen.
Dat laatste blijkt uit hun tegenactie: ze straffen de vrouw en haar vader en ze
doen dat door hun eerdere dreigement alsnog ten uitvoer te brengen. De
vrouw is overgelopen, haar vader heeft ermee ingestemd, beiden krijgen de
straf die staat op overspel.129 Daarmee wordt ook Simson gestraft, want zijn
vrouw is nu voorgoed buiten zijn bereik gekomen.

Derde deel: Simson komt in handen van de Filistijnen en bevrijdt zich;
God splijt een rots (15.7 - 15.19)

Eerste sc&ne: Sitnson geeft de Filistijnen ervan langs (15.7 - 15.8)
Ook niet vermeld wordt waarop Simson wraak neemt. Is het de dood van
zijn bruid (en haar familie), of is het de vuurdood die zij moest ondergaan als
overspelige vrouw? Simson laat het er in elk geval niet bij zitten en reageert
op de wraak van de Filistijnen.

Bijbelse lijn: de heup
Wat doet Simson de Filistijnen aan? Welk letsel lopen de slachtoffers van
deze vechtpartij op?
1-1' 51, Plu scheen over heup is de cryptische omschrijving van hetgeen
Simson zijn belagers aandoet. pie lijkt de aanduiding voor 'dijbeen;130 een
enkele keer voor 'kuit'.131 De context van dit woord is in de voorkomende
gevallen vooral liturgisch.132 Zo zijn de meeste vindplaatsen in Leviticus, bij

129 Lev 21.9 in geval van de dochter van een priester, Gen 38 in geval van Ta-
mar.

130 Zie Van Daalen 1966,30v. Zij verwerpt de interpretatie als zou het hier gaan
om een worstelpartij

131 Zo SHA in Hoogl 5.15: 'Zijn kuiten zijn zuilen van albast, neergezet op sok-
kels van gelouterd goud', in: SHA: Hooglied, Hebreeuwse tekst en Nederlandse
vermling. Haarlem: NBG/KBS/SHA, 1998.

132 EX 29.22,27; Lev 7.32-34, 8.25-26, 9.21, 10.14-15; Num 6.20; Ri 15.8; Jes
47.2. Hoogl 5.15 is de enige vindplaats van de meervoudsvorm.
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de offervoorschriften (8), naast twee vindplaatsen in Exodus, die de voor-
schriften voor een priesterwijding betreffen, en 66n in resp. Numeri (over het
nazireaat) en Jesaja (over de val van Babel). Het vers in Numeri verdient
hier extra aandacht, omdat daar pit wordt gebruikt in relatie tot het einde
van het nazireaat (Numeri 6.20). Er wordt verteld hoe dat einde in haar werk
gaat: de nazir biedt offers aan JHWH aan, scheert zijn haar van zijn gewijde
hoofd af en verbrandt dit in het offervuur. Vervolgens geeft hij de daartoe
bestemde offerdelen aan de priester, waaronder de pie van de geofferde ram.
Hierna mag de nazir weer wijn drinken, want zijn nazireaat is ten einde.
Dit voorschrift zou geldig zijn voor nazir Simson, ware het niet dat hij le-
venslang heeft gekregen van zijn moeder. En hoe weinig liturgisch Simson
ook is in zijn levenswandel, hij blijft een nazir met lange haren.
Op basis van deze vindplaatsen is te concluderen dat pit een woord is dat
voornamelijk een liturgisch gebruiksveld heeft, met uitzondering van de
vindplaatsen in Jesaja, het Hooglied en in Richteren. In deze drie plaatsen is
710 weer te geven met woorden die een lichaamsdeel aangeven dat te vinden
is in het onderbeen, dus 'kuit', 'scheen' of 'schenkel: In het geval van
Simson heeft het liturgisch geladen woord een bijna anti-liturgische context
gevonden.

77' heup is op verschillende plaatsen in het Eerste Testament de aanduiding
voor de plaats van verwekking van nageslacht. 133 Bijvoorbeeld in Richteren
8.304 waar verhaald wordt van zeventig zonen die uit de heup van Gideon
zijn voorgekomen. Ook in lezingen van Genesis 24.2-9 wordt de heup als
zodanig herkend: Abraham vraagt zijn knecht een eed te zweren op zijn
heup, dat wil zeggen op zijn geslachtsdeel.134 Verder is er natuurlijk Genesis
32.26 met een man-tegen-man-gevecht waarin sprake is van een heupblessu-
re. Jakob vecht hier met de bode van JHWH, waarbij hij lelijk geblesseerd
raakt. Z6 lelijk, dat hij vanaf dat moment mank loopt.135 De verteller wijst
erop dat de Israelieten de 'spier die op de heup ligt' niet eten 'tot op de dag
van vandaag', omdat God deze spier had aangeraakt.

136

133 Zie ook W.C.G. van Wieringen, ' "Mogelijk blijvend letsel slachtoffers knok-
partij". Een uitleg van Ri 15.8', Interpretatie 10 (2002) 2, 17-19. Van Daalen geeft
wel een uitgebreide bespiegeling van een mogelijke vechtpartij, maar geeft geen
semiotische analyse van plu of 17:

134 Zie bijvoorbeeld Jakob 1934,514.
135 Gen 32.26 'Hij sloeg de holte van zijn heup (77'  D) en de holte van zijn

heup (13' 9D)werd ontwricht in zijn worstelen met hem.' Zie ook hierboven.
136 Gen 32.33 'Daarom eten de kinderen van Israel de spier niet die op de heup

(71'n 9,) ligt, tot op de dag van vandaag, want hij had Jakobs heup aangeraakt, de

spier.' Rabbijn De Vries wijdt in 'Joodse riten en symbolen' een hoofdstuk aan 'de
verwrongen spier', die hij ook de 'spanader bij het heupgewricht' noemt: 'Die moet
eruit, we leven immers op Torahbodem'. In landen als Israel zijn er experts die de
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Maar naast deze kleine anatomische les en de bijbehorende spijswetten, lijkt
er nog een andere invalshoek te kiezen om het verhaal van de Jakobs worste-
ling te duiden. Want Jakob, de met vele kinderen gezegende, lijkt na deze
episode geen nageslacht meer te verwekken. Weliswaar krijgt Jakobs gelief-
de vrouw Rachel nadien nog een zoon, Benjamin (Genesis 35.16), maar
vertelling van conceptie of zwangerschap ontbreekt en er staat dientengevol-
ge niet expliciet vermeld dat Jakob/Israel de biologische vader is. Dit is in
tegenstelling tot de verwekkingen die hiervoor aan de orde zijn geweest.

137

Zijn heupblessure zou er dus uit kunnen bestaan dat hij getroffen wordt in
zijn vermogen tot het verwekken van kinderen. Een letterlijk getroffen wor-
den, want hij loopt mank na het gevecht. Deze onvruchtbaarheid lijkt in te-
genspraak met Genesis 35.11, waar God tegen Jakob zegt: 'Wees vruchtbaar
en word talrijk', maar deze zegenwens heeft grotere reikwijdte dan de direc-
te familie, zo laat het vervolg van dit vers zien: 'een volk, een menigte van
volken zal uit jou voortkomen, en koningen zullen uit uw lendenen afkom-
stig zijn.' De zegenwens omvat het hele volk Israel, en die is al veilig gesteld
door het nakomelingschap van de elf zonen die er reeds zijn.
Er lijkt op basis van deze gegevens minstens te zeggen dat het gevecht met
de heupblessure een markering van de vruchtbaarheidssituatie rond Ja-
kob/Israel is en dat de heup hier een belangrijke rol in speelt.
Scheen tegen heup kan op basis van bovenstaande worden gernterpreteerd
als de gevechtshandeling waarbij de 66n de ander vol in het kruis raakt.
Uitgaande van een harde ontmoeting tussen een scheen en een heup, is de
wraak dus te lezen als Simson die de Filistijnen een 'knietje' geeft en daar-
mee zijn belagers ongenadig in het kruis treft. Veel presteer je daarna niet
meer op het gebied van de liefde en het verwekken van kinderen kunnen de
Filistijnen na deze ontmoeting dan ook wel voor een tijdje vergeten.

138

Na de ongenadige trappen ruimt Simson het veld. Hij gaat niet terug naar
zijn familie zoals hij eerder deed, maar daalt af naar de kloof van de rots
Etam,  alsof hij zich terugtrekt om zijn wonden te likken. Hij houdt woord en
stopt met zijn wraakacties: hij heeft zich gewroken.

Tweede sc&ne: de manschap van Juda levert Simson uit (15.9 - 15.13)

'gied hanasjeh' kunnen herkennen en verwijderen. In Nederland wordt het achterste
gedeelte van de koe in zijn geheel niet gegeten omdat die expertise hier ontbreekt en
men de achterbout van de koe kan doorverkopen aan een niet-jood. Het is niet helder
welke spier De Vries precies bedoelt ('Waar deze spier zit is onze deskundigen wel
bekend'), maar hij verwijst uitvoerig naar de Jabbok-scene. (S.Ph. de Vries, Joodse
riten en symbolen, Amsterdam: Arbeiderspers, 1968, 162-164.)

137

Zo bijvoorbeeld de vruchtbaarheidswedstrijd tussen Lea en Rachel in Gen 30.
138 TWAT  legt geen verbinding tussen -In'  heup of 03#n lendenen met  Gen  32

ofRi 15.8 (Hamp, TWATII, lemma c'Jbn, 1008-1011).
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Dan trekken de Filistijnen op. Ze legeren te Juda en gaan rondtrekken in
Lechi, 'Kaak:
Ze lijken doelloos heen en weer te bewegen en in rondjes te lopen. Hun
klaarblijkelijke doelloosheid wordt verwoord in de vraag van de manschap
van Juda: Waarom zijn jullie tegen ons opgetrokken? De manschap geeft er
geen blijk van te weten waarom de Filistijnen op hun grondgebied aanwezig

zijn, maar ze herkennen wel het militaire karakter van de actie. De Filistijnen
zijn helder in hun antwoord. Ze willen Simson te pakken krijgen, en hun
motivatie is wraak. Ze willen hem aandoen wat hij hen heeft aangedaan.
Het conflict krijgt het karakter van onoplosbare spiraal van geweld, en dit is
te zien in twee uitspraken. De Filistijnen zeggen tegen de manschap van
Juda: Om Simson vast te binden zijn wij opgetrokken, om hem aan te doen
wat h# ons hee# aangedaan (15.10). Simson geeft even daarna tegenover
diezelfde manschap aan:139 11/at ze m# hebben aangedaan, dat heb ik hun
aangedaan (15.11).
In deze twee zinnen is de onoplosbaarheid van het conflict gegeven. Beide

partijen zijn uit op wraak op basis van wat de andere partij heeft gedaan:
Simson heeft de Filistijnen aangedaan wat zij hem hebben aangedaan; de
Filistijnen willen Simson aandoen wat hij hen heeft aangedaan. En ko gaat
het maar door een onverbiddelijke gang van zaken met cumulatief geweld.
Het is schijnbaar niet te stoppen.
De Judeeers weten waar Simson zich bevindt en drieduizend gaan naar hem
toe. Ze zijn wijs: ondanks dat ze met zovelen tegen 66n zijn, doen ze geen
poging om hem fysiek te pakken. Dat zou toch geen zin hebben, Simson is te
sterk voor hen. In plaats van vechten gaan ze praten. Ze stellen eerst een
retorische vraag, waarmee op het toneel klinkt wat de verteller al eerder te-

gen het publiek had gezegd (14.4): 'Je weet toch dat de Filistijnen heersen
over ons?' Hoe kon Simson dat vergeten? Onuitgesproken ligt er het verwijt
dat hij voorzichtiger had moeten handelen, zich had moeten schikken naar de
situatie. En dan vragen ze niet wat hij de Filistijnen heeft aangedaan ((lit zou
goed gekund hebben in navolging van wat de Filistijnen zeiden: Simson

aandoen wat hij hen heeft aangedaan). Ze vragen: 'Wat heb je Bns aange-
daan?' Simson treedt niet in details en houdt het bu: 'Wat ze mu hebben

aangedaan, heb ik hun aangedaan.' Simson heeft een ander criterium dan
angst voor de overheersers, hij gaat voor rechtvaardigheid. De Judeeers gaan
er verder niet op in. Het is de reactie van mensen die vinden dat ze bena-
deeld worden. De manschap van Juda voelt zich in de steek gelaten door

139 De wijze van enscenering doet denken aan die van een Griekse tragedie,

waarbij de manschap van Juda de rol heeft van het koor dat commentaar levert en
ervoor zorgt dat het publiek weet wat er aan de hand is door uitleg te vragen aan de

hoofdpersonages.
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Simson. Als hij geen wraak had genomen, dan waren de Filistijnen niet naar
Lechi gekomen en hadden zij geen last gehad van hen.
Simson vraagt de drieduizend niet wat ze komen doen, maar ze vertellen het
toch. Ze zijn gekomen om hem vast te binden en hem in de hand van de Fi-
listijnen te geven. In feite is hij dat al als een van de kinderen van Israel
(conform de vertellersuitspraak in 13.1), maar nu wordt hij als individu
overgeleverd aan de bezettende macht. Simson lijkt een geintje te maken als
hij vraagt: zweer me dat het niet jullie zijn die me zullen neerstoten. Simson
laat zich vastbinden en wegleiden, na de verzekering dat hij niet zal worden
gedood. Hij moet weten dat hij te sterk is voor deze mannen, dat hij zich laat
wegleiden is een teken van autonomie. Hij bepaalt wat er gebeurt en
niemand anders.
De naam Juda komt drie keer voor in Richteren 13-16, en deze drie keer zijn
geconcentreerd rond het uitleveren van Simson: Ze legerden te Juda (15.9);
de manschap van Juda zei (15.10) en daarop daaide drieduizend man uit
Juda afnaar de  kloof van  de  rots  Etam  ( 15.11). Simson lijkt inmiddels  los
van zijn eigen mensen te staan. Simson heeft zich een vrouw verkozen uit
'de onbesnedenen', en zijn eigen volk levert hem uit aan de onderdrukker.

Derde sc&ne: Simson bevrijdt zich van zijn boeien en van de Filistijnen
(15.14-15.15)
Deze autonomie is in lijn met de wijze waarop de verteller vertelt dat Simson
in Lechi aankomt:
141:1 hgkomt in Lechi, de Judeeers worden niet genoemd en spelen verder
geen rol. De komst van Simson staat daar centraal. Als een kampvechter
betreedt Simson het terrein waarop de Filistijnen hem opwachten. Hij is
weliswaar geboeid en gevankelijk naar deze locatie gebracht, maar door met
nadruk 1477 te gebruiken, lijkt het alsof Simson zelfstandig en als vrij man de
stap naar Lechi zet. Het is zijn eigen keuze. Te Lechi wordt de geest van
JHWH over hem vaardig. Simson kan de boeien verwijderen en met een
ezelskaak die hij ter plekke vindt, verslaat hij duizend man. En weer schendt
hij een nazireaatsregel: hij had verre moeten blijven van het restant van een
dode ezel.

Bijbelse lijn: de eenling vecht
In 'slow motion' wordt verteld dat Simson een ezelskaak ziet, zijn hand uit-
strekt, de ezelskaak oppakt en hiermee duizend man verslaat. Dat laatste is in
een verdikte vertelde tijd aan de orde. In filmische termen: de 'slow motion'
van het pakken van de ezelskaak en het versneld afdraaien van het gevecht is
een drama-technische ingreep van de auteur: hij bouwt spanning op en laat
deze in 66n regel tot ontlading komen (het verslaan van de duizend).
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Een sctne die op vergelijkbare manier is opgebouwd, speelt zich af als Da-
vid de reus Goliat verslaat. Ook daar is een slow motion te zien. De verteller
vermeldt breedvoering wat David allemaal doet in de voorbereiding naar het
gevecht, de lezer opzadelend met de vraag wat een handvol stenen zou kun-
nen betekenen als bewapening tegen de reusachtige kampvechter die Goliat
is:

1  Sam 17.40 Hij nam zijn staf in zijn hand
koos vijf gladde  stenen uit de  beek
stopte ze  in de  herderstas die hij  bij zich had, en wei  in de zak
en hield zijn slinger in zijn hand.

1  Sam 17.49 David stak zijn hand in de tas,
nam een steen daaruit,
hij slingerde,
en  trof de  Filistijn  in zijn voorhoofd.

De gelijkenis in de strijd is treffend: David staat tegenover de onoverwinne-
lijke kampioen Goliat, Simson staat tegenover duizend Filistijnen. Beiden
winnen met een eenvoudig wapen dat de omgeving hen biedt, namelijk ste-

140
nen uit een beek met slinger, en een gevonden ezelskaak.

Bijbelse lijn: de ezel
Het gegeven dat de Filistijnen met de kaak van een ezel worden verslagen,
kan een allusie zijn op het verhaal rond de stad Sichem en de bewoners
daarvan die in opstand komen tegen Abimelek, de zoon van Gideon. Aan-
vankelijk waren ze blij met Abimelech als hun koning, maar na enige jaren
slaat de stemming om: je kunt beter een ezel dienen dan Abimelek (Richte-
ren 9.28).141 Simson laat met zijn ezelskaakoverwinning zien wat er gebeurt
als je je onderwerpt aan een ezel: je gaat smadelijk ten onder. Zijn actie is
een protest tegen de houding van de Israelieten in het algemeen en de drie-

140 Cheryl Exum (1990,415) wijst op een relatie tussen Simson en richter

Samgar: 'His killing of six hundred Philistines with an oxgoad foreshadows Sam-

son's slaughter of a thousand Philistines with another unlikely instrument, the jaw-
bone of an ass. We are told that Shamgar too delivered Isarel, but this deliverance,
like Samson's, is not complete, as the Philistines remain a formidable enemy until
the time of David.'. De overeenkomst tussen Samgar en Simson op basis van hun

wapen vind ik te dun om als allusie te zien.
141 Ri 9.28: 'Je kunt beter de mannen van Hemor [= ezel], de vader van Sichem

dienen.' Zie Van Midden 1998, 231-233. Hij verwijst in dit verband naar de opmer-
king van Crown: 'It may well be that there is here a comparable punt to Samson's

comment in Jud. XV, 16'. (A.D. Crown, 'A Reinterpretation of Judges IX in the
Light of its Humour', in: Abr-Nahrain III (1963) 90-97, m.n. 96-97).
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duizend die hem hebben opgebracht in het bijzonder, die zich neerleggen bij
de overheersing van de Filistijnen.

Het is de derde keer dat de geest van JHWH over hem komt. De verteller lijkt
een formule te gebruiken in deze situaties, want iedere keer zegt hij
Ttln' rn-11'51, r 53ri Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem (14.6;
14.19; 15.14). In 14.6 is hij in de gaarden van Timna en rijt hij de leeuw
open alsof hij een bokje in zijn handen heeft; in 14.19 verslaat hij te Askelon
dertig Filistijnen en ontdoet hen van hun bovenkleding; in 15.14 verslaat hij
duizend Filistijnen te Lechi.

Vierde sciine: Simson zingt zijn lied en God splijt een rots (15.16 - 15.19)
Simson zingt een lied waarin hij zijn eigen overwinning bezingt. Er zijn geen
vrouwen die hem toezingen (zoals bij koning David zal gebeuren, zoals de
dochter van Jefta met haar vriendinnen haar vader zal toezingen), hij heeft
als solist een gevecht geleverd en bezingt als solo-artiest zonder publiek zijn
solo-gevecht. Simson zingzegt terwijl hij de kaak vasthoudt. Hij gooit deze
namelijk pas weg nd het lied. De plek waar het gevecht heeft plaatsgevon-
den, heette al Lechi, maar Simson maakt daarvan: Ramat-Lechi, Kaak-
Hoogte, de plaats van de kaakslag.
Het solo-lied markeert een overgang. Tot en met  15.15  was er sprake van dat
Simson tegenover de Filistijnen  staat,  na 15.16 houdt  hij  op met spreken en
is hij als eenzame overwinnaar over op het slagveld.

Simson is nog niet klaar. Hij werpt de kaak van zich af, geeft de plaats een
nieuwe naam, krijgt hevige dorst en roept tot JHWH.
Simson geeft een eigen interpretatie aan het voorafgaande, als hij aangeeft
dat het verslaan van duizend man met een ezelskaak een 'grote bevrijding' is
waarin JHWH de hand heeft gehad. De dorst die hij na de gedane arbeid
heeft, voert hij op als levensbedreigend, waardoor hij alsnog in handen van
de Filistijnen zou kunnen vallen.
Drie  keer  is  tot  nu  toe in Richteren  13-16 de uitdrukking  'in  de  hand  van'
voorgekomen:

13.1 JHWH gaf hen in de hand van Idel Filistijnen, veertigjaar

15.12 om je in de hand van Mel Filistijnen te geven Izijn we afgedaaldl
15.18 Uzelf hebt in de hand van uw dienaar deze grote  bevrijding gegeven,

en nu zou ik doodgaan van de dont
en zou ikvallen in de hand van die onbesnedenen?
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De uitroep van Simson (15.18) is de laatste keer dat in Richteren deze uit-
drukking wordt gebruikt, die elders vrijwel alleen gebruikt wordt om aan te
geven dat JHWH Israel in de handen van vijanden geeft. 142

Simson geeft in zijn roepen tot JHWH alle eer aan JHWH, door met nadruk te
zeggen dat rina uzelf dit gedaan heeft', en naar zichzelf te verwijzen met

77211 uw dienaar. Door met C'539;T die onbesnedenen te verwijzen naar de
Filistijnen, positioneert hij zichzelf ook nog eens als kind van Israel, als een
van de besnedenen. Simson sluit zich in zijn terminologie aan bij de woor-
den van zijn vader, toen deze reageerde op de huwelijkswens van Simson en
hem verweet dat hij een dochter uit 0,5-1Dn die onbesnedenen had gekozen.

De zoon plaatst zich in woord en daad in de lijn van zijn afkomst en keert
hierdoor na zijn uitstap naar Timna en de Filistijnen terug in de rij van zijn
familie.

Er is een overeenkomst tussen het gebed van Manoach en dat van Simson,
en de wijze waarop gereageerd wordt op dat gebed. Toen Manoach tot JHWH
bad, reageerde God. Nu Simson JHWH aanroept, zegt de verteller weer dat
God (en niet JHWH) reageert:

13.8 nDR,1  mr  #R  r'11]D -InD'l Manoach bad tot Jmm en zei
13.9 nva  *pJ  0,;1#Rn   Dau'l God gafgehoor aan de stem van Afanoach

15.18 laR'l mn' SM Rlp'l hq riep lot JHWH en zei
15.19'r'151  -ION  ejr31<5:'1  riN  0'71#R  Dprl       Toenspleet Godde holte  bij Lechi

Bijbelse lijn: water uit de rots
De scdne rond de dorstige Simson klinkt als een echo van de sctne in Exo-
dus, waar het volk murmureert omdat het van dorst dreigt om te komen door
gebrek aan water. Ze vragen  zich af waarom God hen uit Egypte heeR doen
vertrekken, als hij hen nu laat omkomen van de dorst.

Ex 17.3 (-13131 1XrbIAT TIT ;1135    Waarom hebt u ons uit Egpte doen optrekken.2
'n ral 'ra rrar'15 opdat u mq, mijn kinderen en me'n vee.

Rr331 ']prO r*Rl van dorst zou laten doodgaan,

Ri 15.18 Rm ] nlDR nnITI    Zou ik mi doodgaan van de dorst,

Het volk op doortocht stelt hiermee in wezen dezelfde vraag die Simson
stelt: wat heeft het voor zin dat u dit voor mij/ons doet, als we daarna toch
sterven van dorst? Mozes roept God aan, die hem vertelt dat hij slechts tegen
de rots hoeft te spreken om water te krijgen. Mozes laat het niet bij spreken

142 Zie P.J. van Midden, 'In de hand geven', Interpretatie 1 (1995), 26-27.
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alleen, hu gebruikt zijn staf om tegen de rots te slaan. JHWH straft Mozes
voor diens gebrek aan vertrouwen door hem het betreden van het beloofde
land te ontzeggen (Numeri 20.18). Simson lijkt hier te getuigen van een gro-
ter geloof dan Mozes heeft laten zien. Hij vraagt JHWH hem te helpen, en
God helpt. God zelf splijt de rots, er verschijnt water en Simson drinkt, met
als resultaat dat zijn geest terugkeert. Simson hoeft zelf geen actie te onder-
nemen: God redt hem. Vergelijk Psalm 78.15, waar het splijten van de rots
bij Meriba aan God wordt toegeschreven:

-Cl-'Rn Crl:£  DpO'7    Hij kliefde de rotsstenen in de woestijn.
7117 rllrNII-D pei   en leste hun dorst overvloedig,·
0500 0#E RS,    uit de rots ontsprongen beken,
Cro r;17311 7-11'1    als rivieren stroomde het water.

Ook Simson zelf maakt een vergelijking met Mozes, door naar zichzelf te
verwijzen met 1709 uw dienaar. Mozes is namelijk de mr inD, de dienaar
van JHWH:43 Simson plaatst zich door juist dit woord te kiezen naast Mozes.

De manier waarop God hem hier redding heeft gebracht, grijpt Simson aan
voor naamgeving van de locatie: Bron van de Roepende.

Eerste slot: Simson richt 20 jaar (15.20)
Het kan de lezer tot nu toe niet zijn ontgaan dat de omstandigheden tijdens
Simson leven beroerd zijn. De verteller maakt namelijk op verschillende
plaatsen duidelijk dat de Filistijnen heersen over Israel:

13.1 JHWH  gaf hen  in  de  hand van  Idel  Filistijnen,  veertig jaar

14.4 In die tijd heersten timmersl Mel Filistijnen in Israel
15.11 Je weet toch dat Idel Filistijnen heersen over ons, of niet soms?

Hij  sluit deze anekdote af met de mededeling dat Simson 20 jaar richt.  Deze
mededeling is anders geformuleerd dan de laatste mededeling in de Simson-
cyclus:

15.20      Hij  richtte  Israel  in  de  dagen van  de  Filistijnen,  twintig jaar
16.30      Hij  had  Israel  twintig jaar  gericht.

Simson richt 20 jaar ten tijde van de mislukte bruiloft. Alles wat zich tot nu
toe heeft voorgedaan, leidt onherroepelijk tot het dramatische hoogtepunt dat
zich zal afspelen in het twintigste jaar van zijn richterschap. De verteller zal
na de dood van Simson de cyclus afsluiten met de mededeling: Simson heeft
20 jaar gericht.

143 Zie vooral het boek Jozua (bv  1.1, 8.31 en 11.12)
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Vijfde sc&ne: Simson bezoekt een hoer te Gaza en ontsnapt (16.1 - 16.3)
Simson heeft duizend Filistijnen verslagen, en blijft alleen achter in Ramat-
Lechi. De Judeeers die hem hadden opgezocht en uitgeleverd, hebben hem
uiteraard niet geholpen bij zijn gevecht tegen de Filistijnen. Dat zou tegen
hun eigen belang zijn ingegaan. Het is dientengevolge ook logisch dat
Simson niet als held is ingehaald door zijn volksgenoten. Hij is alleen komen
te staan. Hij heeft geen broeders om zich heen en geen vrouw om naar terug
te keren. Hij heeft geen enkele reden meer om naar Timna terug te gaan en
gaat naar een andere stad, naar Gaza - de stad waar hij later zal terugkeren,
als de blindgestoken en kaalgeschoren gevangene van de Filistijnen.
Simson bezoekt in Gaza een vrouw die hij na zijn teleurstellende ervaring in
Timna wel kan krijgen: een hoer. Een vrouw vrij van relationele banden, met

144 · · · ·wie hij zonder familiaire problemen het bed kan delen.   Wie ze is, is niet
belangrijk. Wel dat ze beschikbaar is, in tegenstelling tot de vrouw in Tim-

145na.

Bijbelse lijn: hoer
Hoererij wordt niet genoemd bij de algemene verbodsbepalingen in Leviti-
cus of Deuteronomium, noch in de bepalingen van nazireaat in Numeri 6.
Wel staat er in Deuteronomium 23.17: 'er zal geen :10-Ip heilige hoer zijn

onder de dochters van Israel, en er zal geen 077 heilige hoer zijn onder de
zonen van Israel'. De 1sraelieten mogen zich dus niet inlaten met tempelhoe-
rerij. De hoer te Gaza kan door Simson worden bezocht zonder dat hij een
regel te overtreedt. Op een aantal plaatsen in TeNaCh komen individuele
vrouwen voor die hoer zijn of als zodanig optreden. In Genesis 38 wordt
verhaald over Tamar, die haar weduwendracht aflegt en langs de kant van de
weg gaat zitten om haar schoonvader te verleiden tot haar te komen. Dit lukt

144 Bal (1987,49) gaat ervan uit dat Simson verliefd wordt op deze vrouw, want
ze merkt op over de ontmoeting met Delila 'Samson falls in love for the third time'.
Uit de aard van de professie van de vrouw lijkt mij verliefdheid geen geldige catego-
rie om het bezoek van Simson aan haar te typeren.

145 Bal (1987,48) 'The limited interest of this woman is symbolized by her ano-

nymity.' Bal heeft gelijk in zoverre dat binnen het Simson-verhaal alleen de profes-
sie van de vrouw er toe doet. Bal ziet overeenkomsten tussen de vrouw in Timna en
de hoer, met Gaza als symbool voor de hoer. Simson zou nog steeds niet weten wat
het antwoord is op het raadsel 'wat is zoeter dan honing, wat is sterker dan een
leeuw' doordat hij ook nu voortijdig is weggegaan bij de vrouw. Deze opmerking
van Bal is op zich raadselachtig, omdat Simson zelf dit raadsel heeft opgegeven.
Zou hij het antwoord niet weten op een vraag die hij zelf gesteld heeft? Ook Cheryl
Exum ziet overeenkomsten tussen de vrouw in Timna en de hoer in Gaza, o.a. tot
uitdrukking komend in overeenkomsten tussen in 14.1 en 16.1: overeenkomstig
woordgebruik, Simsons wens een vrouw te bezitten nadat hij haar gezien heeft en
het gebruik van 4Nli in de zin van sexuele gemeenschap.
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want Juda denkt dat ze een hoer is en hij maakt van de aangeboden diensten
gebruikt. Het bezoek van Juda aan haar wordt zonder alkeuring verteld. Wat
afgekeurd wordt door personages in het verhaal, is Tamars zwangerschap
zonder dat ze getrouwd is. In Jozua 2 overnachten de twee verspieders bij
Jericho in het huis van een hoer, Rachab genaamd. Zij zal een positieve rol
spelen in de geschiedenis van Israel. In Richteren 11.1 wordt vermeld dat de
moeder van richter Jefta een hoer is. Dit feit zal niet in het voordeel werken
van Jefta, die door zijn broers wordt aangekeken op zijn afkomst. Overigens
wordt ook van de moeder van Jefta niet vermeld of ze een Israelitische  is, net
zo min als van de hoer te Gaza. In 1 Koningen 3.16 is sprake van
rll]T C'0] twee hoeren die bij koning Salomo komen om een geschil voor te
leggen. De verteller oordeelt niet over de broodwinning van deze twee
vrouwen, het gaat om het geschil tussen hen en het oordeel van Salomo in de
netelige kwestie.
Alle individuele prostituees worden in deze verhalende teksten genoemd
zonder kleuring die aanleiding zou kunnen geven voor het afwijzen van deze
vrouwen. Dat is in tegenstelling met andere bijbelse teksten waar hoererij
wel negatief wordt afgeschilderd.

146

Het is niet helder wie aan de Gazieten vertelt dat Simson binnen de stadsmu-
ren is (16.2), evenmin als het eerder onduidelijk was wie aan de Filistijnen
meldde dat het Simson was die de korenvelden had vernield (15.6). Simson
is gezien door een of meer personen en deze persoon of personen vertellen
aan de Gazieten dat Simson in de stad is. Dat is voldoende om actie te on-
dernemen en een omsingeling te maken. Men wil Simson opwachten en bij
de dageraad overmeesteren. Simson wacht de dageraad niet af als hij met de
hoer geslapen heeft. Hij staat midden in de nacht op, wat de verteller twee-
maal vermeldt ('tot middernacht' en 'toen, te middernacht'). Het verras-
singseffect voor de Gazieten die zojuist hebben gezegd dat ze hem 'tegen het
krieken van de ochtend' zullen ombrengen, wordt hiermee krachtig neerge-
zet. Dat het weer dag wordt, vermeldt de verteller niet. Het accent ligt de
foute inschatting van de Gazieten en de voor hen voortijdige actie van
Simson.
Waarom Simson niet de hele nacht bij de prostituee blijft, vertelt de geschie-
denis niet. Hij is in elk geval niet uitgeput van zijn hoerenbezoek, want hij
gaat niet slapen (later, bij Delila, zal hij dat wel doen). Het lijkt erop dat hij
de stad weer wil verlaten maar daarbij gehinderd wordt door de dichte poor-
ten. Dat de stadspoorten dicht waren, zal geen verrassing voor Simson zijn

146 Bijvoorbeeld profetische teksten waarin hoeren worden ingezet als symbool
van het afglijden van een volk, of als te vermijden vrouwen (zie o.a. Jer 3.6-8, Ez
23.19, Hos 3.3). Een vergelijking tussen het genre profetische teksten en historische
verhalen om de visie op hoererij te onderzoeken, vergt een aparte studie.
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geweest. Hij moet geweten hebben dat hij dit obstakel tegen zou komen als
hij midden in de nacht de stad weer zou willen verlaten. Was hij voor slechts
een kort bezoek in Gaza, en was hij toch al niet van plan te blijven in de
stad? Misschien had hij goede redenen om niet te blijven overnachten binnen
de stadsmuren (de vijandschap van de Filistijnen?) en wilde hij koste wat het
kost weer weg.
Het verwijderen van de stadspoorten en deze naar Hebron dragen, wordt
uitgebreid verteld, vergelijkbaar met de wijze waarop het pakken van de
ezelskaak is verteld. Elke handeling is uitgeschreven.
Of hij de hinderlaag van de Gazieten opmerkt wordt niet vermeld. Het hoe-
renbezoek heeft geen conditionele gevolgen voor Simson en hij is in staat op
eigen wijze het probleem van de dichte stadspoorten op te lossen. Hij haalt
de twee stadspoorten met grendel en al los en draagt ze op zijn schouders
kilometers ver. En dan brengt hij ze ook nog eens naar de top van een berg,
wat een extra inspanning betekent. Na het gevecht met de leeuw, het over-
meesteren van dertig Filistijnen, het vangen van driehonderd vossen en het
neerslaan van duizend man, is dit een nieuw staaltje van zijn kunnen. Terwijl
de Gazieten vanuit hun hinderlaag machteloos toekijken.

Bijbelse lijn: Hebron
De top van de berg is in het zicht van Hebron. Hebron is niet zomaar een
locatie. Vlakbij Hebron is de grot van Machpela, waar Sara werd begraven
en  zo de eerste  werd die mocht rusten  in het Beloofde Land. (Genesis  23.8).
Het is ook de stad van David, waar deze de eerste zalving tot koning ont-
vangt en zeven jaar en zes maanden zal regeren (2 Samuel 2.11). Heeft
Simson zicht op Hebron, of heeft men vanuit Hebron zicht op de bergtop?
Het zal allebei waar zijn. Simson heeft zicht op de koningsstad, de konings-
stad heeft zicht op de bijna-bevrijder.

In  Richteren   16  is een vertelstramien tot tweemaal toe herkenbaar: Simson
deelt het bed met een vrouw, vijandige mannen wachten hem op, waarna
Simson dankzij zijn kracht aan zijn belagers ontsnapt.
Het bezoek aan de hoer is hiermee een tussenstation geworden. Het sluit de
periode rond de bruid af doordat Simson nu wei een vrouw tot zijn beschik-
king heeft gehad, en werpt door de vertelstructuur zijn schaduw vooruit op
de periode met Delila.

Vierde deel: Simson wordt verliefd op Delila met fatale gevolgen (16.4 -
16.30/r. 185)
Simson gaat van Delila houden in het dal van de beek Sorek. In tegenstelling
tot de ontmoeting met de vrouw die zijn bruid zal worden, is deze ontmoe-
ting heel direct. De verteller zegt niet dat Simson haar eerst ziet, of dat hu
eerst naar zijn ouders gaat. Simson lijkt ondertussen los te zijn gekomen van
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zijn familiaire achtergrond. Delila wordt ook niet gel:ntroduceerd. Het enige
dat de lezer van haar te weten komt, is haar naam.

Bijbelse lijn: Sorek
Sorek betekent 'wijnstok'. De sorek is een helrode druivensoort, die in Te-
NaCh nog op twee andere plaatsen wordt genoemd, te weten in Jesaja 5.2 (in
het 'Lied van de wijngaard') en Jeremia 2.21. In beide gevallen speelt een
zorgzame, liefdevolle relatie waarin verwachting wordt gevolgd door teleur-
stelling.

147

Nomen est omen. Simson moet verre blijven van alles wat van de druif
komt, zo is zijn moeder aangezegd in Richteren 13, en een vrouw ontmoeten
in het Dal van de Wijnstok lijkt niet de beste aanwijzing voor de rol die de
ontmoeting zal spelen in het leven van Simson.

De naam Delila is te vertalen als 'die van de nacht' en kan dan in contrast
, 148worden gezien met de naam Simson, 'zonnetle,    maar kan ook afstammen

van 455-1 alhangen, draaien (van haarlokken), wat in relatie kan worden
gebracht met de dreadlocks van Simson. Zij is de eerste na JHWH, Manoach
en Simson die bij name wordt genoemd, in totaal zes keer en wel in twee
reeksen van drie, net als met de naam Manoach het geval was. Van haar
wordt niet veel vermeld, in feite blijft de hele enscenering vrij schema-
tisch. Simson gaat van haar houden, maar of zij van Simson houdt? Er149

staat ook niet hoe de relatie gestalte krijgt. Wonen ze samen, zijn ze ge-
huwd? Ze hebben sex, dat blijkt uit wat komen gaat. Delila is heeft een auto-
nome positie binnen het krachtenveld van het levensverhaal van Simson.
Zonder banden met een volk of een familie onttrekt zij zich aan machtsver-

147 Jes 5.2  'Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijn-
gaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte
de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er
een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.' (NBV)

Jer 2.21  'Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat
ben je geworden? Een verwilderde wijnstok, woekerende ranken.' (NBV)

148

Bij de aanname dat de dalet in de naam een aramersme is, wordt een late
ontstaanstijd van de tekst aannemelijk. Keuning (1988) noemt haar de vrouw van de
nacht.

149 Vaak wordt zij gerekend tot de Filistijnen. Zo bijvoorbeeld Jost (R. Jost,
'God of Love/God of vengeance, or Samson's 'prayer for vengeance', in: A.  Bren-
ner: Judges, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999, 124 (FCBSS 4)), die Delila
lastig in te passen vindt in een feministische bevrijdingstheologie, die niet alleen
gender maar ook machtsverhoudingen verdisconteert, 'for Delilah is one of the Phi-
listines'.
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houdingen die voortvloeien uit maatschappelijke verhoudingen of een per-
soonlijke relatie.
De volgende scdnes kennen een vaste spelersgroep (Simson, Delila en de
Filistijnen), en een vaste volgorde van handelingen (dialoog tussen Simson
en Delila, het vastbinden, het waarschuwen van Simson tegen zijn belagers,

het losrukken). De verschillen tussen de scenes zorgen voor een opbouw in
de spanning.

Eerste onderdeel: De Filistijnse stadsvorsten schakelen Delila in, Simson
wordt gevangen genomen (16.5 - 16.30)
Uit 16.5 blijkt  dat de relatie tussen Simson en Delila niet geheim   is.   De
stadsvorsten trekken naar haar op, dus weten ze haar te vinden dn ze weten
dat ze in de positie is om Simson te verleiden.
De scdne is een herhaling van de sclne tijdens de bruiloft, waarin de bruid
'gevraagd' wordt Simson te verleiden om achter de oplossing van het raadsel
te komen. Een verschil zit in de rol die bezit hier speelt.
Beide keren zegt (41OR) een groep mannen een vrouw haar partner te verlei-
den om zijn geheim te vertellen:

14.15 70 11000 nER5  1713lt'l Ze zeiden tegen de vrouw van Simson:

70'R nN ·rs Verleidje man
16.5      24                                               35 1-IDN'l Ze zeiden tegen haar.·

ln114  're     Ferleid hem

De nadere invulling van 4-112R is afhankelijk van de relatie tussen de groep
mannen en de vrouw in kwestie, maar wordt door de verteller aan de lezer

overgelaten. Zo wordt de bruid bedreigd, en krijgt Delila een beloning in het
vooruitzicht gesteld. Door te kiezen voor de identieke verwoording via
4-1:1R valt de overeenkomst op. Een volgende overeenkomst is dat het in
beide gevallen gaat om het overwinnen van Simson met behulp van een
vrouw, de ene keer via het raadselspel, de andere keer via het liefdesspel. In
de sctne met de bruiloftsgasten is aan de woordkeuze te zien dat er tussen
Simson en de vrouw een officiele relatie is. De vrouw wordt door de vertel-
ler aangeduid als 110:00 neR de vrouw van Simson, en Simson wordt door de
bruiloftsgasten 10'R je man genoemd. De relatie tussen Delila en Simson is

onduidelijk. De auteur gebruikt gesuffigeerde pronomina personale om naar
de twee personages te verijzen (naar Delila via :15 tegen haar en naar

Simson via lmR hem), wat de relatie die er tussen hen twee is, ook niet dui-
delijk maakt. Hij benoemt in  16.5  niet de relatie tussen de twee personages,

zoals hij wei doet in 14.15. Het verschil in institutionalisering van de twee
relaties wordt hiermee helder weergegeven.
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De verschillende posities die de twee vrouwen innemen, is zichtbaar in het
vervolg op de verleiding die van hen gevraagd wordt. De bruiloftsgasten
bedreigen de bruid met de vuurdood in geval zij niet trouw is aan haar volk
door de oplossing aan haar man te ontfutselen. De vrouw valt blijkbaar on-
danks haar huwelijk met een Israeliet onder de wet van het Filistijnse volk en
is ook verantwoordelijk voor het welzijn van de familie waartoe zij behoort,
althans, zo wordt het haar voorgespiegeld. De stadsvorsten stellen Delila een
grote som geld in het vooruitzicht, per persoon  1.100 zilverstukken:50 Delila
is onafhankelijk. Zij kan niet bedreigd worden, want ze zit niet in een positie
dat dat zou kunnen. Zij moet overgehaald worden door de hooggeplaatste
Filistunen, met iets waarvan zij werkeluk profiteert. De overeenkomst is
alleen maar in haar voordeel. De stadsvorsten willen Simson in eerste instan-
tie niet doden, zoals de Gazieten wel in de zin hadden (16.2). Zij willen hem
vastbinden en overweldigen. De stadsvorsten zelf willen het geld geven,
getuige het expliciete  'wij'  in  16.5.  Zij  zijn  ook zelf naar Delila toegegaan,
zoveel is het hen blijkbaar waard dat Simson gevangen wordt genomen.

Bijbelse lijn: Filistijnse stadsvorsten
Voor het eerst is er sprake van een specifieke groep Filistijnen: de stadsvor-
sten. Eerder in het boek Richteren  is er sprake geweest van 'vijf vorsten van
de  Filistijnen',  en  wel in Richteren  3.3: JHWH wilde de nieuwe generatie
Israelieten, die nog geen weet hadden van oorlog voeren, laten kennismaken
met de strijd. Hij liet daarom in het land waar de Israelieten zich hadden
gevestigd vijf Filistijnse stadsvorsten, Kanaiinieten, Sidonieten, Chiwwieten
blijven. Zouden ze zich houden aan de geboden van JHWH, de geboden die
hun voorvaderen door de hand van Mozes hadden ontvangen?
De Filistijnse stadsvorsten zijn onderdeel van een test door JHWH. Keer op
keer laten de Israelieten zien dat ze de test niet doorstaan en worden ze door
JHWH gegeven in de hand van de Filistijnen. In Richteren 13.1 klinkt het
refrein dienaangaande.
Zoals JHWH de Israelieten op de proef stelt met de stadsvorsten en de vreem-
de volkeren, zo stelt hij Simson op de proef met de vrouw in Timna. Simson
bezwijkt voor haar, waarmee hij teleurstelt als richter. Hij had uit hoofde van
die functie tegen de Filistijnen moeten optreden in plaats van deel te willen
gaan uitmaken van dat volk door in te huwen. Nu komen de stadsvorsten uit
Richteren 3.3 opnieuw ter sprake. Richter Simson krijgt  met een machtige
tegenstander van doen, maar ze kunnen hem alleen treffen in zijn zwakste
plek: zijn liefde voor een vrouw. Als Simson aan het eind van zijn leven het
paleis ineen doet storten, gaan de stadsvorsten met hem mee de dood in.
Maar de steden zelf blijven bestaan en daarmee ook de functie van stads-

'z Uitgaande van vijf Filistijnse steden en daarmee samenhangend vij f stadsvor-
sten, worden Delila 5.500 zilverstukken in het vooruitzicht gesteld.
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vorst, en later - in bijbelboek 1 Samuel - zal er weer sprake zijn van (vijf)
stadsvorsten. Simson maakt dan ook een begin met de bevrijding, hij kan de
overheersing niet volledig stoppen.

Bijbelse lijn: 1.100 zilverlingen
De verteller had ook het totale bedrag kunnen noemen dat Delila door haar
verraad zou opstrijken. Er staat nu expliciet het bedrag dat elke vorst apart
aan haar zal geven. Dit bedrag speelt ook een rol in het verhaal dat direct
volgt op de Simson-cyclus, namelijk het verhaal over Michajehu (Richteren
17). Dat begint aldus: 'Er was een man uit het gebergte EfraYm, zijn naam
was Michajehu. Hij zei tot zijn moeder:  'Die 1.100 zilverlingen die van jou
zijn gestolen. [...] Kijk, dat zilver is bij mij, ik heb het genomen.' (17.2) Ook
hier vormen deze geldstukken onderdeel van verraad, want de zoon heeft ze

gestolen van zijn moeder. Na wat heen en weer geschuif met het geld tussen
moeder en zoon (de moeder geeft het terug aan de zoon, de zoon geeft het
weer terug aan de moeder - alsof het gestolen zilver hiermee tot gift is ge-
worden), besluit de moeder er een beeld van te laten maken voor het priv6-

heiligdom van Michajehu. Michajehu had eerst een van zijn zoons aange-
steld als priester, later doet hij dat met een langsgekomen Leviet, die hem
'als een van zijn zonen' was geworden.'  (17.11). Het bedrag van  1.100 zil-
verlingen speelt in beide gevallen een rol in een situatie die niet is te karakte-
riseren  als een normale geldtransactie  in het handelsverkeer. In Richteren  16
is het de 'beloning' voor een vrouw die haar partner uitlevert, in Richteren
17 is het buit van van een zoon die zijn moeder besteelt. In beide gevallen
staat een relatie op het spel waarin geld geen rol zou mogen spelen.

Eerste sc&ne: Delila bindt Simson (16.6 - 16.9)
Delila doet bijna woordelijk wat haar gevraagd is. De stadsvorsten hebben

haar gevraagd: 'zie waardoor zijn kracht [zo] groot is, en waarmee we hem
[dus] aan zouden kunnen, opdat wij hem kunnen vastbinden om hem te
overweldigen: Delila vraagt Simson: 'Verklaar toch aan mij waardoor je
kracht [zo] groot is en waarmee je vastgebonden zou moeten worden om je
te kunnen overweldigen.' Ze speelt hiermee tot op zekere hoogte open kaart
met Simson. Ze vraagt wat de Filistijnen willen weten, maar laat achterwege
van wie de vraag oorspronkelijk komt. Niet alleen dat ze niet vertelt wie het
haar gevraagd heeft, ze houdt zich op de vlakte als ze spreekt over degene
die Simson zou moeten vastbinden. Delila speelt geen subtiel spel, gebruikt
geen huilen en pruilen, zoals wel gezegd kan worden van de bruid in Richte-
ren 14. Simson antwoordt rechtstreeks  op haar rechtstreekse vraag:   'Als  ze
me zouden vastbinden met zeven verse pezen, die [nog] niet uitgedroogd
zijn, dan zou ik zwak worden en ik zou zijn als elk ander mens.' Simson is
zich terdege bewust van zijn uitzonderlijkheid. Hij wit niet uitwisselbaar zijn
met andere mensen, die hij als 'zwak' typeert.
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Delila gaat niet direct tot actie over. Het is niet duidelijk hoe de Filistijnse
stadsvorsten erachter komen wat er moet gebeuren. Het is ze ter ore geko-
men en ze leveren het materiaal aan dat Simson zelf genoemd heeft. De lezer
weet al - op basis van de ontsnapping van Simson aan de Filistijnen - dat de
zeven verse pezen niet zullen helpen. De vorsten zijn echter zeker van hun
zaak. Z6 zeker, dat ze besluiten  in de kamer zelf te wachten op hun 'moment
supr6me', te weten de verzwakte positie van Simson. Het is de tweede keer
dat er een groep mensen voor Simson in de hinderlaag ligt. Eerst in Gaza, als
Simson bij een hoer is. Nu in het Dal van de Wijnstok, als Simson bij Delila
is.

Delila roept Simson bij zijn naam - het is de eerste keer dat dit gebeurt na de
proclamerende naamgeving door van zijn moeder - en waarschuwt hem dat
de Filistijnen hem komen belagen. Dit keer wordt niet vermeld dat de geest
van JHWH over hem komt. Moet Simson het dit keer zelf opknappen omdat
hij zichzelf in deze positie heeft gemanoeuvreerd? Er was geen sprake van
wraak op een onrechtvaardige daad, integendeel, er is slechts sprake van een
vrouw die hem verleidt. Simson is op eigen kracht in staat de pezen te scheu-
ren. Zijn geheim blijft bewaard. De vertelling is inhoudelijk gezien schema-
tisch, zonder details, zeker in vergelijking met de beschrijving van de eerde-
re gebeurtenissen. Zo ontbreekt de reactie van Simson op de aangekondigde
aanval van de Filistijnen. De verteller geeft niet aan dat de Filistijnen werke-
lijk uit hun schuilplaats zijn gekomen, en het lijkt gezien de weergegeven
gebeurtenissen ook niet waarschijnlijk. Het is een spel waarmee Delila en
Simson bezig zijn, een spel dat niet verstoord wordt door een groep Filistij-
nen die in de kamer blijken te zijn waar hij met zijn vriendin bezig is.

Tweede sc&ne: Delila bindt Simson nogmaals (16.10 - 16.12)
Delila ziet dat Simson niet de waarheid heeft gezegd en confronteert hem
daarmee. Ze speelt de persoonijke kaart door te zeggen dat hij haar bedrogen
heeft, tot haar leugens heeft gesproken. Ze vraagt opnieuw, nu wat korter,
waarmee Simson vastgebonden zou moeten worden. De reden (de mogelijk-
heid tot overmeesteren) herhaalt ze niet. Simson doet alsof hij nu de waar-
heid spreekt en geeft een nieuw antwoord, dat door de herhaling van het
werkwoord151 geloofwaardig overkomt. De nieuwe touwen worden niet ge-
bracht door de stadsvorsten, Delila pakt ze zelf. De Filistijnen liggen wel
nog steeds in een hinderlaag, zo de verteller in een terzijde zegt, maar weer
bevrijdt Simson zich van de boeien.

151
Paranomasie, weergegeven met 'Als ze mij stevig zouden vastbinden'.
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Derde scKne: Delila bindt Simson weer; Simson vertelt zijn geheim (16.13 -
16.17)
Delila reageert verongelijkt en herhaalt haar vraag in nog kortere vorm. Voor
het publiek wordt het antwoord van Simson nu een beetje spannend: het
eerste deel van zijn antwoord ('Als je de zeven strengen van mijn hoofd...')
refereert immers aan zijn haar! Zou hij het geheim verklappen? Nee, nog
niet. Simson noemt niet het afscheren van zijn haren, maar het inweven van

de strengen. Net als Delila is ook hij is wat korter van stof, want de zin over
het mogelijke gevolg van Delila's actie, verzwakken, ontbreekt. Maar hij
legt wel de handeling bij haar en niet bij de onbekende 'ze', zoals hij tot nu
toe  deed:  'Als je de zeven strengen...' Deze derde scdne doet denken  aan
een ander verhaal van een vrouw en een man, verenigd in een compromitte-
rende situatie: Jael en Sisera (Richteren 4.21, herhaald in het lied dat Debora
met Barak zingt, 5.26).152 Ook Jael gebruikt een -in' een pin als zij de sla-
pende Sisera overmeestert.153 Dit keer is Simson net als Sisera was, in slaap
als Delila met een pin zijn haar inweeft. Simson wordt wakker en trekt zich
los. De vertellersopmerking dat de Filistijnen in hinderlaag liggen, ontbreekt.
Zouden ze teleurgesteld de kamer hebben verlaten, er niet meer in gelovend
dat Delila op deze wijze de waarheid van Simsons kracht achterhaald? De

volgorde waarin een en ander plaats vindt, verschilt per sdne. De eerste keer
bindt Della Simson vast en wordt verteld dat de Filistijnen klaar liggen om
toe te slaan (16.8). De tweede keer bindt Delila hem vast en roept ze Simson

toe, waarna de mededeling volgt over de hinderlaag. Nu, de derde keer, ont-
breekt de mededeling.
Delila vraagt voor de vierder keer waarmee Simson vastgebonden wil wor-
den, waarbij haar vragen nog dringender worden. Delila wordt het zat. Ze
wordt nu persoonlijk en verwijt Simson dat hij wel zegt van haar te houden,
maar het eigenlijk niet doet. Haar woorden lijken op die van de bruid, toen
zij poogde Simson te overreden het geheim van het raadsel te geven:

152 Ri 4.21 'Jael, de vrouw van Chever, pakte een tentpin, ze nam de hamer in
haar hand, kwam heimelijk op hem af en stak de pin in zijn keel, en die gleed door,
de grond in - hij was in diepe slaap, uitgeput - en hij stierf.' (SHA 2001). Ri 5.26:
'Haar hand strekt zij uit naar de pin, haar rechter naar de werkhamer [...]'.(SHA
2001)

153 Bal (19884 14) plaatst Delila onder de vrouwen die doden, net als bijvoor-
beeld Jael. Deze opvatting is discutabel, omdat Jael persoonlijk Sisera vermoordt,
terwijl Delila alleen ervoor zorgt dat de stadsvorsten Simson kunnen overmeesteren.
Dat was ook de afspraak die ze met hen had
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14.16 irnFR Nbi 'I,Kt pl    ./e haat me alleen maar, je houdt niet van me.

16.15 7'nlnR -In*r, 7'R Hoe kunje zeggen:  Ik hou van je,
.ra TR 110 terwijl je  hart  niet  bij  mij  is?

De vrouw in Timna ging uit van zichzelf, Delila legt het probleem bij
Simson, die leugenachtig is tegen haar. Ze maakt haar zaak nog sterker met
het argument 'drie keer heb je de spot gedreven met mij'. Zoals het de vrouw
in Timna na verloop van dagen is gelukt, zo lukt het Delila ook na enkele
dagen. Ze haalt Simson over.

14.17 'FlUTT (72 'Tr7    Het geschiedde op de zevende dag
,#  71'7    dat hij het verklaarde aan haar,

YT*'2£;T '3    want ze had hem onder druk gezet.

16.16 'n'l   Het geschiedde
Inlbam    dat zij hem ging benauwen

mt:h   En 73pm    en zijn ziel kromp ineen tot doodgaan aan toe.

Simson voelt zich dit keer persoonlijk aangevallen, in tegenstelling tot de
keer dat hij op zijn bruiloft onder druk werd gezet. Nu krijgt hij het benauwd
van Delila's vragen en opmerkingen, en hij is geraakt tot in zijn ziel. Voor
het eerst refereert de verteller aan Simsons dood, al is het in metaforische zin
door het vermelden van de bijna stervende ziel.
Simson geeft uiteindelijk toe en zegt hoe hij overmeesterd kan worden. Het
is een spel tussen twee geliefden, die elkaar plagend uitdagen, voor de gek
houden, het weer goed maken en verder gaan met plagen en uitdagen. Delila
brengt in dit liefdesspel het geweld als plagerijtje binnen, haar minnaar
Simson gaat mee in haar uitdaging en laat zich keer op keer vastbinden. Het
is een gevaarlijk spel, waarbij de geliefden de grenzen opzoeken en die uit-
mondt in bijna emotionele chantage. Het lijkt in feite een SM-spel dat de
twee hier spelen en waarvan de lezer - net als de in hinderlaag liggende Fi-
listijnse vorsten - getuige is. Geniet Simson ervan Delila telkens op het ver-
keerde been te zetten en - als hij weet heeft van de hinderlaag tenminste - de
Filistijnen voor schut te zetten? Simson heeft zich tot nu toe in het hol van de
leeuw elke keer weer weten te bevrijden. Tot de deze keer, nu Delila voor de
vierde keer het woord richt tot Simson, en de plagerij verdwenen lijkt te zijn.
Blijkbaar heeft Simson haar zijn liefde verklaard, en deze verklaring grijpt
zij aan om hem aan te spreken op zijn gedrag. Ze vindt hem onwaarachtig,
want zijn woorden komen niet overeen met zijn houding. En hiervoor blijkt
de Simson gevoelig te zijn, want hij laat niet met zich spotten. Hij vertelt
zijn grote geheim: zijn kracht zit in zijn haar. Simson geeft zijn hart bloot
aan Delila en zegt meteen wat er aan de hand is. Hij begint niet met wat zij
zou moeten doen, maar zegt eerst trots dat zijn haar er nog nooit af is ge-
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weest omdat hij een gewijde Gods is vanaf de moederschoot. Dit heeft hij
nog tegen niemand verteld - althans, het is niet meer aan de orde geweest
sinds de bode aan de moeder heeft gezegd dat geen scheermes over zijn
hoofd mag gaan. Zijn moeder heeft destijds haar man niet de hele boodschap
doorgegeven, en ook de bode heeft de mededeling over het haar niet tegen
Manoach gezegd tijdens hun ontmoeting. Die ene mededeling heeft geen rol

meer gespeeld in de verhaalde gebeurtenissen van Simsons leven. Maar nu
vertelt hij Delila zijn geheim.

Daarna geeft hij in de passieve vorm aan hoe hij is te verzwakken. De eerste
twee keer sprak Simson nog over 'ze' in relatie tot het vastbinden, de derde

keer legde hij de actie neer bij Delila, nu verlegt hij de aandacht naar zich-
zelf: 'Als ik geschoren zou worden'. Het maakt niet uit wie het doet: het
fatale moment zit in de handeling, niet in degene die de handeling uit-
voert.

154

Simson geeft het beginpunt van zijn nazireaat aan met vrijwel dezelfde
woorden als de bode van JHWH dit heeft gedaan toen hij zijn eerste aanzeg-

ging tot de moeder richtte.

13.5 7%7  77 C'n#R 771 'D een gewijde Gods moet dejongen immers zi/n

10„T Irj vanafde schoot.

16.17 ']R ZI'TI' C]'rtbR -1'r: 'D    een gew(ide Gods ben ik
'DR 1010 vanafde schoot van miyn moeder.

Hij benoemt niet het einde van het nazireaat zoals zijn moeder heeft gedaan,
dus  samenvallend  met  zijn  levenseinde  Or1111  Cl'  lD  l:Dr' 1<3 vanaf de school
tot de dag van zijn dood, 13.7).  Hij  zegt  daarentegen  dat  zijn  speciale  status
eindigt met het scheren van zijn hoofd, omdat daarmee zijn kracht zou wij-
ken en hij zwak zou worden als elk ander mens. De bode heeft hiervoor geen
aanwuzing gegeven,  want die heeft alleen  10203 59 7151% Rb :1-11[11 Een
scheermes mag niet over ziln  hoofdgaan (13.5) gezegd, wat Simson woorde-
lijk herhaalt tegenover Delila. Het is de interpretatie van Sirnson dat hij met
zijn haren zijn kracht zal verliezen. Hij verloochent het teken van zijn ver-
bintenis met JHWH, maar het lijkt erop dat hij zelf zijn ongeschoren haren
meer ziet als de sleutel tot zijn magische kracht.

154 EX opere operato dus, en geen ex opere operandi. De handeling werkt onver-

schillig wie de uitvoerder is, in plaats dat de werkzaamheid afhankelijk is van de
uitvoerder.
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Vierde scKne: Delila laat Simsons haren afknippen; de Filistijnse stadsvor-
sten binden Simson (16.18 - 16.22)
De vierde keer is er geen melding meer van de hinderlaag. Delila moet de
Filistijnse vorsten erbij roepen, want ze zijn geen getuigen meer van het spel
tussen  de twee minnaars  (in  16.9  en  16.12  was  er  nog de melding  van  de
verteller dat de Filistijnen in hinderlaag klaar lagen).
In totaal drie keer wordt gezegd dat Simson zijn hart heeft blootgelegd aan
Delila, namelijk door de verteller in neutraal perspectief, door de verteller
vanuit Delila's standpunt en door Delila zelf als ze de stadsvorsten laat
waarschuwen, nu ze de waarheid heeft herkend. De stadsvorsten betalen haar
uit nog voordat ze Simson hebben overmeesterd: ook voor hen moet het
duidelijk zijn dat Simson de waarheid heeft gesproken en dat het dit keer
gaat lukken.
Delila laat Simson slapen 'op haar knieen: Simson, nazir vanaf de moeder-
schoot, gaat zijn ondergang tegemoet slapend op de schoot van zijn minna-
res. Simson slaapt zo diep (de fantasie van de lezer mag invullen wat hieraan
vooraf gegaan is), dat Delila de gelegenheid heeft iemand te roepen om de
Filistijnse vorsten te laten te waarschuwen, die deze keer niet in hinderlaag
in de kamer lagen om direct te kunnen toeslaan. De Filistijnen zijn inderdaad
gekomen, zoals de verteller met nadruk vertelt, en ze hebben het zilver mee-
gebracht voor haar. Delila laat nogmaals iemand roepen, nu om het hoofd-
haar van Simson af te scheren. De ondergang is ingezet, de kracht verlaat
hem.

Tegelijk met Simsons kracht verlaat ook Delila het verhaal. Het laatste wat
we van haar horen, is haar waarschuwing: 'De Filistijnen over je, Simson!'
In de vertellerstekst wordt niet gezegd dat ze zich tot Simson richt, alsof de
waarschuwing niet voor Simson bedoeld is, maar voor de groep Filistijnen
die in hinderlaag liggen. Niet Simson zou daarmee de aangesproken instantie
zijn, maar het in hinderlaagliggende gezelschap in haar kamer.
De verteller bespeelt zijn publiek in deze dramatische sctne. Hij vertelt dat
nadat de zeven strengen zijn afgeschoren 'zijn kracht' van hem is geweken
(16.19). Simson slaapt nog, weet nog van geen gevaar, maar de lezer al weI.
De spanning wordt opgevoerd, want Simson spreekt zijn geloof in eigen
kracht uit nadat hij is gewekt door Delila, en roept uit dat hij zich er wel
weer uit zal redden en zich zal losschudden. De verteller intervenieert en legt
de lezer voor de zekerheid nog eens uit: Simson zelf wist nog niet dat JHWH
zelfvan hem was weggegaan.
De Filistijnen grijpen Simson en voeren hem weg, terug naar Gaza, de stad
waar uit hij ondanks een omsingeling en ondanks de kracht die het hoeren-
bezoek hem gekost zal hebben, kon ontsnappen met de stadspoorten op zijn
schouders.
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Simson wordt niet meer bij zijn naam genoemd door de verteller. Hij wordt
afgevoerd naar de gevangenis en moet daar als dwangarbeider zijn dagen
gaan slijten.

De manieren waarop Simson in de loop van het verhaal is vastgebonden, is
bij elke poging drastischer geworden. De allereerste keer, toen de manschap
van Juda hem opbracht, waren het twee nieuwe touwen. Delila gebruikte bij
haar eerste poging verse pezen, de tweede keer nieuwe touwen, de derde
maal werden zijn haarstrengen gebruikt. Steeds sterker werd het bindmateri-
aal dat Delila ging inzetten op aanwijzingen van Simson zelf. Tot de stren-
gen waarmee hij aan JHWH is gebonden, van hem worden afgeschoren. Het
is opvallend dat tijdens de voorbereidingen van de derde en de vierde poging
- de pogingen waarbij zijn haar moet worden aangeraakt - de verteller zegt
dat Simson uit zijn slaap ontwaakt. Alsof hij bij bewustzijn niet zal velen dat
iemand aan zijn haar zit. De derde keer maakt Simson zich meteen los, de
vierde keer uit hij eerst hardop de verzekering dat hij zich ook dit keer wel
eruit zal redden, en dat hij zich zal losschudden. Hij lijkt er dus geen idee
van te hebben dat hij niet is vastgebonden. Vertrouwt hij op de goede bedoe-

lingen van Delila, op het spelkarakter van hun samenzijn?

Bijbelse lijn: ten onder gaan door een vrouwenhand
De vorige keer dat Simson door de Filistijnen werd ingerekend, was het toen
de mannen van Juda hem hadden overgeleverd, nu valt hij door de handen
van een vrouw - net als Sisera destijds (Richteren 4). Een smadelijke onder-

gang, getuige de woorden van Deborah tegen Barak, toen laatstgenoemde
Deborah min of meer smeekte hem niet in de steek te laten en  met hem op te
trekken tegen de vijand: 'Roem zal er voor jou niet zijn op de weg die je
gaat:  in  de  hand  van een vrouw  zal JHWH Sisera uitleveren!' (4.9). Leger-
overste Sisera denkt, als hij op de vlucht is voor de troepen van Barak, een
veilig heenkomen te vinden in de tent van Jael. Zij is immers getrouwd met
Cheber de Keniet, en er was een bondgenootschap tussen de Kenieten en de
koning van Chasor. Maar zij jaagt hem een dodelijke tentpin door de strot.
De verteller geeft nog eens extra aan: 'Zo vernederde God op die dag Jabin

de koning van Kana  voor het aangezicht van de kinderen van Israel'
(4.23).
Ook Abimelech vindt de dood door een vrouwenhand. Hij is in strijd gewik-
keld met de inwoners van Tebes. Dezen vluchten in een toren. Als Abime-
tech de toren in brand wil steken om de gevluchte burgers de vuurdood te
laten sterven, volgt er een fatale gebeurtenis: 'Toen gooide een vrouw een
maalsteen op het hoofd van Abimelech en verbrijzelde zij zijn schedel'
(9.53). Ook nu kan het de lezer niet ontgaan dat dood door een vrouw oneer-
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vol is, want Abimelech zegt tegen zijn wapendrager: 'Trek je zwaard en
, ,155dood mij, anders zeggen ze van mij: 'Een vrouw heeft hem gedood. .

Sisera vond de dood door een vrouw die hij dacht te kunnen vertrouwen,
Abimelech wordt op onverwachte wijze gedood door een vrouw uit een vij-
andig volk, Simson gaat ten onder door de vrouw die hij liefheeft. Elk van de
drie wachtte een bijzonder onaangename verrassing uit een onverwachte
hoek.

Simsons ogen worden uitgestoken en hij wordt geboeid met twee koperen
kettingen. Deze kettingen zouden geen probleem hebben gevormd als
Simson nog zo sterk zou zijn geweest als eerst, maar nu wordt hij gevanke-
lijk weggevoerd en moet hij dwangarbeid gaan verrichten in de gevangenis.
Toen hij nog in zijn kracht was, heeft hij Filistijnse korenvelden verbrand
met behulp van de vossen. Nu moet hij krachteloos geworden malen voor
diezelfde Filstijnen. Vrouwenwerk doen en dat ook nog eens in dienst van
een ander. Maar direct nadat zijn haar eraf geschoren is, begint het weer

156

aan te groeien, tegen die natuurwet is niets te doen en staan zelfs Filistijnen
machteloos. Natuurlijk weet iedere lezer dat ook, maar de verteller zet de
mededeling in als een spanningsverhogend element.

Bijbelse lijn: Sedekia en Simson
Het uitsteken van de ogen en het vastbinden met twee koperen kettingen is
ook wat koning Sedekia overkomt. Hij is de laatste koning van Juda en hij
T'lln' '701 D-ITT 0,1,'1 doet wat kwaad was in de ogen van JHWH G Koningen
24.18). Hij laadt de toom van JHWH op zich en als hij in opstand komt tegen
de koning van Babylon, Nebukadnessar, wordt hij gevangen genomen. Na de
berechting worden eerst zijn zonen voor zijn ogen afgeslacht, waarna zijn
ogen worden uitgestoken. Geboeid door twee koperen kettingen wordt Sede-
kia dan naar Babel overgevoerd (2 Koningen 25.1-7).

155 Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangehaald, is de dood door een vrouw net zo
smadelijk als de dood door Filistijnen, getuige de zelfmoord van Saul. Als de Filis-
tijnen hem onder schot krijgen, vraagt ook hij zijn wapendrager hem te doden, 'want
ik wil niet dat die onbesneden me doorboren en zich gaan uitleven op mij.' Maar de
wapendrager schrikt hiervoor terug, wat Saul doet besluiten dan maar zelfmoord te
plegen (1 Sam 31.3-5).

156

Niditch (1990, 616) wijst hierop, met verwijzing naar Job 31.10 ('Laat mijn
vrouw koren malen voor een vreemde, laat anderen maar bij haar liggen') en Jes
47.2-3 (Jes 47.2a: 'Pak de handmolen, maal het graan' (de relatie met 2b-3 ontgaat
me)). Simson als malende gevangene is nog al eens verbeeld bij wijze van lastdier in
een tredmolen. Bij een krachteloze figuur is eerder aan een handmolen dan een
tredmolen te denken.
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Simson, de laatste 'full time' richter, 157 wordt net als Sedekia, de laatste ko-
ning in functie, gevankelijk weggevoerd, en gedwongen tot dwangarbeid in
vreemde dienst. Simsons gevangenschap lijkt een voorafschaduwing van de
ballingschap die eens het hele volk zal bedreigen.

158

Tweede onderdeel: De Filistijnen laten Simson de nar spelen; Simson
doodt meer dan 3.000 Filistijnen en zichzelf (16.23 - 16.30/r. 185)
De stadsvorsten zun zo blij met de arrestatie en gevangenneming, dat ze een
dankoffer brengen aan hun god Dagon. Ze zingen daarbij een lied, waarin ze
Simson 11'2'1R onze vijand noemen. Dit lied wordt overgenomen door het
volk, dat niet de naam Simson gebruikt, maar wet aan Irl'lM onze vijand de
toevoeging 12-IR 1'3110 de verwoester van ons land zingt, die het aantal
verslagenen talloos maakte. Er lijkt waardering uit deze woorden te spreken.
Door aan te geven hoe krachtig Simson is, geeft het volk ook aan hoe gewel-
dig het is dat juist hij, die sterke man, is overmeesterd. Het bedwongen ge-
vaar wordt bespot.

Bijbels lijn: bespotting
Bespotting is een weerkerend thema in de bijbel. Zo wordt in Psalm 42 de
wanhoop verwoord van iemand die God aanroept omdat hij door vijandig-
heid is omringd. De belaagde roept God aan om recht te verschaffen. Dat is
vergelijkbaar met wat Simson ook uitroept voor hij de twee pilaren omver
duwt in het paleis waar de god Dagon wordt aanbeden:

'Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ikzeggen
'Waar is danje god?' I...1
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
'Waarom vergeet u mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?
Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
'Waar  is dan je god?' I...1
Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.'

157 In de overgangsfase van richtertijd naar koningschap is Samuel zowel profeet
als richter; hij stelt zijn zonen aan als richters maar dezen mislukken jammerlijk
(resp. 1 Sam 7.15 en 8.1-6).

158 Ik onderschrijfdan ook de suggestie van Van Daalen (1966,119), die zegt dat
het Simsonverhaal mogelijkerwijs heeft gefunctioneerd ten tijde van de balling-
schap. Volgens Van Daalen is het een verhaal van hoop ('blijheidsmare') vanwege
'een wonderbaar ingrijpen van JHWH tijdens de overheersing der Filistijnen'.
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Ook in Psalm 79 is te lezen hoe vreemden spotten met de tempel en het ge-
lovige volk en klinkt de roep om wraak:

'Gehoond worden wij door onze naburen,
beschimpt en bespot door de volken rondom.  I...1
Laat het zuchten van uw geknechte volk u bereiken I...1
Strafde volken rondom ons zevenvoudig
voor de smaad die zij u hebben aangedaan, JHWH.'

Simson lijkt deze psalmen in verkorte vorm te bidden als hij tussen de twee
pilaren staat en God aanroept en vraagt hem te gedenken en sterk te maken,
de kracht te geven om nog 66n keer wraak te nemen op de Filistijnen.

De Filistijnen bezingen hun dank als ze Simson uit de gevangenis hebben
laten halen om zich ten koste van hem te amuseren. Simson is blind en wordt
geleid door een jongen. Deze plaatst hem op zijn verzoek tussen de twee
pilaren waarop het huis gestut is. Hiervan gaat een stille dreiging uit, want
waarom heeft een verzwakte man pilaren nodig die zo sterk zijn dat ze het
huis stutten? De jongen die Simson leidt,  is te klein om enig gevaar te ont-
dekken, de andere aanwezigen zijn zich al feestend niet bewust van welke
dreiging dan ook. De verteller deelt mee dat het hele paleis gevuld is met
mannen en vrouwen: alle stadsvorsten zijn aanwezig, samen drieduizend
vrouwen en mannen op het dak. Voor de lezer is de cumulatie niet te missen:
dertig verslagen Filistijnen vanwege de kledingstukken, driehonderd vossen
als brandende fakkels door de korenvelden, duizend Filistijnen versiagen
met de ezelskaak, en dan nu drieduizend feestgangers en de stadsvorsten. 159

Simson kan ze niet zien, maar hij moet aan het gelach en de andere geluiden
kunnen horen dat het 'full house' is. Hij roept JHWH aan met zijn bede om de
ultieme wraak met Gods hulp, nu hijzelf in een machteloze positie ver-
keert:60 Geen wraak omdat ze hem hebben overmeesterd, ofomdat Delila is

159 Alter (1990, 49) spreekt over '300 dead Philistines, after which he is con-
fronted by 3,000 men of Judah'.  Dit moet een telfout zijn van hem, of een verwisse-
ling van vossen met Filistijnen.

160 ap: behoort tot het juridisch woordveld. Volgens Mendenhall'6o betekent
ap: eerder 'rechtvaardiging' dan 'wraak', en wel in de zin van een gelegitimeerde
krachtsuitoefening ('exercise of force') als de normale, legale maatschappelijke
instituties tegengewerkt worden of zijn. Jost preciseert en zegt dat op:  in een context
waarin het uitoefenen van wraak, het gewelddadige herstel van rechten die geweld
zijn aangedaan, een zaak van God is, en niet van mensen. (Mendenhall in citaat in
J.Cheryl Exum, 'The Theological Dimension of the Samson Saga',  FT 23 (1983),
30-45 (42). Ze baseert zich op George Mendenhall, 'The 'Vengeance' of Yahweh',
in: G.E. Mendenhall, The Tenth Generation. The Origins of the Biblical Tradition,
Baltimore: John Hopkins, 1973, 69-104 (92v); Jost 1999, 117-125, m.n. 124.
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gebruikt voor verraad, maar omdat ze hem blind hebben gemaakt. Ofomdat
hij zo blind is geweest? Het wordt hier duidelijk dat Simson bij zijn roep om
wraak niet het volk van Israel voor ogen heeft maar zichzelf. Hij deed wat
goed was in zijn eigen ogen toen hij de vrouw in Timna uitkoos als zijn
bruid. En toen hij wraak nam op de Filistijnen, was dat vanwege een per-
soonlijk gevoeld verlies. Niet omdat zijn volk zuchtte onder vreemde heer-
schappij of ander onrecht werd aangedaan. Hij was blind voor de belangen
van zijn volk. Nu hij ook letterlijk blind is, vraagt hij JHWH hem te helpen.

Om (eindelijk) te doen wat goed is in de ogen van JHwH in plaats van (al-
leen) zijn eigen ogen.

Bijbelse lijn: Twee zuilen
Simson haalt de pilaren onderuit waar de afgodentempel op rust. Zij zijn niet
bestand tegen de kracht die JHWH hem geeft en de tempel stort ineen. De
tempel in Jeruzalem had ook twee pilaren, deze droegen zelfs namen: Jachin
oftewel 'hij-zal-bevestigen' en Boaz 'in-hem-is-kracht (1 Koningen 7.21 en
2 Kronieken 3.17). ijkt  op een 'battle  of the temples': de Filistijnen161 Het 1
tegen de kinderen van Israel, de afgodendienst tegen de dienst aan God,
Dagon tegen JHWH.

Net als bij het slaan met de ezelskaak vertelt de verteller als in slow motion
wat er dan gebeurt: met beide handen steunt Simson tegen een zuil, en na
een laatste uitroep strekt hij zich met kracht uit. De verteller zegt dat het huis
valt op zowel de stadsvorsten als op iedereen die erin was. Degenen die hem
hebben overmeesterd sterven, evenals de mensen die hem bespot hebben. De
gevolgen zijn groot en groots: Simson doodt meer mensen in zijn dood dan
hij bij leven deed.

Laatste deel: Simson wordt begraven (16.30/r. 186 - 16.30/r. 189)
Nu hij dood is, komen de broeders van Simson zijn lichaam ophalen. Eerder
waren er geen broeders in het verhaal genoemd, noch door de verteller noch
door Simson. De enige die de broeders ter sprake bracht, is Manoach ge-
weest,  die zijn zoon vroeg of hij geen vrouw onder zijn broeders kon vinden.
Toen het antwoord daarop ontkennend bleek te zijn, kwam Simson alleen te

16' 1 Ko 7.21 'Hij deed opstaan staanders in het voorhuis van de tempel; hij deed
opstaan een rechter staander en hij riep zijn naam uit: Jachin, hij deed opstaan een
linker staander en hij riep zijn naam uit: Boaz.' 2 Kro 3.17 'Hij deed opstaan staan-
ders in het aangezicht van de tempel:  een aan de linkerkant en een aan de rechter-
kant en hij riep de naam van de linker uit: Jachin, de naam van de rechter: Boaz.'
Deze twee waren sierzuilen bij de ingang, en geen dragende pilaren. De verwijzende
functie van de dragende pilaren in Ri 16 naar deze sierzuilen past in het stijlmiddel
van de uitvergroting die de verteller van Simsonsverhaal zo vaak toepast (het levens-

lange nazireaat, de kracht in de haardracht, de gevechten etc.).
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staan. Nu komt hij terug in de schoot van zijn eigen volk, de broederschap
wordt hersteld. Hij wordt begraven bij zijn vader.

Slot: Simson heeft 20 jaar gericht. (16.30/r. 190)
Na dit dramatisch verlopende twintigste jaar is het verhaal van Simson afge-
lopen. Simson zal geen rol meer spelen in de geschiedenis van het volk Isra-
el.   Hij   noch een ander personage uit Richteren   13-16  zal nog worden  ge-
noemd in het Eerste Testament. Zelfs Delila niet, terwijl zij degene is wier
verhaal de eeuwen heeft doorstaan en wier naam tot en met de 2 le eeuw
gekend wordt.

5.4 De combinatie richter-nazir als sleutel tot de Simson-cyclus

Simson is vanaf zijn prilste begin bestemd richter en nazir te zijn.  Deze we-
tenschap schept bij het publiek verwachtingen, die zijn gebaseerd op de er-
varingen met eerdere richters en de voorschriften voor een nazir. Richters
die actief waren voordat Simson ten tonele verscheen, spraken recht (Debo-
ra) en gingen de strijd aan met de Filistijnen (Gideon, Jefta). De functie van
een richter ligt op het militair-juridische vlak: het waren heldhaftige krijgs-
lieden, leiders van het volk.
Een nazir functioneert op een ander vlak, en wel de religieuze eredienst.
Zij/hij kiest ervoor om in dienst van JHWH te leven, in afzondering maar niet
los van de gemeenschap te leven. Een nazir houdt zich in die afzondering
aan leefregels die invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken.
De functies van richter en nazir lijken moeilijk in 66n persoon te verenigen,
vanwege het contact met overledenen dat voor de twee functies fundamen-
teel verschillend is. Een richter zal in de strijd moeten doden, een nazir moet
zich op straffe van onreindheid daarentegen verre houden van de dood, zelfs
als de dode een naaste bloedverwant als de moeder of de vader is.
In de geboorte-aankondiging van Simson door de bode wordt het conflict
zichtbaar dat binnen het leven van Simson een rol speelt en uiteindelijk tot
zijn ondergang zal leiden. Hij zal de functies van richter dn nazir gaan ver-
vullen. Dat nazireaat duurt zijn leven lang, dus hij kan ook niet in een

162

periode dat hij geen nazir is, wel richten en ten strijde trekken. Zijn richter-
schap vraagt hiermee een andere invulling dan wat gebruikelijk genoemd
kan worden wanneer we het richterschap zoals ingevuld door mannen als
Samgar, Gideon en Jefta als maatstaf nemen. Als Simson deze functie zou
uitoefenen zoals Debora dat heeft gedaan, was de combinatie richter-nazir

162 0ok Samuel zal deze twee functies in zich verenigen, maar bij hem worden ze
minder pregnant gepresenteerd. De functie-aanduiding nazir niet valt niet, ook is er
geen melding van een (problematische) relatie tussen Samuel en vrouwen. Wel heeft
hij twee zonen (1 Sam 8.3)
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een uitvoerbare dubbelfunctie geweest, want van Debora vertellen de gege-
vens in Richteren 4 en 5 dat ze niet zelf deelnam aan de strijd. Ze deelt Ba-
rak mee dat JHwH hem gebiedt ten strijde te trekken. Barak staat erop dat
Debora meegaat maar nergens uit de tekst blijkt dat Debora als een Jeanne
d' Arc  avant  la  lettre ook werkelijk heeft meegevochten. In het lied dat zij
met Barak zingt wordt onderscheid gemaakt naar de wijze waarop Debora
en Barak ieder hebben deelgenomen aan de strijd: 'Waak op, waak op, De-
bora, waak op, waak op, verwoord het met een lied! Sta op, Barak en vang je
vangst, Abinoamszoon!' (5.12). Richter Simson had kunnen opstaan als
vader van Israel, zoals Debora 5RT(0'3 CR moeder van Israel werd (5.7), en
zijn richterschap vervullen zonder zichzelf te verontreinigen door contact  te
hebben met gestorvenen. Simson en Debora delen een overeenkomst: noch
van Debora noch van Simson wordt nageslacht vermeld. Simson heeft geen
kinderen verwekt bij de twee vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad.
Niet alleen maakt de verteller geen melding van nageslacht ook uit de ver-
telling zelf blijkt ten eerste dat het huwelijk met de vrouw in Timna niet is
geconsumeerd en ten tweede dat het spel met Delila niet van een aard is dat
bevruchting daarvan onderdeel vormt. Van Debora is het nog maar de vraag
of ze een partner had: m-rES nouR in Richteren 4.5 kan worden opgevat als
'vrouw van de fakkels' in plaats van 'de vrouw van Lappidot'. In het spoor
hiervan wordt dan ook zichtbaar dat bij beide richters de fakkels een rol spe-
len. In 4.5 het genoemde nll'TE: , riuM vrouw van de fakkels en in 15.4-5 de

drievroudige vermelding van fakkels: Simson nam I]'let fakkels, hij bond

een l'Sh fakkel tussen elke twee staarten, en stak de [rleb fakkels aan. Een
ander 'aanhaakelement' vormt de betekenis van de naam Debora in relatie
tot de zwerm bijen en de honing: b#
Debora was als een moeder voor de kinderen van Israeli Simson is nooit als
een vader voor hen geworden. De schier onmogelijke levensopdracht die
Simson krijgt via de bode van JHwH is de rode draad in zijn leven. In feite
mislukt hij in beide functies. Hij voert als richter het volk niet aan in de
strijd, en als nazir faalt hij op verschillende fronten. De keren dat hij amok
maakt met de Filistijnen, is dit niet om hun overheersing te beeindigen, maar
om persoonlijk wraak te nemen. Hij voelt zich onheus bejegend door de
metgezellen die het raadsel alleen via vals spel hebben kunnen oplossen, en
hij voelt zich benadeeld als blijkt dat de vrouw die hij als de zijne betitelde,
inmiddels een ander toebehoorde. Gevangen gezet door de Filistijnen, neemt
hij nog 66nmaal wraak. De incidenten die hun oorsprong vinden in de fou-
tieve bruidskeuze, staan in tegenspraak met zijn functie van richter. Het laat-
ste incident, het verklappen van zijn krachtbron, is de grond voor het schen-
den van de nazireaatsgelofte. Niet dat Simson zelf deze gelofte schendt op
dat moment, hij heeft immers alleen verteld waar zijn kracht vandaan komt.
Een ander hanteert het scheermes. Pas bij zijn dood vallen richterschap en
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nazireaat samen. Simson krijgt zijn krachten terug doordat zijn haar weer
gaat groeien. Zijn band met JHWH wordt hersteld. De herwonnen krachten
wendt Simson aan om met JHWH'S hulp drieduizend Filistijnen en de stads-
vorsten ten onder te laten gaan. In zijn dood vallen de twee functies samen
en wordt de optelsom van 66n plus 66n dde.

De onmogelijke levensopdracht om richterschap en nazireaat te combineren
lijkt de sleutel te vormen om het verloop van Simsons leven te begrijpen en
de rollen van de verschillende vrouwen in zijn leven te duiden. De dubbele
opdracht staat ten dienste van de betekenis van Simson: hij is de verpersoon-lijking van Israel, in hem is te zien hoe Israel handelt en hoe de relatie van
Isra81 met JHWH is. Ismifl is het door JHWH uitverkoren volk (Simson als
nazir), dat zich telkens weer inlaat met de gojim (richter Simson en de vrouw
uit Timna), intern verdeeld is (de manschap van Juda die Simson uitlevert),
de geboden van JHWH niet onderhoudt (Simson en de dode leeuw en de ho-
ning) en als straf door JHWH in de hand van de Filistijnen wordt gegeven
(Simson in de gevangenis). Tot JHWH hoort naar het roepen van zijn volk
(eerst de dorstende Simson die bidt om water, later de gevangen Simson die
staande tussen de twee pilaren bidt om een ultieme krachtsinspanning) en hij
redding schenkt (het paleis stort in). In de exegese is al gebleken dat sommi-
ge aspecten in de hele cyclus 'over the top' zijn. Te denken valt aan het ver-
haal over de wonderbaarlijke zwangerschap, waardoor Simson bijna groter
dan de aartsvaders wordt gepresenteerd, 163 het breed uitgemeten gevecht met
de jonge leeuw, de zeurderige conversatie tussen Simson en zijn vrouw, het
in het kruis schoppen van de dertig Filistijnen, de bijzondere vrijpartij met
Delila: het zijn een paar voorbeelden van aspecten die de lachlust van de
lezer kunnen opwekken. Deze humoristische elementen, gevoegd bij de in-
terpretatie dat Simson de verpersoonlijking is van Israel, maakt dat de
Simsoncylcus veel weg krijgt van een satire, van een verhaal waarin de spot
wordt gedreven met de kinderen van Israel, met de manier waarop ze geleid
worden en de wijze waarop Isra81 de geboden van JHWH onderhoudt. 164
Kortom: Israel krijgt in Simson een lachspiegel voorgehouden.

165

163 Klein (1988, 115) stelt dat de verwachtingen die worden gewekt door het ge-
boorteverhaal te presenteren als een allusie op Sara's theofanie gelezen kunnen
worden als een ironische parodie, wat past in de stijlfiguur ironie die als een rode
draad door het boek Richteren loopt.

164 In de klassieke toneeltraditie werd na een serie van drie tragedies een satire
opgevoerd, die weer werd afgesloten met een komedie. Hoewel wellicht anachronis-
tisch (maar dat is een vraag voor de ontstaansgeschiedenis) is dit patroon te leggen
op het Richterenboek: de tragedies van het volk Israel en zijn richters, de satire van
de Simsoncyclus, de komedie van de zoon die 1.100 zilverstukken van zijn eigen
moeder steelt en een privt-tempel met privt-priester aanstelt. Kim komt tot conclu-
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Een satire kent minstens twee lagen: het verhaal met de gebeurtenissen, en

de verwijzing naar de werkelijkheid die onder het verhaal ligt. Niet de per-
sonages met hun individuele karaktertrekken en karakterontwikkeling zijn
van belang, maar dat waar ze voor staan. De personages zijn symbolische
figuren, waarin het publiek/de lezer wordt uitgenodigd een andere werke-

lijkheid te zien.
De  opvatting van Richteren  13-16 als satire  gaat  door waar de interpretatie
van Klein ophoudt. In haar rijke studie laat Klein zien hoe het boek Richte-
ren zeer veel ironiserende elementen bevat. Zij stelt op basis van al deze
elementen dat ironie kan dienen als leeswijzer voor dit boek. De echte over-
winnaar in het Richterenboek is nia een van de richters of een ander perso-
nage, maar de ironie, zoals de titel van haar studie dan ook aangeeft. Als ze
over de figuur van Simson spreekt, zegt ze over zijn naam - in navolging
van Greenstein - dat deze zonder wortel of lijn is, analoog aan 'Adam', dat
'mens' betekent. De naam Simson opgevat als een verdubbeling van166

CE naam (naar Greenstein en anderen aangeven) zou bij doortrekking van
deze analogie naar het Nederlandse taalgebied de naam 'Elckerlyck' voor
Simson kunnen opleveren.

Ook Klein ziet in Simson een personage waarin Israel is te herkennen, waar-
bij de degeneratie van Israel in het leven van Simson haar dieptepunt vindt.
JHWH probeert het nog met 66n richter, maar de mensheid is zo verdorven
dat JHWH's wil niet kan worden 'realized in a judge, in his people: even the
sacred generation fails to produce a worthy leader.' Ze geeft de lezer de rol
van 'judge', van een richter die oordeelt over het verhaalpersonage (en zegt
dat de titel van dit bijbelboek hiermee een dubbele betekenis krijgt) en trekt
dan de analogie  door:  als  JHWH 'is knowledgeable and Israel is victim,  the
reader is knowledgeable and Simson is victim'. Israel wordt weerspiegeld in
Simsons 'foolish ways', en de lezer moet over Simson oordelen zoals JHWH
over Israel oordeelt, aldus Klein. Een interessante suggestie, die ik zowel
zou willen aanvullen als corrigeren.

sie dat de Simsoncyclus een ballade is; bij de aanname van het satirische karakter
wordt het dan een hekeldicht.

165 Leneman (2000,148) scheert langs deze interpretatie als ze schrijft dat er ver-
schillende oplossingen worden geboden in de literatuur om de lege plekken in het
verhaal over Simson en Delila te verhelderen. Edn van de twee is: '

Samson was [...]
incredibly stupid, in which case the story could be read as an indictment against the
institution ofboth Judges and Nazirites (since he was considerd a Judge and a Nazir-
ite)'. Ze zegt helaas niet waar ze deze opvatting is tegengekomen.

166 Klein 1988,117.



ANDERE INTERPRETATIES VAN DE VROUWENROLLEN 303

Ten eerste schuift de verteller tussen de lezer en het verhaal: de verteller
presenteert de geschiedenis van de relatie tussen JHWH en Israel, en geeft het
levensverhaal van Simson op eigen wijze weer. Hiermee nodigt de verteller
de lezer uit een bepaalde richting te gaan met de eigen interpretatie en het
persoonlijke oordeel. Ten tweede hoeft Simson geen slachtoffer van de ge-
beurtenissen genoemd te worden, want op elk moment had hij anders kunnen
beslissen dan hij gedaan heeft. 167 Slachtofferschap houdt m.i. te weinig ruim-
te over voor de distantie die ironie vraagt. De wederwaardigheden van een
slachtoffer zijn afhankelijk van het verloop van de gebeurtenissen, zonder
ruimte voor eigen beslissingen. Dit heeft tot gevolg voor de interpretatie van
Klein dat de gebeurtenissen ironisch geYnterpreteerd zouden moeten worden
en niet de wederwaardigheden van het slachtoffer. Maar is ironie niet een
beoordeling van een wilsact in plaats van een zijnsfeit, van een onverander-
baar gegeven? Als Simson daarentegen wordt gezien als de weerspiegeling
van Israel via een lachspiegel, 168 dan blijft die ruimte er wel. Israel kijkt naar
Simson als naar zichzelf. Het volk (de lezer) beoordeelt in Simsons keuze de
eigen keuzes, ziet in zijn handelingen de eigen handelingen, ziet in de red-
ding van JHWH de eigen redding. 169

Of en hoe de vrouwelijke personages zijn in te passen in de opvatting dat
Richteren  13-16 een satire  op de geschiedenis van de kinderen van Israel  is,
zal blijken uit het navolgende.
Onnodig op te merken dat er andere interpretaties in omloop zijn over het
centrale thema van Richteren 13-16. Cheryl Exum geeft een overzicht van
themata die verschillende onderzoekers hebben aangewezen, waarbij de
meerderheid de voorkeur voor een nazir-gerelateerd thema laat zien. 170

Kim zegt: 'The Samson story is meant to be a story that invites us to ponder
our own life, our own struggles an idolatry, and our own death', met God
'who acts in his mysterious ways' als middelpunt van het verhaal.171 Deze
conclusie over de betekenis van Simsons levensverhaal lijkt meer pastoraal
dan theologisch, en staat daarnaast los van de rest van het Richterenboek (de

167 Maar misschien komt hier wel een verschil in denominatie van de onderzoe-
kers naar voren, waarbij predestinatie en de aanname van een vrije wilsruimte on-
derscheidende elementen zijn.

168 Hoe anachronistisch ook...
169 Bovenstaande discussie tussen twee exegetes van wie in elk geval 66n zich

feministisch exegete noemt, mag gelezen worden als een reactie op Bommel (2004,
176-178), die de paragraaf'Feministische exegese' opent met de zin 'Deze [exege-
se] beperkt het verhaal tot sexuele aspecten'.

170 Cheryl  Exum  1983.

171 Kbi 1993, 434.
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paragraaf waar dit wordt opgemerkt heet ook 'The religious dimension ofthe
Samson Cycle').
Voor Soggin is het duidelijk dat elke episode (met uitzondering van Richte-
ren 13) eigen bestaansrecht heeft en de andere episodes niet vooronder-
stelt.172 Hoe waar dit misschien ook mag zijn, feit blijft in dat geval dat deze
episodes bijeen zijn gebracht en dat de samensteller van de Simsoncyclus
daar een bedoeling mee gehad zal hebben. Smith betoogt dat 'macht' het
centrale thema is, en ze geeft als argumentatie voorbeelden waarin macht als
constante factor aanwezig is (de kracht van Simson, de concurrentie tussen
JHWH en Dagon, de relatie tussen de Israelieten en de Filistijnen etc.).173 Met

174name in Richteren  16 ziet zij dit thema uitgewerkt. Het geheim van zowel
de kracht als het geheim van de zwakheid van Simson ligt in het hebben van
de kennis van zijn krachtbron, betoogt Smith. Ze werkt het niet uit naar de
voorafgaande episodes in Simsons leven, maar het thema 'kennis' dringt
zich op in relatie tot wat Smith naar voren brengt over het thema 'macht'. Er
is vaker sprake van niet-weten in relatie tot macht dan alleen in Richteren  16
is te ontdekken: Manoach die niet weet wie de bode is, de ouders die niet
weten dat JHWH er zelf voor had gezorgd dat de vrouw in Timna Simson
opviel, de ouders die niet weten dat Simson een leeuw heeft gedood en on-
reine honing eet, de bruiloftsgasten die de oplossing van het raadsel maar
niet achterhalen, de vrouw die deze oplossing ook niet weet maar gedwon-
gen wordt deze te achterhalen. Smith geeft een overtuigend aantal voorbeel-
den van het thema 'macht', maar bouwt toch een voorbehoud in, waarmee ze
- m.i. onnodig - zelf haar betoog aan kracht laat inboeten:  'How the reader
sees the power ofthe various parties in the Samson and Delilah narrative and
how he or she will evaluate how effectively it is used will depend on that
reader's own context and starting point'. 175

Ook Cheryl Exum gaat ervan uit dat Simsons levensverhaal vooral specifie-
ke gender-belangen behartigt, met name het controleren van vrouwen en het
rechtvaardigen van hun onderdrukking. 176 Smith suggereert in reactie op
Cheryl Exum dat de verhalen wel onderdrukking veronderstellen, maar deze
niet zonder meer op de propaganda-agenda hebben staan.177 Smith introdu-

172 J.A. Soggin, Judges. A Commentary, Londen: SCM Press, 19872,230-231.
173 C. Smith, 'Samson and Delilah: A Parable of Power'?', JSOT 16 (1997), 50.
174 Ook Leneman interpreteert het verhaal rond Delila en Simson als een machts-

kwestie, en vergelijkt het hierin met het verhaal rond Batseba en David. Als recht-
vaardiging voor de vergelijking zegt ze dat in beide gevallen 'the writer's agenda
was to elevate the male hero' (Leneman 2000, 140), een agenda-visie die ik niet
deel.

175 Smith 1997, 54.
176 Cheryl Exum 1993, 91.
177 Smith 1997,48.
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ceert in dit kader de term 'qualified neutrality', waarmee ze bedoelt dat zo-
wel de ambiguiteiten in het verhaal als de moeilijkheden om het verhaal te
classificeren en te dateren er gezamenlijk voor zorgen dat de onderdrukking
van vrouwen (die volgens haar zeker in het verhaal is te vinden) niet als
vanzelfsprekend wordt verstevigd,  maar dat deze juist open staat voor bevra-
ging. Er zijn situaties waarin de onderdrukking van vrouwen ontegenzegge-
lijk is (de manier waarop wordt omgegaan met de vrouw in Timna en met
haar jongere zus), maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de ver-
teller van het verhaal helemaal niet bezig is met deze onderdrukking en dat
deze niet opzettelijk wordt gepresenteerd als onderwerp van bevraging of
discussie. De verteller heeft andere zaken aan zijn hoofd, namelijk het le-
vensverhaal van Simson vertellen. En daarbij brengt hij vrouwen voor het
voetlicht, omdat hij ze goed kan gebruiken voor zijn doel.

5.5       En dan nu... de vrouwent

Anonimiteit
Volgens Bal is geschiedenis altijd militaire en politieke geschiedenis, die
socio-politieke verandering behelst. Vrouwen vallen daarbij buiten het178

blikveld van de geschiedschrijv«s) doordat zij geen militaire en politieke
rol spelen. Ik ga mee in haar opvatting voor zover het vrouwen betreft die
geen maatschappelijke, gernstitutionaliseerde functie bekleden: zij vallen
buiten het blikveld van de gescheidschrijve«s). Als voorbeeld mag Debora
dienen (Richteren 4.4). Zij heeft als richter een plaats in de geschiedschrij-
ving kregen. Als vrouwen niet alleen geen officiele functie hebben, maar ook
nog eens letterlijk geen naam dragen, wordt het extra lastig om hen een
plaats in de overlevering te geven. Hierbij is te denken aan de naamloze
vrouw die Abimelech doodde met een molensteen, waarbij de nakende dood
als oneervol wordt beschouwd omdat deze door een vrouwenhand zou zijn
veroorzaakt (Richteren 9.43-54). Sommige vrouwen hebben daarnaast zo'n
kleine rol, dat deze zonder opzet makkelijk over het hoofd kan worden ge-
zien. Hiervan getuigt de zus van de bruid.
In het geval van de Simsoncyclus wordt politieke geschiedenis geschreven
aan de hand van een persoonlijk verhaal. Doordat de persoon van Simson
centraal staat, en niet zun militaire betekenis, krijgen de vrouwen ruimte
voor hun eigen rol in zoverre ze in de politieke dimensie van het verhaal ten
dienste staan van het persoonlijke leven van de hoofdrolspeler.
Vier  van  de  vijf vrouwen zijn naamloos binnen Richteren   13-16.  Er  is  een
omschrijving nodig bij verwijzing naar hen: moeder van Simson, vrouw uit
Timna, zus van de vrouw uit Timna, hoer te Gaza. Alleen Delila heeft een
naam. Het gegeven dat de verteller geen namen geeft kan niet zonder bete-

178 Bal 1988, 13.
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kenis zijn. Als iemand dit levensverhaal zelf heeft verzonnen, had ze dat net
zo goed met alle namen kunnen doen. En mocht Richteren 13-16 de weer-
slag zijn van een mondelinge overlevering waarbij de namen van de vrou-
wen niet genoemd werden of verloren zijn gegaan, dan had de verteller die
desgewenst kunnen toevoegen.
Dat de verteller geen namen heeft gegeven aan deze vier vrouwen, heeft
lezers en interpreten van het verhaal ertoe gebracht enkele van hen wel een
naam te geven. Zo geeft de rabbijnse traditie de moeder de naam Hazzel-

elponi, en in navolging daarvan doet ook Cheryl Exum dat, want, zegt zij:
'Auch sie braucht einen Namen, wenn ihr die Wurde eines Subjekts zu
kommen soll.'179 Cheryl Exum treedt hier met haar betekenisgeving buiten
het verhaal en ziet de vrouw als meer dan een verhaalpersonage, en wil haar
meer laten zijn dan de rol van moeder haar toestaat. Ook Bat geeft een naam-
loze vrouw in de Simsoncyclus een naam, namelijk de vrouw in Timna, die
zij Kallah Bruid noemt.180 Het lijkt wellicht een kleine stap om een functie
tot naam te maken, maar verhaaltechnisch gezien is het een ingreep die ge-
volgen heeft voor de lezer die het verhaal interpreteert. Een naamloze figuur
heeft nu immers alsnog een naam gekregen, en overstijgt daarmee het niveau
van de rol die ze speelt. Bal is zich ervan bewust dat naamgeving gevolgen
heeft voor de werking van de tekst, want als ze de dochter van Jefta een
naam geeft, schrijft zij:

'To name this nameless character is to violate the biblical text. Not to
name her is to violate her with the text endorsing the text's ideological
position. I feel it is not only acceptabel, but necessary, to take some criti-
cal distance from the alienating anonimity of the character without, how-
ever, losing sight of the structure of subjectivity that it signifies. There-

fore, I will give this woman a name, but a name which stresses her de-
pendence and her state. In order to make her speakable, I will call her
what she most basically is: Jephta's daughter, Bath-Jephtah, or, briefer,
Bath.' 181

Bal voelt de noodzaak de dochter een naam te geven om deze dochter recht
te doen, waarmee ze een ingreep in de tekst pleegt. Weliswaar probeert ze de
ingreep zo klein mogelijk te maken door de naam te laten samenvallen met

179 De naam Hazzelelponi komt voor in 1 Kro 4.3: 'Deze zijn van de vader van
Etam: Jisreel, Jisma en Jidbas; de naam van hun zus was Hazzelelponi.' De naam
zou iets als 'hij geeft mijn gezicht schaduw' kunnen betekenen. Cheryl Exum (J.
Cheryl Exum, 'Das Buch der Richter, Verschlusselte Botschaften fOr Frauen', in:
Schottroff /Wacker 19992, 90-103 (98)) baseert  zich op Midrasch Rabbah  op  Num
10.5.

180 Bal 1988a, 78. Camp/Fontaine (1990,133) volgen Bal met de bruidsnaam.
181 Bal 19888, 43. Het doet denken aan de eigennamen die tot diep in de vorige

eeuw werden gegeven: Zus en Broer.
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de functie, maar het blijft een ingreep. Reinhartz stelt dat een naam in de
realiteit kan werken als een knijper of spijker waaraan alle bijzonderheden
van een individu worden opgehangen.182 Door te verwijzen met een naam,
kunnen afzonderlijke referentiepunten die een persoon ook heeft (bijvoor-
beeld de kleur van het haar, de plaats binnen een familie) buiten beschou-
wing blijven. Een naam brengt verschillende eigenschappen van een persoon
onder 66n noemer, en differentieert de desbetreffende personen van andere
naamdragers. Bij een mimetische lezing van een tekst waarin namen voor-
komen (dat wil zeggen een lezing waarbij ervan uit wordt gegaan dat de
tekst de werkelijkheid weerspiegelt), is er de aanname dat de lezer zich be-
wust is van de overeenkomst tussen fictionele en werkelijke personen en dat
deze beseft dat de personages tegelijkertijd niet samenvallen met elkaar.
Polzin zegt in reactie op Reinhartz dat zij diverse theoretische fouten

i . 183maaKI.    Zo zegt ze enerzijds dat een naam gepaard gaat met 'full characte-
rization' en anderzijds dat het gebruiken van een naam juist de gebruiker in
staat stelt om niet de invulling van het karakter steeds weer in ogenschouw te
nemen. Verder stelt Polzin dat anonimiteit, in de zin van naamloosheid, niet
automatisch hoeft in te houden dat de afwezigheid van een naam afwezig-
heid van een karakterinvulling betekent (waarmee hij ook een tegenpositie
ten opzichte van Bat lijkt in te nemen). Hij benadrukt dat het van belang is
zich ervan bewust te blijven dat alles wat we lezen via de verteller tot ons
komt. In het kader van deze studie laat ik de discussie over naamgeving en
de literaire implicaties voor dit moment rusten (Polzin doet diverse aanzetten
voor verder doordenken met relevante literatuur), maar niet nadat een voor-
beeld heeft aangetoond dat het ontbreken van een naam toegevoegde waarde
voor een verhaal kan hebben.

Als de vrouw in Timna een naam krijgt toebedeeld, bijvoorbeeld Kallah
Bruid, dan is er de mogelijkheid naar haar te verwijzen zonder rekening te
houden  met de positie waarin zij verkeert. De verteller in Richteren   13-16
had zichzelf dus veel moeite kunnen besparen, want in het verhaal gebruikt
hij verschillende soorten verwijzingen naar de vrouw, zowel in de verteller-
stekst als in de teksten die hij anderen laat spreken - inclusief de vrouw zelf.
In alle verschillende verwijzingen wordt de lastige sociale positie van de
vrouw zichtbaar. Zij behoort tot de Filistijnen, maar gaat door het huwelijk
met Simson een verbintenis aan met een vijandig volk. Zij bevindt zich ten

182 A. Reinhartz: 'Anonymity and Character in the Books of Samuel', Semeia 63
(1993), 117-141. Voor Richteren 13 zie haar vroegere artikel: 'Samson's Mother:
An Unnamed Protagonist', ./SOT 55 (1992), 25-37.

183 R. Polzin: 'Divine and Anonymous Characterization in Biblical Narrative',
Semeia 63 (1993), 205-213.
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tijde van het huwelijksfeest in een niemandsland, in een gebied tussen twee
grenzen:

184

14.1 verteller (Simson ziet de vrouw in Timna):
ilrllf3;13 ;1014 vrouw in Timna

c·rijbED nii=10 onder de dochters van de Filistijnen

14.2 Simson (Simson vertelt over de vrouw):
712)R een vrouw

Cl'rn)5El nl:Zn Zrmr'Cl    in Timna onder de dochters van de Filistijnen

14.3 de vader (de vader maakt bezwaar):
0'51:Prt ('I10#DD neR een vrouw bzy de Filistijnen, die onbesnedenen

14.15   verteller (de Filistijnen bedreigen de vrouw):
70#130 neR vrouw van Simson

14.15      metgezellen (de Filistijnen zonderen de vrouw  af van hen):
7'3R rl'J r Rl 7rlli   jou enje vaderhuis

14.16      verteller (de vrouw probeert Simson over te halen):
 101 0 reR    vrouw van Simson

14.16 de vrouw (de vrouw benoemt zich als Filistijnse):
'rop mijn volk

14.17   verteller ( de verteller benoemt de vrouw als Filistijnse):
30/ haar volk

verteller (de vrouw wordt de vrouw van een ander):
Pont rult vrouw van Simson

lnD-0%    Ivrouw vanl zijn metgezel
t nrI     gezellin van hem

15.1 verteller (Simson wil zijn vrouw bezoeken):
int,R z(/n vrouw

15.1 Simson (Simson wil zijn vrouw bezoeken):
InIOR mijn vrouw

15.6 onbekende zegslieden (NN zegt waarom Simson het koren in brand heeft gestoken):
lrIDN zijn vrouw

184 Verderop zal de wankele positie die deze vrouw inneemt uitgebreider terug-
komen; voor nu beperk ik me tot de discussie rond de geldigheid van naamgeving
door de lezer in het kader van interpretatie van een bijbelverhaal.
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De verwijzingen gaan van 'Timna' via 'de vrouw van Simson' met de tus-
senstation 'mij/haar volk' naar 'zijn vrouw'. Daarbij bevindt het dramatische
hoogtepunt zich in de trits zijn vrouw/mijn vrouw/zijn vrouw, waarbij 'zijn'
de eerste keer verwijst naar Simson en de tweede keer naar 'zijn metgezel'.
De laatste keer dat de vrouw voorkomt in de tekst, is zonder verwijzing naar
plaats of volk: BI] 71'lit  rittl  71nllt 15-10'1 ze verbrandden haar en haar vader
met vuur.
De verteller noemt haar nergens 75; bruid, terwijl dit woord ongetwijfeld
tot zijn vocabulaire behoord heeft. Blijkbaar kiest hij ervoor om te spelen
met de verwijzing naar haar en dat spelen tot onderdeel van zijn verhaal te
maken, waardoor het betekenis krijgt. In het geval van de vrouw in Timna
komt in de verschillende verwijzingen tot uitdrukking dat zij een speelbal
van de omstandigheden is, en dat Simson een vrouw heeft uitverkoren die
hem in de problemen brengt door haar alkomst. De keuze van Bal werkt
dubbel vervreemdend: ze kiest ervoor om in tegenstelling tot wat de verteller
aangeeft, vanuit 66n standpunt naar de vrouw te kijken dn ze gebruikt een
term die in het verhaal niet voorkomt. 185 Tijdens het schrijven van deze stu-
die zou het voor voor mij ook eenvoudiger zijn geweest om steeds weer met
'bruid' naar de vrouw in Timna te verwijzen. Omdat de verteller van Richte-
ren   13-16  dat niet heeft gedaan,  heb  ik  het  ook niet willen doen. Juist  de
keuze om niet voortdurend 'bruid' te gebruiken, deed me beseffen dat de
vrouw niet zomaar een bruid was. Ze bleef'de vrouw in Timna', de speelbal
tussen bruiloftsgasten en Simson, de grensganger tussen Filistijnen en de
kinderen van Israel.
Het geven van een naam aan een anoniem personage is het zetten van een
stap buiten de tekst, en dat is voor bijbels-theologisch onderzoek op basis
van tekstuele gegevens een stap te ver. Ook een functie tot naam uitroepen,
zoals Bath/Dochter en Kalla/Bruid, valt hieronder. De interpreet plaatst zich
hierdoor naast de verteller en grijpt in feite in het verhaal in. Men doet recht
aan de verhaalpersonages an sich als men door zorgvuldige tekst-analyse
probeert te doorgronden wat de functie en de rol van een personage is zoals
die  uit de tekst spreekt. De vrouwelijke personages in Richteren   13-16  die
geen naam dragen, vallen samen met hun rol. De moeder is niet meer dan
moeder, de vrouw in Timna vervult geen andere functie dan (mogelijke)
huwelijkspartner, de zus van haar is alleen een plaatsvervangster als moge-
lijke huwelijkspartner, de hoer ontvangt Simson zoals bij haar professie past.
Juist van de enige vrouw die een naam draagt, Delila, is de rol niet eenduidig

185

Bal (19888, 75-77) doet dit ook in verband met Simson, die zij 'gibbor'
noemt, terwijl -131 held niet in Richteren  13-16 in de tekst voorkomt. Overigens was
op basis van de naamgevingen voor de bruid van Simson en de dochter van Jefta, te
verwachten dat Bal ook de moeder van Simson een naam zou meegeven, of mis-
schien zelfs de hoer te Gaza. Dit doet zij echter niet.
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vast te leggen. Zij is misschien Filistijnse - misschien ook niet, zij gaat geen
huwelijk aan met Simson maar vrijt wel met hem, er wordt niet verteld dat
ze zwanger wordt. Het al dan niet dragen van een naam heeft een functie
binnen deze verhaalcyclus. Bij het geven van een naam - zoals onder andere
Bal doet -, laat de naamgever het desbetreffende personage als ware buiten
het verhaal treden. Het is nog maar de vraag of de naamgever hiermee recht
doet aan het verhaal en daarmee aan het personage en haar rol binnen dat
verhaal. Als een lezer zelf een naam gaat invullen, dan ontneemt deze het
verhaal de mogelijkheid de betekenis van de naamloosheid te ontvouwen.
Dat een naam ontbreekt, vraagt daarom om een verklaring.

186

De vrouwen rond Simson hebben gemeen dat ze in relatie staan tot
hem, en ze doen dat op grond van hun sexe en niet van hun maatschappelijke
funcie. Zo bekleedt geen van hen de positie van koningin of richter. De
vrouwen zijn moeder of (mogelijke) partner. Daarnaast delen de vrouwen dat
ze op enige wijze te maken hebben met het geweld dat voorkomt in het leven
van Simson. En er is veel geweld in dat leven, want een diplomatieke man is
Simson niet te noemen. Vrijwel elke dialoog waarin hij betrokken is, wordt
gevolgd door een uitbarsting van woede. Het lijkt zelfs of het gebruiken van
geweld het enige antwoord van Simson is op een conflict. Om zicht te krij-
gen op de rol van de vrouwen bij het leven met een onmogelijke opdracht,
worden de vrouwelijke personages in relatie gebracht tot Simsons nazireaat
en richterschap, en dan met name die momenten waarop deze twee functies
gaan wringen. Er zal blijken dat de moeder direct verbonden is met het rich-
terschap en het nazireaat vanwege de woorden van de bode en haar mede-
verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels. Zij is het meest be-
trokken bij het nazireaat. De vrouw te Timna is niet betrokken bij het nazire-
aat, maar speelt wei een rol in het misslukkend richterschap. Hetzelfde geldt
voor haar zus en voor de hoer te Gaza. Delila ten slotte zorgt ervoor dat de
nazireaatsgelofte wordt geschonden, wat de basis zal vormen voor de onder-

gang van de richter.
Het geweld waarvan in deze verhalencyclus verschillende malen

sprake is, treedt op als Simson zijn persoonlijke belangen laat prevaleren
boven zijn functies, tot op het eind van zijn leven, als richterschap en nazire-
aat samenvallen. Dan is de cirkel rond: bij zijn verwekking voorzegd, bij zijn
dood volbracht.

186 Cheryl Exum (1993, 75) zegt dat Manoach, Simson en Delila de enige perso-
nages  met  een naam zijn. Echter,  ook JHWH draagt een  naam,  en  er  is  in  Ri   13  een

spel rond de naam van de bode, die 'Wonderlijk' is. En zoals hierboven is aangege-
ven, is er over de naam D'n=bED Filist(inen het een en ander te zeggen
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De moeder en de boodschap
De woorden van de bode geven richting aan het leven van de boreling. Juist
doordat deze een nazir wordt en zich aan de leefregels moet houden van het
nazireaat, zou de kans dat hij in aanraking komt met geweld niet zo groot
moeten zijn. Immers, een nazir moet zich verre houden van lijken opdat
zij/hij niet onrein wordt, waarna het nazireaat moet worden beeindigd via
speciale rituelen. Zelfs de wijze waarop Simson verwekt wordt, past bij de
reinheidsvoorwaarden die gelden voor deze nazir vanaf de moederschoot. Er
is geen sprake van bevruchting door een man, gepaard met vloeiingen, die
onreinheid veroorzaken. Dat de vrouw ter plekke zwanger wordt is een ge-
volg van het woord dat daad wordt via de rll:T' 1Nbn bode  van JHWH. Deze
bode vertelt dat de boreling een nazir zal zijn, vanaf de moederschoot. Hij
noemt daarbij eerst regels die de moeder moet onderhouden als draagster van
de nazir, en geeft daarna een aantal regels waaraan de jongen zich zal moe-
ten houden, waaronder het niet afscheren van het hoofdhaar. Hij zegt verder
dat de boreling een begin zal maken met het bevrijden van de Filistijnen.
Hier wordt het conflict in Simsons leven zichtbaar: de functies van nazireaat
en richterschap verenigd in 66n persoon. Het verre moeten blijven van alles
wat met dood te maken heeft en het bestrijden van de Filistijnen, wat onge-
twijfeld - hoewel dit ongezegd blijft - niet zonder geweld zal kunnen. De
vrouw brengt de boodschap van de bode over aan haar man met weglating
van de opmerking over het bevrijden van de Filistijnen en het verbod op het
scheren van het hoofdhaar. Zij houdt het bij het zwanger zijn en baren, het
nazireaat (met toevoeging van 'tot de dood' als einde van de aan God gewij-
de status)187 en de spijsregels die voor haar gelden. De bode zal tegen de man
zelfs alleen maar spreken over de regels die de vrouw moet onderhouden als
draagster van een nazir.
De actie die de vrouw onderneemt, het halen van haar man, zorgt ervoor dat
de afkomst van de jongen en zijn levensopdracht door twee getuigen worden
gehoord. Manoach stemt door te offeren in met wat hij gehoord heeft, wat
een laatste verzekering blijkt te geven, namelijk het wonder van de bode die
in de offervlam verdwijnt. De vrouw legt aan Manoach uit wat er gebeurd is.
Zij  begrijpt het van  meet af aan.
De vrouw ontvangt de nazir, zij verzekert het bestaan van de jongen als na-
zir vanaf de conceptie, en zij zorgt ervoor dat er twee getuigen zijn, opdat de
afkomst van de jongen en zijn bestemming geen punt van discussie kan zijn.
Haar hele optreden staat in het teken van de goddelijke afkomst en het leven
van de richter-nazir. Zij staat situationeel in lijn met de aartsmoeders en
daardoor staat haar zoon in lijn met de aartsvaders. Daarnaast zijn er over-

187
Bal (1988a, 74) stelt op basis van speech act theory dat de moeder hier de

zoon doo(it, een stelling die ik op basis van de syntactische analyse en de daaruit
voortvloeiende exegese niet kan onderschrijven.
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eenkomsten met het verhaal rond Channa en Samuel. Maar doordat de
vrouw geen naam heeft gekregen, heeft ze geen kans zelf'gecanoniseerd' te
worden en blijft alle aandacht gericht op haar zoon. Ook past de naamloos-
heid bij de interpretatie dat Simson de verpersoonlijking is van het volk Isra-
el. Israel komt voor uit een onvruchtbare moeder, net als Simson. Dilt aspect
en  alleen  dAt  aspect,   is  van  belang in Richteren   1 3.  Als de vrouw gelieerd
zou kunnen worden aan een van de stammen, zou Simson dat ook kunnen
zijn en zou hij niet kunnen staan voor het gehele volk. Zijn adoptiefvader

188

behoort tot de stam Dan, de conceptie via het woord van de bode van JHWH
zorgt ervoor dat Simson via de bloedlijn niet tot deze stam gerekend kan
worden.

Reinhartz ziet nog een ander aspect aan de naamloosheid van deze
vrouw. Ze laat zien dat de waardering van de vrouw in de onderzoekslitera-
tuur vele kanten op gaat (de ideale Israelitische vrouw [Crenshaw] en model
staat voor :Israelite womenhood', omdat ze gewetensvol haar echtgenoot
bericht over de ontmoetingen met de bode [Klein]), maar ze vindt deze in-
terpretaties niet voldoende.189 Ze ziet de vrouw als superieur aan haar man
vanwege haar perceptie van de ontmoeting met de bode en van het offer, en
haar tolerantie jegens de niet-begrijpende Manoach. De vrouw doorziet het
goddelijke plan dat onder de individuele gebeurtenissen ligt, aldus Reinhartz.
In haar inzicht in het goddelijk plan, haar voorkennis van de geboorte en
haar anonimiteit is zij gelijk aan de bode, met wie zij een seksuele relatie zou
hebben. Hun ontmoeting is zelfs de enige harmonieuze binnen de anekdote
van  Richteren  1 3:  de bode vertrouwt de vrouw volledig  in het navolgen van
de richtlijnen, de vrouw laat de bode doen wat hij moet doen. Haar naam-
loosheid is geen dissonant, zegt Reinhartz, integendeel, juist het gegeven dat
ze geen naam heeft, wijst op haar centrale rol. Het is een literaire ingreep
van de verteller, waarmee hij de aandacht van de lezers trekt, en deze het
verhaal intrekt.190 Of de gelijkenis tussen de bode en de vrouw inderdaad zo
bedoeld is door de verteller als Reinhartz aangeeft durf ik te betwijfelen.
Ten  eerste  vind  ik  het te beperkt om alleen Richteren  13 als interpretatieka-

188 Of, in termen van de Rooms-Katholieke theologie, de voedstervader, verge-
lijkbaar in familiaire functie met Jozef, de voedstervader van Jezus.

189 Reinhartz  1992,  32. Met verwijzingen naar J.L. Crenshaw: 'The Samson Sa-

ga: Filial Devotion or Erotic Attachment?', ZA W 86 (1974), 470 en naar Klein 1988,
120.

190 Reinhartz ziet haar interpretatie als uitdaging om de aanname dat anonimiteit
gelijk staat aan het hebben van een lagere status, het ontbreken van macht en het
hebben van de slachtofferrol opnieuw te onderzoeken. Van een aanzienlijke positie
voor deze vrouw getuigt  al Num. Rabbah  10,  die  zegt  dat het opmerkelijk  is  dat  de
bode is verschenen aan de vrouw, wat een aanwijzing is voor haar hoge positie in de
gemeenschap. (A. Cohen (ed.) / A.J. Rosenberg (rev.): Joshua Judges, London
[etc]: The Soncino Press, 19822,264.)
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der te nemen, aangezien het verhaal van Simson niet is afgelopen met zijn
geboorte en er ook in de rest van zijn levensverhaal anonieme vrouwen
voorkomen. Ten tweede vind ik de rol van de vrouw in Richteren  13  te wei-
nig ingekleurd om mey Reinhartz' conclusie te kunnen instemmen, en ten
derde is de bode moeilijk anoniem te noemen aangezien de naam JHWH als
extensie is toegevoegd. Bodes dragen doorgaans geen eigennamen in bijbel-
se teksten, zu zijn functionarissen pur sang en kunnen zelfs gezien worden
als hypostase van God, zoals Manoach in zijn uitroep laat zien nadat de bode
in de altaarvlam is verdwenen: 'We hebben 07#R God gezien!' (13.23).
Maar het is zeker opvallend te noemen dat een zo belangrijk personage als
de vrouw in Richteren  13  geen naam krijgt en dat is zeker niet zonder bete-
kenis, zoals hierboven is betoogd. Integendeel: het is een noodzakelijkheid
om Simson te lieren aan JHWH.
De man van deze vrouw heeft wel een naam, ook is zijn familie en stamver-
band bekend. Doordat Manoach de afkomst van de bode heeft erkend en als
vader zal optreden (er is geen sprake van een verwijt wegens overspel  of het
verlaten van de vrouw na wat er gebeurd is) is in maatschappelijk opzicht de
familiaire afkomst van de boreling verzekerd, terwijl deze in theologisch
opzicht via de moeder een zoon van JHWH is. Manoach is de adoptiefvader,
die door de erkenning van Simson als zijn zoon ervoor zorgt dat deze tot de
stam Dan gaat behoren. Simson krijgt zodra hij geboren is zijn naam van de
vrouw, en JHWH zegent hem. Vanaf dat moment is Simson de hoofdrolspe-
ler. Hij beweegt zich tussen Sora en Estaol, maar er wordt niet verteld wat
hij daar doet. Hij lijkt geen activiteiten te ontplooien, noch in zijn functie van
richter noch in die van nazir. Tot JHWH ingrijpt.

De vrouw in Timna als gezondene van JHWH
Pas als Simson zijn ouders vertelt dat hij een geweldige vrouw heeft gezien,
wordt de vrouw die hem gebaard heeft, 'moeder' genoemd. De verteller
verwijst vanaf dat moment naar Manoach met 'vader'  en zal diens  naam niet
meer noemen, tot het moment dat Simson ten grave wordt gedragen. De rol
van deze twee personages bestaat nu uit reageren op Simson zoals ouders
reageren op hun zoon. Simson zegt, nadat zijn vader en moeder bezwaar
hebben gemaakt tegen zijn keuze, tegen zijn vader: 'Haar moet je nemen
voor mij'. Simson laat zijn moeder er nu buiten. Zou hij vermoeden dat zij
juist inschat dat de vrouw zijn ondergang kan worden? Uit het verhaal rond
zijn verwekking blijkt immers dat zijn moeder een situatie goed kan inschat-
ten:91 Naarmate het verhaal vordert zal de moeder van Simson langzaam uit
beeld verdwijnen. Zij is er samen met haar man bij als Simson voor de twee-
de keer naar Timna afdaalt en krijgt net als haar man honing aangeboden

191

Zo Schneider 2000,203.
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door Simson, maar daarmee houdt haar aanwezigheid op. Er wordt nog ver-
meld dat de vader naar de vrouw in Timna afdaalt. Alsof de moeder uit het
volk van de broeders plaats maakt voor de dochter van de Filistijnen. Simson

spreekt zal nog een keer over zijn vader en zijn moeder spreken, namelijk als
hij zijn vrouw weigert de oplossing van het raadsel te vertellen. Tot slot
spreekt hij nog een keer over zijn moeder: als hij Delila zegt dat hij nazir is
'vanaf de schoot van mijn moeder'.
Werd in de bodewoorden aan de moeder van Simson impliciet verwezen
naar komend geweld (namelijk via het voorzeggen van de bevrijding van de
Filistijnen), de tweede vrouw in Simsons levensverhaal wordt persoonlijk
geconfronteerd met gewelddadigheden. Simson - als Israeliet al geacht te
huwen binnen het eigen volk, hoeveel temeer nu hij ook richter is - haalt zijn
ouders over in te stemmen met zijn keuze voor een Timnitische. Hier verlaat
hij het pad van richter. Met toestemming van zijn moeder en zijn vader.

Dankzij het ontbreken van namen worden zij hier boven de anekdote opge-
tild naar het niveau van de geschiedenis van Israel en kunnen staan voor de
oudere generatie die de jongere generatie niet behoedt voor oude en nieuwe
fouten. Op de bruiloft keert Simsons keuze zich tegen hemzelf als hij de
bruiloftsgasten een onoplosbaar raadsel opgeeft, en gaat de vrouw een cruci-
ale rol spelen. Tot nu toe was zij vrijwel onzichtbaar, 192 maar nu komen haar
volksgenoten naar haar toe en forceren haar met hen te collaboreren door te
dreigen met de straf die staat op overspel: ze zullen haar en haar familie
verbranden als zij niet meewerkt. De vrouw gaat overstag en probeert
Simson met huilen en pruilen over te halen de oplossing van het raadsel te
vertellen. Simson weigert, maar de vrouw blijft vragen en past in feite emo-
tioneel geweld toe. Tot het moment dat Simson zwicht. Als Simson kwaad
wordt omdat zijn vrouw haar mond voorbij heeft gepraat, slaat hij in zijn
woede dertig Filistijnen neer van wie hij de kleding nodig heeft om zijn
schuld in te lossen. Hij vecht hier wel met Filistijnen, maar niet uit hoofde
van zijn richterschap. Het is uit persoonlijke frustratie dat hij de dertig neer-
maait. Het bestaan van deze vrouw is vanaf het moment dat zij de aanstaan-
de vrouw van Simson is tot aan haar dood getekend door geweld. Als zij niet
de juiste was geweest in de ogen van Simson, had zij een rustig bestaan in
Timna kunnen hebben, aan de zijde van een volksgenoot. Haar rol is die van
katalysator van de gebeurtenissen en - onder het mom van overspel - die
van zondebok voor haar volksgenoten.

De zus als plaatsvervangster
De zus van Simsons vrouw heeft een piepkleine rol in het geheel, het is zelfs
discutabel of ze op het toneel staat. Als Simson zijn vrouw wil bezoeken,
merkt hij dat deze inmiddels is uitgehuwelijkt aan een ander. De vader biedt

192 Behalve voor Simson, die letterlijk zegt:  'zij is juist in mijn ogen'.
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nu bij wijze van vervangster zijn jongste dochter aan, maar Simson gaat hier
niet op in. Vanuit hedendaagse categorieen gedacht zou de zus slachtoffer
genoemd kunnen worden van geweld tegen haar recht op zelfbeschikking,
maar aannemelijk is dat in de gemeenschap waartoe zij behoorde, geen enke-
le vrouw recht hierop had. De zus sterft later mogelijk samen met de bruid
en de vader de vuurdood. 193 Binnen het verloop van het verhaal is de zus het
zoenoffer dat de vader aanbiedt in een poging mogelijk geweld te bezweren.
Voor de verteller biedt haar aanwezigheid de kans Simson te laten bena-
drukken dat hij die andere vrouw wil hebben omdat die de juiste is in zijn
ogen. Hiermee wordt zijn afwijkende keuze en zijn verlaten van het richter-
pad benadrukt. Hij wil alleen doen wat goed is in zijn eigen ogen.

De hoer acm de zijlijn
De hoer te Gaza blijft - net als de moeder van Simson - gevrijwaard van
geweld tegen haar persoonlijk. Ze ontvangt Simson gedurende de avond en
het eerste deel van de nacht, en is hiermee de eerste van wie wordt gemeld
dat Simson met haar slaapt, aangezien zijn huwelijk met de vrouw uit Timna
niet geconsumeerd is. Simsons verblijf bij haar heeft wel een geweldvolle
actie tot gevolg, aangezien hij bij het verlaten van de stad de gesloten stads-
poorten met hengsels en al verwijdert en wegdraagt. Maar dit geweld is meer
komisch dan gevaarlijk te noemen. De Gazieten, die klaar liggen om Simson
te pakken, hebben immers het nakijken als Simson na een vrijpartij nog sterk
genoeg is voor dit staaltje krachtsuitoefening.
De rol van de hoer laat zien hoe onaantastbaar zijn positie is: hoe hard hij
ook wordt tegengewerkt, hij krijgt een vrouw. En ondanks het hoerenbezoek
en de krachtsinspanning die daarbij hoort, doorbreekt Simson de omsinge-
ling, licht hij de stadspoort uit zijn hengels en draagt deze kilometers ver op
zijn  schouders mee. Hem krijg je niet klein. 194

193 De tekst geeft tegenstrijdige informatie op dit punt. Eerst is er sprake van het
dreigement door de bruiloftsgasten de hele familie van de bruid te doden ('wij ver-
branden jou en je vaderhuis met vuur' (14.15)), later geeft de verteller alleen aan dat
de bruid en haar vader worden verbrand ('ze verbrandden haar en haar vader met
vuur' 15.6). Er zijn tekstversies die hier 'huis' hebben ingevoegd, ('ze verbrandden
haar en haar vaderhuis met vuur'.)

194 Schneider (2000, 218) ziet deze sctne als voorbereiding op wat volgt. Zijn
zoektocht naar een vrouw, het opgejaagd worden, en de solisistische werkwijze zijn
grote themata in wat volgt. Zijn persoonlijkheid wordt zo neergezet dat wat volgt
'are not out of character for Samson or his relationship with the Philistijnes.' Het
lijkt bijna een verlegenheidsoplossing van Schneider, want ook zonder deze Gaza-
scdne past het vervolg bij wat geweest is. Schneider zit ook met de gang naar Heb-
ron: 'Why he travelled all the way to Hebron is curious. Since no battles took place
the function of this unit must be to define other aspects of the story and its plot'.
Maar een voorstel geeft ze niet.
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Delila, het moordwiif
In het laatste hoofdstuk lijkt het geweld mee te vallen, aangezien het leeu-
wendeel van de vertelling in beslag wordt genomen door het liefdesspel met
SM-elementen tussen Delila en Simson.195 Als Simson zijn geheim vertelt en

letterlijk zegt: 'dan zal ik verzwakken, dan zal ik zijn als ieder ander mens',
dan weet de lezer dat Simson dit keer de waarheid spreekt. Zonder zijn haar-
dos zal hij geen nazir meer zijn, terwijl hij het richterschap op dat moment al
verlaten heeft. Ook Delila herkent de waarheid en gaat tot actie over. Simson

slaapt diep als hij met zijn haren zijn nazireaat verliest. Hij wordt als elk
ander rnens: nazir noch richter. Doordat Delila zich precies houdt aan haar
deel van de afspraak met de Filistijnse vorsten, houdt ze zich afzijdig van
een persoonlijke rot bij de ondergang van Simson. Ze vraagt en zeurt, maar
laat iemand anders zijn hoofdhaar afscheren. Is haar imago van verraadster
terecht? Zou het ook zo kunnen zijn dat zij in haar rol van minnares min of
meer slachtoffer werd van een krachtpatser, die niet alleen in gevechten met
leeuwen en mensen blijk gaf van zijn enorme spierkracht, maar ook in bed
misschien wel te weinig subtiel met haar omging, te overweldigend was?
Dat ze wraak wilde nemen op haar te hardhandige minnaar? De karakter-
schets van het personage wordt door de auteur z6 summier ingekleurd, dat
deze - uiteraard speculatieve! - invulling ook mogelijk is. Het zou haar 'ver-
raad' van Simson in een ander licht zetten. Delila is dan niet een op geld
beluste, egorstische vrouw, maar iemand die een probleem oplost met mid-
delen waar Simson gevoelig voor is en waarbij ze zorgt zelf niet geslachtof-
ferd te worden.Is Delila schuldig aan de ondergang van Simson? Ze heeft

een som geld in het vooruitzicht gesteld gekregen als ze vertelt waarin de
kracht van Simson ligt. De Filistijnse vorsten die haar het geld beloven, zeg-
gen niet dat zij Simson willen doden. Zij willen hem 'vastbinden' en 'over-
weldigen'. Wat Delila te verwijten zou zijn, is het verraden van de liefde die
Simson - blijkens haar eigen woorden - voor haar heeft opgevat.

193 Klein (1988, 118) noemt Simson 'a slave to physical passion - the lowest
kind of subjugation', ironisch genoeg zonder verwijzing naar het mogelijk sado-
masochistische karakter van de betrekking tussen Simson en Delila. Leneman (2000,
145) stelt m.i. onterecht: 'The sex act between Samson and Delilah is not reported at
all. It is assumed to be the means by which Delilah entices Samson's secret from
him. But the reader does not know if, how or when the act takes place.' Bij de aan-
name van een SM-spel worden er echter wel vier sctnes met een sexuele handeling
genoemd. Drewermann (1994, 214) noemt het einde van het Simsonverhaal 'een
masochistische triomf,   maar een relatie   met het soort   spel dat Delila en Simson

spelen legt hij niet - wat opmerkelijk genoemd kan worden gezien het associatie-

vermogen waar de auteur blijk van geeft.
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De vrouwen en hun positie
Tot slot enkele overwegingen betreffende de samenhang tussen de mate
waarin de vrouwen met het geweld te maken hebben enerzijds, en de rol die
zij hebben en die bepaald is door hun functie binnen de socio-culturele con-
text anderzijds. De vrouwen die een rol hebben die vaststaat, komen niet in
contact met geweld. Over hen wordt geen macht uitgeoefend met de moge-
lijkheid dat zij beschadigd raken. Zo is het voor het verhaal voldoende dat de
lezer weet dat de vrouw die de moeder van Simson wordt, moeder is. Meer
hoeft ze niet te zijn. Haar naam, haar afkomst, haar karakter: alles is onder-
geschikt aan haar moederschap. Hetzelfde geldt voor de hoer. Zij heeft geen
andere plaats binnen het verhaal dan haar professie aangeeft. De vertelsitua-
tie rond de vrouw uit Timna is gecompliceerder. Als deze vrouw net als
Simson had behoord tot een van de stammen van Israel, dan zou er geen
probleem zijn gerezen voor haar of voor Simson. Maar omdat zij een Filis-
tijnse is, passen haar socio-culturele functie van bruid en haar afkomst niet
bij elkaar. De vrouw wordt een grensganger tussen het volk van Simson en
het volk van de Filistijnen. Voor de duur van de bruiloft behoort ze tot alle-
bei, en juist dat wordt haar ondergang.196 De rollen van bruid en Filistijnse
schuren tegen elkaar, tot de vonken ervan af vliegen en deze vrouw in een
vuurdood ten onder gaat. De zus van de bruid wordt verzwolgen in de ge-
volgen hiervan. Beide vrouwen lijden onder het machtsmisbruik en het
daarmee gepaard gaande geweld van hun eigen volksgenoten. Het zijn im-
mers de Filistijnen die de bruid bedreigen en doden, het is de vader die de
zus aanbiedt als plaatsvervangende bruid.

Delila bestaat binnen de grenzen van haar ontmoeting met Simson.
Buiten het verhaal worden van haar geen banden verteld: geen woonplaats,
geen afkomst, geen  volk waar ze bij hoort:91 Ze heeft wel een eigen woning
en namens de Filistijnen komen de stadsvorsten bij haar om haar een trans-
actie aan te bieden, wat onafhankelijkheid lijkt weer te geven. Ze is niet
chantabel, dreigen heeft geen zin. De regio waar Simson en zij elkaar198

ontmoeten, ligt op de grens van Filistijns en IsraiSlitisch grondgebied,199 een
afspiegeling van de positie die Delila inneemt tussen de andere personages,
die wel een duidelijke binding aan een volk hebben. Zij is een autonome
persoon en handelt ook als zodanig. Zou ze vanwege deze autonome positie
niet vatbaar zijn voor dreigementen? Ze wordt niet met geweld gedwongen,

196 Schneider (2000, 209v) wijst ook op de onduidelijke positie van de vrouw en
verwijst naar haar met 'woman/wife'.

197

Schneider (2000, 221) ziet in deze minimale informatie een overeenkomst
met de schets van de bijvrouw in Ri  19.

198
Bal (1987, 50) wijst hier ook op. Leneman (2000, 145) laat abusievelijk Bal

ook de naamgeving als argument gebruiken voor haar onafhankelijkheid.
199 Cheryl Exum 1993, 91.
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maar met geld gewonnen. Zelf speelt ze met macht en geweld in haar SM-
spel met Simson. Ze plaagt en daagt uit, maar de werkelijke dreiging gaat uit
van de in hinderlaag liggende Filistijnen. Simson vreest geen geweld zolang
hij het SM-spel meespeelt en zijn geheim niet onthult. Maar de liefde van
Simson voor Delila lijkt groter te zijn dan zijn trouw aan God, waarvan zijn
haardracht de getuigenis vormt. Hij herkent in haar spel niet de werkelijke
dreiging,  of wil  die niet herkennen, en tekent hiermee zijn doodvonnis.
De conclusie is gerechtvaardigd dat de vrouw die verhaaltechnisch de minste
informatie meekrijgt, het meest wordt ingekleurd door haar daden binnen het
verhaal. Haar rol is situationeel bepaald, en niet socio-cultureel vastgelegd.
Ze heeft geen duidelijke rol als moeder, hoer, bruid of zus en geen afkomst.
De functie die zij binnen het verhaal heeft, is het bespelen van de persoon
Simson en daarmee het vinden van zijn zwakke plek. En juist deze vrouw is
de grootste bedreiging voor Simson en staat aan de wieg van zijn ondergang.
Simson is voor haar gevallen vanwege haarzelf. Hij heeft zich niets aange-
trokken van politieke onmogelijkheden (hij had als richter beter moeten we-
ten), noch van zijn speciale relatie met God (die hij als nazir heeft), en is zijn
hart en lust gevolgd. Delila verslaat Simson met zijn eigen middelen, door te
spelen met zijn kracht. Klein spreekt over haar als 'available for men',200 en
duidt haar als een combinatie  van de bruid  en de  hoer  als 'a prostitute be-

201

trayer'. Deze studie  wil geen rehabilitatie van Delila  zijn,  maar wel  zij
aangetekend dat de vrouw in Timna en de hoer tot de naamloze 'typen' be-
horen in de Simsoncyclus, en dat Delila meer is dan de optelsom van deze
twee typen. Haar gedrag zou 'hoerig' genoemd kunnen worden als zij haar
lichaam had aangeboden voor geld, maar Delila kiest ervoor om de man die
van haar houdt over te leveren aan zijn vijand. Dat is niet hoerig, dat is ver-
radelijk tegenover Simson. Het is ook geen collaboratie in de zin van mee-
werken met de bezetter, omdat Delila als onafhankelijk van welke groep dan
ook wordt beschreven.

Simson is het slachtoffer geworden van zijn eigen, menselijk falen,
zijn onvermogen om niet in te gaan op de avances. Dur gaat het om. En
daardoor kan Delila als het minst ingevulde verhaalpersonage de grootste en
persoonlijkste rol van alle vrouwen toebedeeld krijgen, die uiteindelijk leidt
naar het einde van Simson, de man die van haar hield. Ze heeft - gewild of
ongewild - zijn dood in gang gezet. In vele opzichten een moordwijf.

De vrouwen en on/vruchtbaarheid
Er speelt nog een aspect mee dat de vrouwen raakt, naast de gewelddadighe-
den die zo prominent in Simsons levensverhaal aanwezig zijn. Dit betreft de

200 Leneman (2000, 141) spreekt meer precies over 'a woman available outside

marriage'.
201 Klein 1988, 120.
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onvruchtbaarheid. Zoals in het hoofdstuk met de theologische lijnen naar
voren zal komen, is het voortbestaan van het volk waartoe de richters beho-
ren, een van de rode draden die is te herkennen in het boek Richteren. Niet
alleen het voortbestaan dat bedreigd wordt door de overheersing door een
vreemde mogendheid, maar ook het voortbestaan via nageslacht. Simson is
namelijk een richter die geen kinderen verwekt. Erger nog, zijn vader en
moeder hadden aanvankelijk geen kinderen. JHWH greep in om hier verande-
ring in te brengen. Het huwelijk met de vrouw uit Timna, de mogelijkheid
om zelf voor nageslacht te zorgen,  liep op niets uit. De mogelijkheid om dan
maar met haar zus te huwen, liet Simson onbenut. Wel trapt hij de Filistijnen
'scheen over heup' zodat ze voorlopig niets kunnen met hun mannelijk-
heid.202 Zijn avond bij een hoer bleef zonder vermeld nageslacht, en ook de
liaison met Delila is, binnen het verhaal, zonder kinderen gebleven. De ver-
teller schept zelfs de mogelijkheid dat Delila en Simson het bij bondage
hebben gehouden en dat er geen consumatie van de relatie was. Richter-
nazir Simson heeft niet gezorgd voor nieuw leven. Noch voor het volk door
dat te bevrijden van de Filistijnen, nocht voor zijn familie door een kind te
verwekken.

De vroliwen en de rol van JHWH
Bij het kijken naar die verschillende vrouwen vanuit het perspectief van de
mislukkende richter-nazir, is ook op te merken dat de rol van JHWH afwisse-
ling vertoont in de levensloop van Simson. JHWH kent via de bode een be-
slissende aanwezigheid toe aan de verwekking van Simson bij de onvrucht-
bare vrouw. De bode van JHWH zegt eerst dat Simson een nazir zal zijn, en
daarna dat hij zal beginnen met het bevrijden van Israel. Een goed verstaan-
der ziet dat deze mededeling het leven van Simson samenvat. Deze richter
maakt een begin met de bevrijding, maar zal zijn werk niet afmaken doordat
hij als nazir zich verre moet houden van de dood. Als Simson volwassen is,
brengt JHWH de vrouw in Timna in zijn blikveld. Het lijkt erop dat de richter
hier op de proef wordt gesteld. Wie de Filistijnen als vijand ziet, zal niet
willen huwen met een vrouw uit dat volk, dat hij immers dient te bestrijden.
Maar Simson was helemaal niet bezig met het bevrijden van Israel. Hij be-
woog zich onrustig tussen Sora en Estaol, zegt de verteller, zonder aan te
geven dat Simson richtertaken aan het vervullen is. Zijn inertie wordt door
JHWH onderbroken door hem de vrouw in Timna te laten zien. Als een afge-
leide van haar wordt haar zus op het toneel gebracht, maar Simson heeft zijn
zinnen gezet op de vrouw die hij niet kan krijgen. Simson glijdt dan hele-
maal af. Tijdens en na het bezoek aan de hoer te Gaza speelt JHWH geen rol

202 Er zijn interpreten die ervan uitgaan dat de dertig Filistijnen worden gedood
door Simson, maar zoals eerder aan de orde is geweest, kies ik voor een andere
lezing.
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in zijn leven. Op eigen kracht verlaat Simson de stad, ondanks de omsinge-
ling en de gesloten stadspoort. De ontmoeting met Delila vindt ook plaats
zonder interventie van JHWH. Delila verraadt Simson, maar Simson verraadt
JHWH door zijn nazireaat te grabbel te gooien. Als hij blind tussen de pilaren
staat, is JHwH nog Wn maal met hem, en kan Simson eindelijk doen waar-
voor hij in de wieg is gelegd: een begin maken met de bevrijding van de
Filistijnen.

5.6 Andere interpretaties van de vrouwenrollen

De vrouwen en hun posities zijn in deze studie bekeken vanuit bijbels-
theologisch perspectief, waarbij hun functioneren binnen het verhaal is gere-
lateerd  aan het thema van Richteren 13-16 zoals  dat  uit de exegese  naar vo-
ren is gekomen: de onmogelijke opdracht van Simson om zowel richter als
nazir te zijn. Als deze interpretatie wordt vergeleken met de resultaten van
ander onderzoek, dan valt ten eerste op dat met name de scdnes tussen Delila
en Simson de aandacht van onderzoekers hebben gevangen en ten tweede dat
met een ander perspectief er vaak andere interpretaties worden gegeven van
de vrouwen. Zo zegt Nolan Fewell dat het gedrag van de hoer het gedrag
'van de twee andere vrouwen waar Simson mee te maken heeft' begrijpelijk
maakt doordat ze sociologisch overeenkomsten vertonen:203

'Een prostituee is een zakenvrouw, een vrouw die haar seksualiteit gebruikt als een
middel om zichzelf te voeden en te kleden.  Wat ze doet, doet ze om te kunnen over-
leven. De bruid en Delila handelen op een zelfde manier. Wat zij doen, doen ze om
te overleven. De bruid probeert (zonder succes) zichzelf en haar familie te bescher-
men tegen de dreiging van de dood. Delila, een vrouw zonder vader, broer of echt-
genoot om haar te ondersteunen, verzekert zichzelf van een stevige financiele posi-
tie.  In dit licht zijn deze vrouwen niet anders dan Jael of Rachab in het boek Jozua.

Eigenbelang motiveert sterk. Het verschil is dat wij als tezers een verandering van
gezichtspunt ervaren.[...]  Als dit Filistijnse  literatuur was, zouden zij ongetwijfeld
als helden herinnerd worden.'

Nolan Fewell lijkt wat snel in haar interpretatie dat de drie vrouwen hande-
len vanuit dezelfde motivatie (door haar aangegeven als 'op dezelfde ma-
nier'). Het is nog maar de vraag of Delila het (vele) geld aanneemt om te
kunnen overleven. Ze wordt er beter van, zoveel is waar, maar de lezer krijgt
te weinig informatie om te kunnen concluderen dat haar financiele positie
wankel is. En in tegenstelling tot wat Nolan Fewell hier impliciet zegt, wordt
de vrouw in Timna niet negatief ingekleurd door de verteller. Ze wil wel
overleven, maar de verteller geeft niet aan dat ze verraad pleegt. Als de ver-

203 D. Nolan Fewell, 'Richteren', in: C.A. Newsom, S.H. Ringe, (red.)/vert. en
ingel. onder red. van M. Heijerman en C. Vander Stichele, Met eigen ogen. Com-
mentaar op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen, Zoetermeer: Meinema,
1995,114.
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teller van Filistijnse signatuur was geweest, had haar rol dezelfde kunnen
blijven ofjuist een negatievere kleuring kunnen krijgen dan nu het geval is,
door het overspel via het huwelijk met een Israeliet zwaarder aan te zetten.204

Ackermann heeft dat andere vertellersperspectief uitgewerkt en is nagegaan
of een Filistijnse auteur Richteren 14-16 had kunnen schrijven.

205 Ze kornt
tot de conclusie dat dat had gekund, zonder dat de tekst hiervoor aangepast
hoeft te worden. Een van haar argumenten is dat Simson in Richteren 14-15
wordt getekend als een domme man die belachelijke dingen doet. De rol en
sociale positie van Delila in Richteren  16 is vergelijkbaar met die van lael  in
Richteren 4. Het lied van Deborah in Richteren 5 zou zonder veel aanpassin-
gen over Delila in plaats van Jael kunnen gaan.

206

Drewermann laat Richeren  13-16 voor zichzelf spreken, zonder rela-
ties met de rest van het Richterenboek.207 Hij wil bijbelse verhalen toepassen
' op het leven van alle dag waarmee we vertrouwd zijn' en relateert de perso-
nages aan verhalen die hij ooit heeft gehoord, films die hij heeft gezien en
boeken die hij heeft gelezen. Voor Drewermann zijn psychologische catego-
rie8rl de interpretatiekaders, waarbij mythe, sage en legende terugkerende
termen zijn. De verschillende vrouwen in Richteren 13-16 vormen in zijn
visie 'slechts 66n geliefde in wisselende gedaanten: de godin van de nacht,
de maangodin zelf, terwijl hij ook schrijft dat in alle vrouwen de moeder is
te herkennen. De relaties die Simson onderhoudt met de verschillende vrou-
wen, vallen onder het thema 'de strijd tussen de geslachten'. De moeder is
een door haar man vernederde vrouw, die zeer geliefd wordt door haar zoon.
De gewelddadigheden van Simson zouden daarom voortkomen uit een Oe-
dipuscomplex. De vrouw in Timna is iemand die in haar leven nooit liefde
heeft ervaren en zich huilend vastklampt aan Simson uit verlatingsangst.
Delila is degene die in alles de tegenpool van Simson is; een geslaagde liai-
son tussen Simson en Delila zou 'de verzoening tussen twee werelden kun-
nen zijn, het bewustzijn en het onbewuste'. De zus van de bruid wordt even
genoemd, namelijk als onderdeel van het 'motief van de verwisselde bruid',
de hoer blijft ongenoemd. Drewermanns interpretatie is ontegenzeggelijk
interessant en origineel, heeft ook raakvlakken met de benadering van Bat,
maar voor een bijbels-theologische betekenisgeving is de waarde van zijn

204 Verder zijn er vragen te stellen bij het vermeende eigenbelang van Jael en
Rachab, maar dat gaat deze studie te buiten.

205 S. Ackermann: 'What if Judges had been written by a Philistine?' 818 (2001),
33-41.

206 Ackermann vergelijkt Delila ook met Judith, maar omdat dit bijbelboek niet
tot de Hebreeuwse canon behoort, wordt deze vergelijking hier - hoe interessant ook
- buiten beschouwing gelaten. Zie ook B. Merideth, 'Desire and Danger. The Drama
of Betrayal in Judges and Judith', in: Bal 1989,63-78.

207 Drewermann 1994, 230-258.
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visie discutabel omdat bij hem de bijbel in zijn geheel vrijwel geen rol
speelt.

Merideth onderzoekt met de narratieve theorie de overeenkomsten
tussen de verhalen over Delila en Judith, en gebruikt in het bijzonder de
categorieen 'fabula' en 'story' uit de narratologie van Bal.208 Haar analyse-
methode bestaat uit het zorgvuldig lezen van de tekst die zij opvat als drama
met de logica van een verhaal. Daarbij let ze met name op de vorm waarin
de dramatische spanning wordt gecreeerd. Merideth heeft vooral belangstel-
ling voor de interactie tussen tekst en lezer (reader respons), en de invloed
die de vorm van de fabula hierop heeft. Zij zoekt primair naar de werking
van de tekst, en niet naar de betekenis ervan. Merideth komt tot de conclusie
dat er niet gesproken kan worden van echt verraad door Delila. De dramati-
sche spanning zit niet in de lezersvraag of Delila Simson zal verraden, maar
of Simson bestand is tegen de druk die op hem wordt uitgeoefend. De ver-
schillende interpretaties van Delila zijn onder andere mogelijk doordat de
verteller zo weinig informatie over haar geeft. Een patriarchaal perspectief
maakt Delila verdacht omdat ze niet wordt gerelateerd aan een man. Ook
wordt er niets gezegd over haar vroomheid, wat een standaardmanier is om
de lezer naar een bepaalde visie te sturen, en niets over ingetogenheid, wat -
nog steeds volgens Merideth - een betekenisvolle factor is in mannelijke
interpretaties. Een vrouw moet voldoen aan een dubbele standaard, zo blijkt
uit interpretaties: ze moet mooi en sexueel aantrekkelijk zijn en tegelijkertud
ingetogen en maagdelijk. Merideth heeft een mechanisme in de verhalen
rond Delila en Judith blootgelegd, dat zij markeert als boodschap van Rich-
teren  16 en van het bijbelboek Judith, namelijk de opvatting dat vrouwelijke
sexualiteit gevaarlijk is. Een vergelijkbare opvatting verwoordt Leneman als
ze stelt: 'Part of the androcentric agenda of biblical writers was to portray
woman as powerful and dangerous, yet still subject to control by men. '209 Ik

plaats een vraagteken bij het gebruik van de categorie boodschap en agenda
in dit verband. Als een verteller leeft in een patriarchale samenleving en deze
deelt met het publiek dat hij voor ogen heeft, hoeft hij geen boodschap inza-
ke gevaarlijke vrouwelijke sexualiteit uit te zenden. Wij kunnen ervan uit-
gaan dat de verteller ervan uitgaat dat hij en het publiek deze opvatting de-
len. Hij kan deze gedeelde opvatting wel inzetten als instrument om zijn
boodschap uit te dragen.

208
Merideth 1989. Bal 1997. Belangrijkste begrippen uit deze theorie: narratieve

tekst (door een agent verteld via een zeker medium als taal of geluid), fabula (op-
eenvolging van logische en chronologische gerelateerde gebeurtenissen, veroorzaakt
of ervaren door actoren), story (fabula op een bepaalde manier gepresenteerd), event
(overgang van de ene situatie naar de andere), actor (agent in actie). Bal 1997, 5.

209 Leneman 2000,143.
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Cheryl Exum maakt een waterscheiding tussen twee groepen vrouwen, na-
melijk enerzijds de moeder en anderzijds drie buitenlandse, gevaarlijke
vrouwen die geen van alle moeder zijn.210 Cheryl Exum laat de zus van de
bruid buiten beschouwing. De scheiding is volgens Cheryl Exum onder meer
zichtbaar in de afwezigheid van seks bij de verwekking van Simson (het
ontbreken van een zin als 'Manoach bekende zijn vrouw'), en het gegeven
dat de bedoelde drie vrouwen beschikbaar zijn als seksuele partner van
Simson en door hem ook als zodanig begeerd worden. Een moeder staat op
een   voetstuk en wordt   in haar non-seksuele   rol geidealiseerd, terwij 1   een
vrouw als object van seksuele verlangens gevaarlijk is. Een argument dat
Cheryl Exum aanvoert is:

'For the identification of all three women as foreign women and, by implication,
disreputable women, the tekst relies on its readers to read according to convention.
Encouraging readers to fill gaps with stereotypes about women enables the narrator
on the one hand to give abundant testimony to the dangers of the foreign woman
and, on the other, to provide as little information as possible about the individual
women from which we might construct their stories. ,211

Cheryl Exum wijst op binaire oppositie als een van de manieren waarop het
Simsonverhaal is gestructureerd. Elke oppositie kent een hierarchische orde-
ning in goed - slecht, waarmee de betrokken personen ook als zodanig geor-
dend zijn ten opzichte van elkaar: Isralilitisch - Filistijns, eigen - vreemd,
mannelijk - vrouwelijk, besneden - onbesneden, natuur - cultuur, endoga-
mie - exogamie, vaderlijk huis - het huis van een vrouw, rein - onrein, zelf-
ander, goede vrouwen - slechte vrouwen, onderdrukkers - verdrukten, sterk
- zwak Vrouwen zijn dubbel benadeeld in het binaire paar Israilitisch -
Filistijns, doordat ze behoren tot de Filistijnen en daarbinnen zijn 'geordend'
onder de mannen. Filistijnse mannen worden op hun beurt sterk met vrou-
wen geYdentificeerd, vanuit Israelitisch standpunt. De gebruikelijke ordening
die  vrouwen bij 'natuur' indeelt,  is in Richteren  13-16 in contrast te vinden,
aldus Cheryl Exum, aanfezien

Simson de 'Naturmensch' is, en de Filistijnen
'Kulturmenschen' zijn.2 2 Het moge duidelijk zijn dat bij exogamie de Filis-
tijnse vrouwen in de categorie 'slecht' vallen. De dichotomie zelf -  ander  is
een belangrijke markering voor het onderscheiden van genderpolitiek in een
verhaal, waarbij in een androcentrische context het 'zelf als mannelijk
wordt gekenmerkt, en de vrouw representant is van het 'andere'. Simson
gaat tot de 'anderen' behoren  als hij zichzelf overgeeft aan die 'ander'.  In de

210 Cheryl Exum 1993,68v.
211 Cheryl Exum  1993, 72.
212 Cheryl Exum ontleent deze termen en het gebruik ervan voor Ri 13-16 aan H.

Gunkel, Reden und Aufsatze, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1913, 38-64
(40).
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laatste categorie karakteriseren moederschap en verzorging de goede vrou-
wen, en seksualiteit en sensualiteit de slechte. Simson is iemand die de gren-
zen van deze opposities overschrijdt (bijvoorbeeld door zich niet te houden
aan de nazireaatsregels en door de wens een Filistijnse te huwen), maar om-
dat de grenzen helder moeten blijven binnen het verhaal  dat in Richteren  13-
16 verteld wordt, kan hij geen succesvolle bemiddelaar tussen de twee we-
relden van de Israelieten en de Filistijnen zijn, ook al kost hem dit zijn leven.

De opposities die Cheryl Exum onderscheidt, plaatsen de vrouw in Timna,
de hoer en Delila in vrijwel alle gevallen in de negatieve categorie, en de
moeder in de positieve. Veel licht op de betekenis van het Simsonverhaal
lijkt deze indeling in tweeledige categorieEn echter niet te geven, hoe inte-
ressant deze ook is. Een lastig aspect in de binaire indelingen die Cheryl
Exum noemt, zijn de verschillende velden die de categorieen lijken aan te
duiden. Zo is de categorie rein - onrein een cultische tweedeling, en heelt
onderdrukking - verdrukten te maken met de verhoudingen tussen volkeren.
Uitspraken op basis van binaire opposities lopen het gevaar van willekeurig-
heid.

5.7 Samenvattend
Richteren 13-16 heeft als thema  de tot mislukken gedoemde dubbelfunctie
van richter-nazir die Simson is opgelegd door de bode, toen hij verwerkt
werd bij een onvruchtbare vrouw. Simson is symbool voor alle kinderen van
Isratil, die doen wat kwaad is in de ogen van JHWH en om hulp roepen als ze
in de ellende terecht zijn gekomen. De afkomst van zijn moeder is onher-
leidbaar, maar de situatie waarin zij zich bevindt, lijkt op die van de aarts-
moeders. De vrouw in Timna is door JHWH zelf op het toneel gebracht, als

aanleiding om Simson als richter in actie te krijgen. Haar zus is een gelegen-
heid om Simson te laten zeggen dat juist de vrouw van zijn keuze de juiste
was, waarmee ze de aanleiding vormt tot de wraakactie. De hoer, vrij van
familiaire en institutionele banden, is de enige die Simson in bed kan krij-
gen. Delila ten slotte, is de vrouw die in een spel van leugen en geweld
Simson uitlevert aan zijn vijand. Geen Filistijn krijgt hem klein, daarvoor is
een vrouw nodig die tot geen enkel volk behoort.
Zijn moeder is onvruchtbaar, een bruid vindt Simson niet onder de dochters
van zijn eigen volk en voor nageslacht zorgt Simson niet als hij slaapt met
een hoer en met Delila in een SM-spel verwikkeld raakt. De toekomst van de
kinderen van Israel, weerspiegeld in de satire van Simsons leven, ziet er al
met al somber uit.
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In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat Simsons levensverhaal een
satire genoemd kan worden,  en dat de vijf vrouwen elk een rol spelen  in dit
spotverhaal. In wat nu volgt zal beproefd worden of in de opeenvolging van
vrouwengestaltes in het Richterenboek een ontwikkeling is te zien, waarbij
de vrouwelijke personages in Richteren 13-16 een betekenisvolle plaats krij-
gen of dat zij spelers zijn in een spel dat verder losstaat van de context die
het Richterenboek biedt. Of zoals de vraag die eerder in deze studie is ge-
formuleerd: is er een ketting te ontwaren in het Richterenboek, waarvan de
tekst over Simson een van de schakels vormt en waarbij de vrouwenrollen
ook in die context van betekenis zijn? De context die hier een rol gaat spe-
len, is de theologische agenda die de verteller van de Richterenverhalen
heeft: het verval van de broederschap, dat ruimte maakt voor het Davidisch
koningschap:

De zoektocht naar de ontwikkelingslijn begint met een inventarisa-
tie, waarbij alle vrouwelijke personages op rij worden gezet, met informatie
over de  stam  of de  stad van herkomst, de vader of vaderlijke  lijn, de echtge-
noot of partner en tot slot van wie de vrouw in kwestie de moeder is. De
personages zonder naam worden aangeduid naar de eerste vermelding van
hen in het boek Richteren. Alle gegevens die in de tabel zijn verwerkt, zijn
terug te vinden in de tekst zelf:
Daarna worden de vrouwengestaltes gegroepeerd rond themata: vrouwen
met een naam, moeders, dochters, vrouwen die doden, toeschouwers en hoe-
ren. Binnen deze clusters worden de vrouwenrollen geplaatst in de verhalen
waarin ze voorkomen en wordt er gezocht naar overeenkomsten tussen de
rollen en naar de plaats binnen de theologische agenda van de verteller.

' Zoals het onderzoek van Van Midden (1998) laat zien. Voor een toelichting zie
'2.3 Onderzoeksdoel. Exegese van Simsons levensverhaal en theologische duiding'.

2 Idealiter zou ten behoeve van dit hoofdstuk over theologische lijnen het hele
Richterenboek zijn bestudeerd aan de hand van de syntactische analyse, maar dat
was in het kader van deze studie geen haalbare kaart. De syntactische analyse van Ri
6-9 met exegese en theologische verwerking is Van Midden 1998, maar in dit bij-
belgedeelte speelt geen enkele vrouw een rol.
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Aan het slot wordt gekeken of de presentie van deze personages in de theo-
logische agenda van het verval van de broederschap ertoe doet, of dat ze
bijvoorbeeld eerder literaire versieringen genoemd kunnen worden, die een
verhaal aantrekkelijk maken voor het publiek.

De vrouwen in Richteren3
vers naam stam/stad dochter van vrouw van moeder van

1.12 Aksa Juda Kaleb Otniel

3.6a NN 'hun dochters' andere volke- zonen van         -
ren Israel

3.6b NN 'hun eigen doch- Israel Israel zonen andere     -

ters' volken

4.44 Debora Efrarm -  -  'Israel'
4.17 Jael                                                      -                        Chever de          -

Keniet
5.28 NN 'Sisera's moeder' Sisera

5.29 NN 'jonkvrouwen'
8.30 NN 'veel vrouwen' Gideon 70 zonen
8.31 NN 'bijvrouw in Si- Sichem Gideon Abimelech

chem'
9.49 NN 'duizend mannen Sichem

en vrouwen'
9.53 NN  ' isha achad,  een of Tebes

andere vrouw'
1 J.J NN 'isha zona, hoere- Gilead Jefta

rende vrouw'
11.1 NN 'Gileads vrouw' Gilead Zonen

11.34   NN 'zijn dochter' Gilead Jefta maagd
11.37      NN  'mijn gezellinnen'
12.9a NN 'dertig dochters' Zebulon Ibsan 'naar elders'      -
12.9b NN 'dertig dochters zonen van        -

van elders' Ibsan
12.14 ongenoemd 40 zonen van 30 kleinzo-

Abdon nen

13.2 NN 'zijn vrouw                                 - Manoach Simson
14.1 NN 'een vrouw in Timna de Timniet Simson              -

Timna'
14.2 NN 'dochters van de                                                 -

Filistijnen'
14.3 NN 'dochters van je Israti

broeders'
15.2 NN 'haarjongere zus' Timna de Timniet       -                    -

3 De eenduidige verwijzingen naar vrouwen zijn opgenomen, de inclusieve op-
vatting van  5Nn0' '1 kinderen van Israel is buiten beschouwing gelaten. Ook is de
verwijzing arn baarmoeder in n31 UN15 0'nnr'In Onn een baarmoeder, twee baar-
moeders per hoofi per held (5.30) niet verwerkt, omdat het nog maar de vraag is of
Sisera's moeder hier een pars pro toto gebruikt of plastisch alleen op het lichaams-
deel doelt.
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16.1 NN  'isha zona, hoere- Gaza            -                           -
rende vrouw'

16.4 Delila Sorek - partner van        -
Simson

16.27 NN 'drieduizend man- Filistijnen         -
nen en vrou-
wen'

17.2 NN 'zijn moeder' Efrarm -  -  Michajehu
191 NN 'bijvrouw uit Bet- Juda man uit Bet- een leviet

lehem' lehem
19.24    NN 'mijn maagdelijke Gibea gastheer           -

dochter' Gibea
21.1 NN 'zijn dochter' Israel manschap                             -

van

Israel

21.10 NN 'de vrouwen' Jabes mannen van
Jabes

21.12 NN 'vierhonderd Jabes zonen van

maagden' Benjamin
21.21 NN 'dochters van Silo' Silo zonen van

Benjamin

Vrouwen van naam
Het boek Richteren begint met de dochter waar het boek Jozua mee geein-
digd is: Aksa. Samen met haar dragen nog drie vrouwen in Richteren een
naam: Debora, Jael en Delila. Alle andere vrouwen zijn naamloos, en kun-
nen alleen worden geTdentificeerd als ze door omschrijvingen gerelateerd
kunnen worden personages die wel een naam dragen: de moeder van Jefta,
de zus van de vrouw uit Timna, de dochter van de gastheer in Gibea.

vers naam stam/stad dochter van vrouw van moeder van
1.12 Aksa Juda Kaleb Otniel

4.4 Debora Efraim - Israel

4.17 Jael                                -                                 Chever de Keniet
16.4 Delila Sorek - partner van Simson    -

Aksa is de enige van de vier die in een verwantschapsrelatie met een vader-
figuur (Kaleb) wordt geplaatst. De drie vrouwen die niet gepositioneerd
worden als dochter, plegen handelingen met politieke gevolgen, terwijl Aksa
wel gepositioneerd wordt als dochter en zich in alle opzichten (zowel wat
haar huwelijk betreft als de vragen aan haar vader) binnen het familieterrito-
rium beweegt. Aksa is te beschouwen als de ideale dochter, een model-
dochter. Geen van de vier heeft de rol van moeder toebedeeld gekregen,
nergens is er sprake van dat ze kinderen krijgen of dat ze onvruchtbaar zijn
en dientengevolge geen kinderen kOnnen krijgen. Biologisch moederschap is
geen thema. Debora is 'moeder van Israel' (5.7), wat alleen metaforisch
opgevat kan worden. Wat partners betreft heeft Aksa met richter Otniel een
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model-huwelijk: ze zijn neef en nicht en hierdoor getrouwd binnen de broe-
derschap. De partnerrelaties  die de andere drie hebben, geven  stof tot naden-
ken:  Debora  is 6f vrouw van Lappidot 6f - wat waarschijnlijker  is - alleen-
gaand: In het eerste geval zou het merkwaardig te noemen zijn dat 'Mijn-
heer Lappidot' nergens vermeld wordt, in het tweede geval valt Debora als
alleenstaande vrouw buiten het gangbare basispatroon dat wordt gevormd
door een man en een vrouw die gehuwd zijn. Jael is vrouw van Chever de
Keniet, die in vrede leeft met Sisera de Kanaiiniet. Haar partner is politiek
gezien gevoelig. En Delila, mogelijkerwijs Filistijnse, is de partner van
Simson zonder familiair-juridische basis. Ook zij valt buiten het bovenge-
schetste basispatroon. Debora en Delila zijn de vrouwen die geen enkele
verwantschapsrelatie lijken te hebben. Van Delila wordt zelfs helemaal geen
afkomst of volk genoemd: De vier vrouwen hebben, naast het gegeven dat
ze een naam dragen, gemeen dat ze initiatief nemen. Drie initiatieven van
hen zijn betekenisvol voor het verloop van het (oorlogs)verhaal: Debora
voert de strijd aan tegen de Kanaanieten, Jael doodt de Kanalinitische aan-
voerder Sisera, en Delila levert haar vrijer Simson uit aan de Filistijnen.
Aksa, de in Richteren eerstgenoemde, handelt wel, maar haar daden zijn niet
in een context van oorlog en vijandschap en daarmee niet ten gunste van een
strijd die de Israelieten voeren. Zij laat zich door haar vader uithuwelijken en
vraagt daarna haar vader om land en water (1.15). Met deze vraag zorgt ze
voor bestaansmogelijkheid van de familiaire lijn die zij gaat vormen met
haar echtgenoot-neef Otniel. De drie vrouwen met een partnerschap dat bui-
ten het gangbare patroon valt, voeren handelingen uit met een politiek karak-
ter:

Aksa wordt in feite geschetst als model-vrouw: ze is niet alleen de
ideale dochter, maar ook de vrouw die haar verantwoordelijkheid neemt in
het voortbestaan van de familie. Debora is, net als Otniel, model-richter. Ze
'richt Israel' (4.4) zorgt voor haar volk als de 'moeder in Israel' (5.7), zoals
ze zelf zingt. Zij voert wel de strijd aan, maar trekt passend bij haar positie
als vrouw niet zelf ten strijde. Daarvoor heeft zij Barak aan haar zijde. Het
slagveld laat zij aan mannen. Met deze twee vrouwen is neergezet waar het

bij Simson fout gaat: hij neemt niet zijn verantwoordelijkheid als zoon van
een Israeliet doordat hij een Filistijnse vrouw verkiest boven een 'dochter uit

4 Zoals eerder in deze studie betoogd, kan %17'B# rat, de appositie bij 'Debora'
in Ri 4.5, worden opgevat als 'vrouw van de fakkels' en hoeft het niet per se 'vrouw
van Lappidot' te betekenen.

5 Van Midden (1998, 249) lijkt in de associatie-val te lopen als hij Delila een 'Fi-
listijnse hoer' noemt.

6 Een voorzichtige conclusie die buiten het bereik van dit hoofdstuk valt: in de
bijbel lijkt het voor een Israelitische vrouw niet mogelijk een functie in het private
domein te combineren met openbaar optreden of het verrichten van handelingen met
een politieke lading.
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zijn broeders', en hij is een farce van een richter. In alles het tegendeel van
een richter die handelt in het belang van zijn volk. Jael is de niet-Israelitische
vrouw, gehuwd met Chever (de naam betekent 'vriend' of 'makker'), een
Keniet,7 die in de strijd met de haar ten dienste staande middelen de Kana-
anitische aanvoerder Sisera verovert. Alsof hij een kind is, geeft zij hem
melk te drinken en laat ze hem slapen, dan verkracht zij hem met fatale ge-
volgen door een pin door zijn strot te slaan. Zij handelt ten gunste van Israel,
maar los bezien van een positiebepaling die de interpretatie kleurt, pleegt
Jael een verraderlijke daad, die de gastvriendschap geweld aandoet. Als zij
een Israelitische was geweest die de vijand had geholpen, dan zou deze daad
niet positief zijn beoordeeld in de overlevering. Jael beweegt zich tussen
twee volkeren en kiest zelf voor welk volk zij een chavra, een vriendin, wil
zijn. Delila is de vrouw die vrij van banden voor zichzelf kiest. Er wordt
geen melding gemaakt van een Israelitische of Filistijnse alkomst (al is er
natuurlijk wel de suggestie), ze huwt niet met Simson. Wat ze doet, doet ze
niet in het belang van een volk waartoe ze behoort of wil behoren, ze handelt
uit eigenbelang. De Israelitische model-vrouw Aksa is de echtgenote van de
mannelijke model-richter Otniel, de volkenloze Delila is de bed-partner van
de mislukte richter Simson, en tekent voor zijn ondergang. De rol van drie
personages heeft een politiek karakter, en kent niet een gezin, een familie of
een stam als domein. De vrouwen met een naam, opeenvolgend met een
steeds lossere band met de kinderen van Israel, laten op rij in ethische maat-
staven een teloorgang zien: de zorg voor familie en volk (Aksa en Debora)
verandert via volksverraad (Jael) in eigenbelang (Delila).

Moeders
naam stam/stad dochter van vrouw van moeder van

4.4 Debora
EfraTm                         -                                                                                                       'Israel'

5.28 NN 'Sisera's Sisera
moeder'

8.30 NN 'veel vrouwen' Gideon 70 zonen
8.31 NN 'bijvrouw in Sichem Gideon Abimelech

Sichem'
11.1 NN 'isha zona, Gilead Jefta

hoererende
vrouw'

J 1.J NN 'Gileads Gilead zonen
vrouw'

12.14 ongenoemd Efraim zonen van Ab- 30 kleinzonen
don

13.2 NN 'zijn vrouw'                        - Manoach Simson
17.2 NN 'zijn moeder'      Efraim           -                                              Michajehu

  Volgens Ri 1.16 wordt met 'de Keniet' de schoonvader van Mozes bedoeld. Dit
is Rettel (Ex 2.18). Er was vrede tussen het huis van Chever de Keniet en Jabin, de
koning van Chazor (Ri 4.16) en Sisera kon daardoor hulp verwachten van Jael.
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Bij de moeders is een ontwikkeling in moreel handelen te zien. Van de
'Moeder van Israal' tot de moeder van Michajehu, die het geld dat haar zoon
gestolen heeft, weer aan hem teruggeeft, wat hem de mogelijkheid geeft een
afgodsbeeld te maken. Het perspectief vernauwt van het volk tot de eigen

oogappel. In de rij zijn de vrouwen van wie de gegevens binnen het reguliere
patroon zijn te passen, in de minderheid. Debora is geen biologische moeder;
ze zingt met Barak en gebruikt het beeld van Sisera's moeder die vergeefs op
haar gedode zoon wacht om via haar de vijand in een ongunstig licht te zet-
ten. Hier is het ironisch te noemen dat de moeder die trots is op haar kind,
een niet-Israelitische vrouw is. Van Gideon worden twee categorieen vrou-
wen genoemd: 'veel vrouwen' en een bijvrouw. De velen zullen er mis-
schien enkele tientallen zijn geweest vanwege de vermelding van 70 zonen.
Van Gilead zijn twee vrouwen vermeld: iemand die op basis van de gege-
vens een wettig echtgenote lijkt te zijn en een onbekend aantal zonen baarde,
en een hoererende vrouw. Deze wordt als eerste genoemd wordt, haar zoon
heeft een naam, de zonen van de andere vrouw niet. Van de negen verhaal-
momentens dat er van een moeder sprake is, is er 66n waar de moeders niet
zelf genoemd worden, maar alleen getraceerd kunnen worden via de welge-
noemde 40 zonen en 30 kleinzonen. Welbeschouwd is onbekend hoeveel
vrouwen hier ingevuld kunnen worden: niet alle zonen hoeven getrouwd te
zijn geweest, en een vrouw kan meer dan 66n kind baren. Na deze niet-
genoemde vrouwen is er de naamloze moeder van Simson, meer sjabloon
dan veelkleurig personage,  die in Richteren  13 geen moeder genoemd wor(iti
en de eveneens naamloze moeder van Michajehu (van wie geen man bekend

is), die een karikatuur van een moeder in Israel genoemd kan worden. Zij is
zo blind van moederliefde dat ze haar zoon de gelegenheid geeft met het
geld dat hij eerst zelf van haar gestolen had het verkeerde religieuze pad op
te gaan. Zo blijken van de genoemde moeders in Richteren de 'vele vrou-
wen' van Gideon en 'Gileads vrouw' nog het beste in het gangbare patroon
te passen: getrouwd en een of meer kinderen. Ik vind het in dit verband op-
merkelijk dat van Aksa en Otniel geen kinderen vermeld zijn. Een smet op
de schets van het model-huwelijk? Het hebben van kinderen had helemaal

gepast bij Aksa als model-vrouw binnen het familiaire kader, zoals hierbo-
ven aan de orde is geweest.9

8 Ja81 geeft Sisera melk te drinken laat hem daarna slapen; ze zorgt aanvankelijk
als een moeder voor hem, maar haar zorg mondt uit in moord. Vanuit Israelitisch

perspectief te interpreteren als een misgeboorte. Jael komt hiermee te staan tegen-
over de moeder van Sisera, die vergeefs op haar zoon wacht.

9 Schneider (2000,203) merkt op over de moeder van Simson: 'Her presence is
distinct from that of the other women in the book, who either did not have children
(Achsah, Deborah, Jael, and Jephta's daughter), or who are mentioned only in pass-
ing, without names (the mothers of Abimelech and his half brothers, and Jephta's
mother). Schneider licht niet toe waarin de aanwezigheid van deze vrouw verschilt
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Individuele dochters
Als we Aksa als startpunt nemen om te kijken naar de vrouwen die 'dochter'
genoemd worden,lo blijkt het aantal individuele vrouwelijke personages in
een expliciet gemaakte ouder-dochterrelatie beperkt te zijn. Van twee vrou-
wen weet de lezer dat ze dochter zijn van iemand, maar deze verwantschaps-
relatie wordt niet in de tekst vermeld. Zo moet de jongere zus van de vrouw
uit Timna wel de jongere dochter van de sprekende man zijn (15.2), maar ze
wordt niet als zodanig genoemd. Verder wordt er rond de bijvrouw in hoofd-
stuk 19 gestrooid met verwantschapscategorieen in relatie   tot   haar   ('bu-
vrouw', 'haar vader', 'de vader van het meisje', 'zijn schoonvader',
'schoonzoon'), maar wordt zij nergens 'dochter' genoemd.

11

vers naam stam/stad dochter van vrouw van moeder van
1.12 Aksa Juda Kaleb Otniel               -

11.34    NN 'zijn doch- Gilead Jefta maagd
ter'

14.1 NN 'een vrouw Timna de Timniet Simson             -
in Tim-
na'

19.24    NN 'mijn maag- Gibea Gastheer Gibea      -
delijke
dochter'

De eerste dochter is de enige met een naam, de laatste komt slechts in ge-
sproken tekst voor.12 De eerste drie laten elk een eigen vorm van gehoor-

van die van andere vrouwen, en ze is niet volledig in het opsommen van de vrouwe-
lijke personages.

10 Het dochter-zijn is nog nauwelijks gethematiseerd ofgeproblematiseerd in lite-
ratuur over Richteren of het Eerste Testament.

11  Hier Zij extra opgemerkt  dat  in  Ri  19  geen  van de personages  een  naam  dra-
gen: reden te meer om juist die naamloosheid te laten staan en deze vanuit een ver-
haal-functionalistisch perspectief te interpreteren. Overigens wordt in dit verhaal,
waarin gastvrijheid zo'n prominente rol speelt van de twee mannelijke hoofdperso-
nen, gezegd dat zij te gast zijn: de leviet woonde 'als gast in het achterland van het
gebergte van Efraim' (19.1), de gastheer in Gibea 'was van het gebergte van EfraYm
en woonde als gast in Gibea'. In Ri 19 zijn het de locativi die de namen dragen, een
verhaalgegeven dat in combinatie met het ontbreken van eigennamen voor de perso-
nages een interessant studie-object kan opleveren.

12

Sommigen geven dochters alsnog een naam: de dochter van Jefta wordt 'Bat'
vlg. B. Gerstein, 'A Ritual Processed A Look at Judges 11.40', in: Bal  1989,  175-
193; 'Bat-Jiftach' vlg. J. Cheryl Exum, 'Das Buch der Richter. Verschlosselte
Botschaften filr Frauern', in: Schottroff/Wacker 1999, 90-103. Bal (1988a) noemt de
dochter van Jefta 'Bath', de beoogde bruid van Simson 'Kallah', en de bijvrouw van
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zaamheid zien. Aksa is de ideale dochter, die zich laat uithuwelijken aan de
grootste held, en binnen haar mogelijkheden zelfstandig opereert en een
bruidsschat/overlevingspakket vraagt aan haar vader. De dochter van Jefta is
gehoorzaam aan haar vader en laat zich letterlijk slachtofferen, na twee
maanden in de bergen te hebben gerouwd met haar vriendinnen. De bij-
vrouw van de Leviet vlucht naar haar vader, maar gaat gehoorzaam toch
weer met haar man mee naar huis, wat haar fataal wordt. De laatstgenoemde
individuele dochter is niet gehoorzaam of ongehoorzaam. Zij wordt door
haar vader tegelijk met de bijvrouw ter verkrachting aangeboden aan de
mannen die het huis belagen (19.24). Van haar wordt niets vermeld, alleen
haar presentie doet er toe: 'Zie, mijn maagdelijke dochter en zijn bijvrouw,
laat ik die naar buiten brengen, verkracht hen en doet met hen wat goed is in
jullie ogen:13 Zij is 'verdingd: In deze woorden van de 'gastheer' echoot
het lot van de dochter van Jefta. In beide verhalen biedt een vader zijn doch-
ter aan die nog maagd is: als slachtoffer aan JHWH, en als 'losprijs' aan de
belagers. De twee dochters hebben daarnaast gemeen dat ze beiden maagd

zijn en dat dit gegeven gethematiseerd wordt in de vertelling. De dochter van
Jefta beweent in de bergen haar nbin, maagdel#kheid en daarmee haar mo-

gelijkheid tot het krijgen van nageslacht. Zij zal nooit kinderen krijgen. Haar
vriendinnen zullen dit tragisch einde van haar leven in herinnering houden,
waarmee ook in herinnering wordt gehouden dat de vader er zelf voor heeft

gezorgd dat zijn dochter geen nageslacht zal krijgen. De dochter van de
gastheer wordt als nhinin "n] miln maagdelilke dochter aangeboden. Als dit
aanbod zou zijn aangenomen, zou voor haar de mogelijkheid zijn komen te
vervallen om voor nageslacht te zorgen binnen een veilige, familiaire con-
text. 14

Een neergaande lijn licht op in zoverre het de bestaanszekerheid voor de
dochter in kwestie betreft, met een kwalijke rol voor de vader:

-   dochter Aksa zorgt voor de familie die ze met Otniel gaat bouwen
door water en land aan haar vader te vragen;

de Leviet 'Beth'. Zie het vorige hoofdstuk over naamgeving en de mogelijke conse-

quenties hiervan bij interpretatie van de verhalen.
13 Vertaling SHA 2001. Over deze sctne later in dit hoofdstuk meer.
14 Uit verhalen rond verkrachte vrouwen is te destilleren hoe moeilijk de positie

van het slachtoffer is. In TeNaCh is er het voorbeeld van een vrouw die verkracht
wordt en die uitzicht heeft op de status van gehuwde vrouw, maar wier familie kiest
voor wraak: Dina wordt overweldigd door Sichem, die daarna met haar wil trouwen

(Gen 34). Haar broers nemen wraak op de man en de stad Sichem. Ook is er nog het
verhaal van Tamar,  te na gekomen  door haar broer Amnon  (2  Sam  13). Zij vraagt

hem wanhopig waar ze moet blijven met haar schande als hij zijn wil doorzet. Hij
zet door, en zij zal de rest van haar leven in eenzaamheid doorbrengen in het huis
van Absalom, haar andere broer.
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-    de dochter van Jefta wordt door haar vader geslachtofferd vanwege
zijn belofte aan JHWH;

-    de dochter in Gibea wordt door haar vader aangeboden ter verkrach-
ting uit eigenbelang.

Het laatste personage bestaat zelfs alleen in gesproken tekst. Literair gezien
een broos bestaan. De vrouw in Timna blijkt buiten het veld te staan waar
deze dochters bijeen staan. Zij probeert zich staande te houden in het krach-
tenveld waarin zij terecht is gekomen, en identificeert zich dan met de een
(Filistijnse stadgenoten), dan met de ander (Simson). Uiteindelijk worden de
omstandigheden haar fataal. Haar vader komt ter sprake als iemand die iets
over haar als dochter te zeggen heeft op het moment dat hij Simson meldt
dat hij haar dochter aan een ander heeft gegeven. Bij het aanbieden van de
zus neemt hij de noemer 'dochter' niet in de mond. Integendeel, hij spreekt
over 'haar jongere zus' en legt zo een relatie met de beoogde bruid en niet
met hem als vader. Het is ook inhoudelijk logisch dat de vrouw in Timna
niet in het rijtje 'individuele dochters' voor komt, aangezien zij geen Israeli-
tische is en haar wederwaardigheden ook niet van binnenuit kunnen bijdra-
gen aan het schetsen van de neergang van de broederschap. Als de ouders
van Simson aan hun zoon vragen of er 'onder de dochters van je broeders'
en heel het volk geen vrouw voor hem te vinden is (14.2), moet de zoon weI
ontkennen: nee, er is geen dochter meer voor mij.15 De laatste was enig kind
en met haar stierf de laatste dochter,16 nog wel door de hand van haar eigen
vader. De vrouwen na haar worden geen dochter meer genoemd of niet als
zodanig behandeld door hun vader.

Groepen dochters / vrouwen

naam stam/stad dochter van vrouw van moeder van
3.6a NN 'hun dochters' andere volke- zonen van Israel    -

ren

3.6b NN 'hun eigen doch- Israel Israel zonen andere        -

ters' volken

12.9a NN 'dertig dochters' Zebulon Ibsan 'naar elders'           -

12.9b NN 'dertig dochters zonen van Ibsan    -
van elders'

14.2 NN 'dochters van de Filistijnen niet van Simson      -
Filistijnen'

14.3 NN  'dochters van je Israel je broeders niet van Simson      -
broeders'

15 Simson zal zelf geen nageslacht krijgen. Jefta heeft zijn eigen 'huis' beeindigd
door zijn enig kind om te brengen. Cheryl Exum (1990,420) wijst hier ook op.

16

De mogelijkheid de dochter van Jefta te laten staan voor Alle individuele doch-
ters van het volk Israel, kan een argument zijn geweest voor de auteur om haar
naamloos te laten blijven.
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2/.1 NN 'zijn dochter
'

Israel manschap van     niet van Benja-       -

Israel min
21.10 NN 'de vrouwen' Jabes mannen van niet van Benja-      -

Jabes min

21.12 NN 'vierhonderd Jabes zonen van Ben-     -

maagden' jamin
21.21 NN 'dochters van Silo zonen van Ben-     -

Silo' jamin

Na de episode waarin Aksa een rol speelt, bestaat de eerste groep dochters
die genoemd wor(it, niet uit Israelitische meisjes, maar uit de dochters van de
vijandelijke volken. Zij worden tot vrouw genomen door Israel (3.6a).
Meteen daarna wordt verteld dat Israel zijn eigen dochters 'aan hun zonen'

gaf (3.6b). De geschetste situatie staat in contrast  met de huwelijkssituatie
van Aksa: zij trouwt met haar neef en huwt daarmee binnen de broederschap,

terwijl in 3.6 de besloten broederschapsruimte wordt opengebroken door de
huwelijken met de Kanatinitische vrouwen en het uithuwelijken van de doch-
ters aan Kanaanitische zonen. Dan staat richter Otniel op en hij brengt rust in
de wanorde. In de hiernavolgende hoofdstukken wordt geen dochter meer
genoemd. Na het intermezzo over de dochter van Jefta17 wordt van de richter
Ibsan verteld dat hij dertig dochters en dertig schoondochters heeft, en van
richter Abdon dat hij veertig zonen, dertig kleinzonen en zeventig rossen
heeft. In deze opsomming is geen (schoon)dochter meer in zicht, noch van
Israelitische noch van Kanaanitische zijde. Als de vader aan zoon Simson

vraagt, of er onder de dochters van je broeders dan geen geschikte huwe-
lijkskandidaat is, weet de lezer van de Richterenverhalen dat dat inderdaad
zo is. Als er voor de zonen van Benjamin vrouwen nodig zijn, omdat de
overige stammen hebben gezworen dat hun dochters niet zullen huwen met
de stam Benjamin, is men gedwongen tot het zoeken van vrouwen onder de
andere volkeren. Zo is de cirkel rond: na de periode-Aksa haalden de zonen
van Israel vrijwillig bruiden uit vreemde volken, nu moeten de stammen
bruiden zoeken buiten de broederschap.

Tussenbalans: twee lijnen van huwbare dochters
Twee dochterlijnen zijn zichtbaar geworden, te weten van Israelitische en
van niet-Israelitische zijde. De Israelitische lijn heeft een model-dochter als
startpunt, zij is de enige die met naam en toenaam bekend wordt gemaakt
aan de lezer. Beide lijnen ontmoeten elkaar in de verklaring van de weder-

17 Jefta wordt geschetst als een man die vrijwel zonder verwantschap door het le-
ven gaat: hij heeft halfbroers, maar daar blijft het bij. Hij heeft geen zoon (11.34),
van een vrouw wordt geen melding gemaakt en zelf is hij zoon van een hoer en een
mogelijkerwijs onbekende man. De vader wordt Gilead genoemd ('Hij nu was een
zoon van een hoerenvrouw, verwekt had Gilead deze Jefta', 11.1), wat een per-
soonsnaam kan zijn maar ook kan slaan op de hele stad. Zo Nolan Fewell 1995,110.
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zijdse huwelijkse betrekkingen. De Israelitische lijn kent daarna nog een
naamloze dochter die geslachtofferd wordt door haar vader. De beide lijnen
ontmoeten elkaar vervolgens nogmaals via huwelijkse betrekkingen. De niet-
Israelitische lijn vervolgt met de dubbele-bruid-scdne via de twee naamloze
zussen uit Timna, van wie de een wordt vermoord door haar eigen volk en de
ander alleen heel even bestaat in de directe rede. Daarna valt een naamloze
vrouw ten prooi aan dubbel geweld: eerst de groepsverkrachting door de
mannelijke inwoners van Gibea, gevolgd door het in stukken gesneden en
verspreid worden over de stammen van Israel door haar echtgenoot. De laat-
ste vrouw van wie gezegd werd dat ze een dochter was, heeft haar korte be-
staan in de directe rede even daarvoor beleefd (19.24)
In onderstaand schema zijn de vrouwelijke personages met een dochterrol
verwerkt, de vierkante haken geven aan dat deze personages geen 'dochter'
worden genoemd, noch door de verteller noch door verhaalpersonages:

dochters van Israel dochters van andere volkeren
1.12 Aksa (1.12)

uitgehuwelijkt binnen broeder-
schap

3.6b dochters van Israel dochters van de Kanaanieten 3.6a

uitgehuwelijkt buiten broeder- ingehuwd in broederschap
schap

1 J.34 dochter van Jefta
eeuwig maagd

12.9a 30 dochters van Ibsan 30 schoondochters van Ibsan 12.9b
uitgehuwelijkt  'naar  elders'              ingehuwd in  broederschap

[vrouw uit Timna] 14.1

eerst (bijna) ingehuwd, daarna
gehuwd met ander
Oongere zus] 15.2
aangeboden tot inhuwen

19.2 [bijvrouw van de Leviet]
verkracht, vermoord

19.24 dochter van de gastheer
aangeboden ter verkrachting

21.1 dochters van Israel 400 [meisjes van Jabes] / dochters 21.12121.21
weigering tot huwen binnen van Silo
broederschap geroofd t. b.v. inhuwen in broeder-

schap

De laatste individuele dochters in beide dochterlijnen eindigen in het niets
van het gesproken woord. De dochter van de gastheer in Gibea wordt achter
een muur gehouden en blijft onzichtbaar (19.24); de jongste dochter wordt
aangeboden als huwelijkspartner maar als zodanig geweigerd (15.2). De
laatste verzen beschrijven een massa-scdne waarin de vrouwen niets meer
zijn dan buit in een verwarrend geheel van twee versies die verhalen over het
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roven van meisjes van elders, omdat men de eigen dochters niet aan de stam
Benjamin wil geven.

Sterven door een vrouw
Dan is er 'een of andere vrouw' uit Tebes, die zonder verwantschap wordt
getekend. Haar 'verdienste' bestaat uit het doden van Abimelech, de eerste
die tot koning wordt uitgeroepen. Hij is de zoon van richter Gideon, die
zichzelf met een koning vergelijkt. In deze periode wordt de broederstrijd
die is uitgebarsten, tot broedermoord.18 De strijd wordt beslecht door de
vrouw die een molensteen op Abimelech gooit vanaf de toren in Tebes. Deze
vrouw is in een lijn te plaatsen met Jael en Delila. Alle drie zijn ze verant-

woordelijk voor de dood van een man: Jael voor de dood van de Kanaaniti-
sche aanvoerder Sisera, de vrouw in Tebes voor de dood van Abimelech, en
Delila - in afgeleide zin - voor de dood van Simson. 19

Toeschouwers
Er is een aantal vrouwelijke personages niet besproken tot nu toe:

Naam stam Dochter van Frouw van Moeder
van

3.29 NN 'jonkvrouwen'
9.49 NN 'duizend mannen en Sichem

vrouwen'
11.37     NN 'mijn gezellinnen'                              -                                                -
16.27 NN 'drieduizend mannen                                               -

en vrouwen'

Bij de aanname dat elk personage ten dienste staat van de theologische
agenda van de verteller, zouden ook zij een plaats moeten kunnen krijgen in
de neerwaartse beweging die is te onderscheiden in het Richterenboek. Heb-
ben zij een plaats, of vallen ze bij de werkwijze die tot nu gevolgd is, buiten
de boot?
De vrouwen die worden opgevoerd in het lied van Debora en Barak (5.29),
zijn de toeschouwers van de ellendige situatie waarin de moeder van Sisera
zich bevindt: uitkijkend door het venster en vergeefs wachtend op de terug-
keer van haar zoon. Zij zijn in functie verwant aan de vriendinnen van Jef-

is Van Midden 1998,248.
19 Van Midden drukt zich m.i. te kras uit als hij schrijft: 'In Ri. 4 sneuvelt een

Kanaanistische generaal door de hand van een vrouw, in c. 9 sterft een half-Israeliet
door een vrouw, en ten derde sterft in Ri. 16 een volbloed-Israeliet, een nazir nog
wel, door toedoen van een vrouw.' Het handelen van Delila leidt tot de gevangen-

neming van Simson, maar defacto is het zijn eigen actie in de tempel van Dagon die
hem fataal wordt.
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ta's dochter: zij zijn de participerende toeschouwers van haar ellendige situa-
tie.

De vrouwen in 9.49 zijn onder de slachtoffers die zich hadden verschanst in
de toren van Sichem, op de vlucht voor Abimelech en zijn troepen. De toren
wordt in brand gestoken en de duizend zijn reddeloos verloren. Het is een
prelude op de drieduizend mannen en vrouwen die zich hadden geposteerd
op het tempeldak om zich te laten amuseren door Simson. Zij sneuvelen als
Simson de pilaren omver duwt en daarmee de tempel laat instorten.

Hoeren
De laatste vrouw over wie nog iets gezegd moet worden, is de
n:11 Tr:6N hoererende wouw uit de Filistijnse stad Gaza. Binnen het Simson-
verhaal heeft zij een betekenisvolle positie, zoals in het vorige hoofdstuk is
aangetoond. Zij is de vrouw met wie Simson wel het bed kan delen, toen het
hem niet gelukte om dat te doen met wie hij als zijn wettige vrouw zag. De
laatste richter wilde geen vrouw uit zijn eigen volk en kon geen vrouw krij-
gen uit het vijandige volk. Een hoer is wat hem rest. Er is wei een connectie
in de richterlijn via de professie van de vrouw: de grote richter voor hem,
Jefta, was de zoon van een n]1; meR hoererende vrouw.

Reprise: D-1 kwaad -10' juist en wto goed
In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de refreinzinnen 'juist in de
ogen van JHWH' en 'juist / goed in eigen ogen'. Het omslagpunt in het ge-
bruik van de twee refreinen is de constatering door Simson dat de vrouw in
Timna de juiste is in zijn ogen (14.3). Hij heeft nog een kleine discussie met
de vader van de vrouw die hij zich heeft uitgekozen, als Simson zegt dat de
vrouw 70' juist is, terwijl de Timniet zijn andere dochter aanbiedt en haar bij
wijze van aanpruzing :]120 goed noemt (15.2), maar hij houdt voet bij stuk.
Simson en zijn beoogd schoonvader praten langs elkaar heen als het gaat om
huwelijkskandidaten. In Richteren  19  is een vervolg te zien  op deze 'uitruil'
van vrouwen. In 19.24 doet de gastheer in Gibea  de belagers van zijn gas-
ten het voorstel de bijvrouw van de Leviet samen met zijn eigen dochter aan
hen ter beschikking te stellen. Hij, de man van EfraYm, zegt daarbij tegen de
mannen van Benjamin:  'Doe met hen wat goed is in jullie ogen.' (19.24). De
ethische norm met religieuze dimensies is nu volledig losgelaten. le' juist is
niet meer het criterium, de mannen in Gibea worden aangemoedigd zich te
verlagen tot het niveau van de man uit Timna, de Filistijn, de onbesnedene:
doe wat =le goed is in eigen ogen en niet wat 70' juist is in de ogen van
JHWH. Het verval begint zijn dieptepunt te bereiken. Na de kentering die

20 Die nota bene zelf te gast is  in die staci,  volgens  19.16:  'De man was van het
gebergte van Efraim en woonde als in Gibea, de mensen van de plaats waren Ben-
jaminieten' (SHA 2001).
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zichtbaar werd in 15.2 zullen de broeders niet meer doen wat juist of kwaad
is in de ogen van JHWH, maar alleen nog wat ze zelf, ieder voor zich, goed
achten in eigen ogen. Uiteindelijk zal de broederschap tot inzicht komen. Als
de Leviet zijn vrouw, die de groepsverkrachting niet heeft overleefd,21 in
stukken snijdt en naar elke stam een deel van haar lichaam stuurt, is de reac-
tie van de ontvangers: 'hoe is nOnn dit kwaad geschied?' Het wordt herhaald
in 20.12, en in 20.34 en 20.41 staat tot tweemaal toe, als de broeders als
vijanden tegenover elkaar staan: 6 ze zagen dat 2077 het kwaad hen had be-
reikt'. Ze hoefden het kwaad  niet  meer zelf te  doen  of op te zoeken,  het was
waarheid geworden: de broederschap is verdeeld tot op het bot.

Conclusie
Er is een neergaande ontwikkeling te zien in de tekening van de vrouwelijke
gestalten in het boek Richteren.22 De vrouwen met een naam hebben een
forse rol toebedeeld gekregen. Het past in de neergang dat deze personages
vrouwen zijn met een steeds lossere band met de kinderen van Israel en met
een teloorgang in het ethisch handelen. Ook de moederfiguren illustreren de
neergang: de eerste moeder die genoemd wordt, is nog een omkering van het
ideaal in gunstige zin voor Israel (Sisera's moeder die vergeefs wacht op
haar zoon), de laatstgenoemde moeder is blind voor de fouten van haar zoon
(Michajehu, het gestolen geld, de priv6-godsdienst). Het sterkst wordt de
neergaande lijn geschetst door de twee dochterlijnen die onderscheiden kun-
nen worden, die parallel aan elkaar hun eigen zicht geven op de uitholling
van de broederschap waarvan in Richteren sprake is.
De lijnen lopen vanaf het startpunt in de persoon van Aksa via naamloze
individuen en groepen meisjes naar de laatste dochters, die slechts in de di-
recte rede een bestaan vinden.
Het is opvallend dat de vrouwen aan het begin van het Richterenboek een
naam dragen en zelfstandig handelen, te weten Aksa en Debora. In de bloei-
ende broederschap zijn dit vrouwen die mede het ideaal personifieren: Aksa
is ideale de dochter die gehoorzaam is dn initiatiefrijk zorgdraagt voor het

21 Al geeft de tekst hier geen uitsluitsel over. De vrouw, die voordien behalve
097'ED bjvrouw TI,Din het meb/e werd genoemd, wordt na de verkrachting door de
verteller TreRTL de vrouw genoemd: 19.26-27 'Bij het aanbreken van de morgen
kwam de vrouw en viel neer voor de ingang van het huis van de man [...] en zie: de
vrouw, zijn bijvrouw, neergevallen voor de ingang van het huis, haar handen op de
drempel.' (SHA 2001).

22 Schneider (2000, 199) merkt op: 'Throughout the book, women's situations
have been becoming more desperate. A request for better land from a father who
gave her away has led ultimately to a father killing his own daughter.' Hoewel zij
zich hier beperkt tot Ri  1 -11, en het gaat om  de 'wanhopige situatie' van individuele
personages, past haar observatie bij de conclusie van de neerwaartse ontwikkeling.
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voortbestaan van de stam; Debora is de ideale moeder die zich met raad en
daad bekommert om het volk. In tegenstelling tot de mannelijke personages
worden de vrouwelijke personages steeds vager. Daarin vertonen ze een
parallel met de broederschap. De verteller gebruikt voor de Israelitische
vrouwen geen eigennamen meer, en zij worden vooral in groepsverband
geduid, en wel naar de rol die ze gezamenlijk hebben in het voortbestaan van
het volk. Alleen de 'vreemde' vrouw zonder context, krijgt een naam: Delila.
Haar rol is relatief klein - ze ontfutselt een richter zijn geheim - maar deze
wordt wel in een aantal repeterende sctnes verteld. De verteller lijkt hier pas
op de plaats te maken om de voorlaatste richter op groteske wijze te presen-
teren als een man met een zwak voor vrouwen. De ruimte die hij geeft aan
het personage Delila is verhaal-stilistisch te begrijpen (het publiek zal ervan
gesmuld hebben), maar verhaal-inhoudelijk niet nodig (de verteller had
Simson ook eerder kunnen laten zwichten voor haar dringende vraag). Zij is
na Aksa, Debora en Jael de enige die zelfstandig handelt. De overige vrou-
wen doen wat van hen verlangd wordt, zij voegen zich naar de familiaire
wensen en eisen. Althans, er wordt door de verteller niet gerept van zelfstan-
dig gedrag, laat staan van ongehoorzaamheid. Een uitzondering lijkt wellicht
de vrouw in Tebes die de molensteen op het hoofd van Abimelech laat val-
len, maar ook zij handelt niet in strijd met wat wenselijk is voor het collec-
tief. In haar geval is het opmerkelijk te noemen dat wel haar daad, maar niet
haar naam is opgenomen in het verhaal. Een koning doden, en dan nog wel
de eerste die zich zo mag noemen, is een historische daad. Des te vreemder
dat zillnR TTOR een of andere wouw is. Zelfs van Samgar, van wie niet veel
meer bekend is dan dat hij een richter was die met een ossenstok Filistijnen
heeft verdreven, is de naam in het Richterenverhaal opgenomen. Wellicht
wil de verteller met het verhaalgegeven dat een of andere vrouw Abimelech
heeft gedood, aangeven dat het koningschap van Abimelech niet veel voor-
stelt.

De uitholling van de broederschap is te zien in de refreinregels 'De
kinderen van Israel gingen (door) met het doen van wat kwaad is in de ogen
van JHWH' van Richteren 2.11 tot en met 13.1, gevolgd door ieder deed wat
juist was in eigen ogen' van Richteren 17.6 tot en met het slotvers 21.25.
De cesuur is in het verhaal zichtbaar in het huwelijk dat Simson wil sluiten
met een Filistijnse vrouw. De vader van Simson vraagt nog voor de zeker-
heid: 'Is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk dan
geen vrouw?'. Maar juist deze Filistijnse vrouw is de vrouwe van zijn keuze,
noemt  hij  70'.   Aksa, de modeldochter, huwt binnen de broederschap, zelfs
binnen de familie (neef Otnial), waarmee de voortgang van de intact blijft,
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Simson zoekt het bij zijn huwelijk buiten de deur, waarmee hij de grenzen
van de broederschap dreigt te doorbreken.23

Simson, de mislukte richter en de mislukte nazir, maakt bij zijn dood goed
wat hij bij leven heeft nagelaten: hij doodt de vertegenwoordigers van het
Filistijnse volk en drieduizend van hen, en hij verwoest de tempel van Dag-
on. Met het doden van de Filistijnen heeft hij alsnog zijn richterschap invul-
ling gegeven. De verwoesting van de tempel van de Filistijnse god Dagon

een genoegdoening van de verzaking van Simsons religieuze praxis.
Nadat alle aandacht gericht is geweest op de richter-nazir, valt de rest van
het Richterenboek (17-21) uiteen in twee verhalen.24 Het verhaal rond Mi-
chajehu tekent hoe zeer Israel van God los is. Een gesneden beeld betaald uit
dubieus verkregen geld, een priv6-tempel, een priv6-priester. Het heeft niets
meer te maken met de voorschriften die Mozes gegeven heeft. Het verhaal
rond de bijvrouw in Gibea toont de teloorgang van de broederschap en de
gruwelijke daad die nodig was om iedereen wakker te schudden en weer tot
solidariteit te laten komen. De broederschap is in geest weer bij elkaar, en in
vrede ging iedereen 'vandaar uiteen, ieder naar zijn stam en naar zijn fami-
lie, en vandaar trokken zij elk naar zijn erfdeel.' (21.24).
De mannelijke lijn laat via de geschiedenis van de richters de teloorgang van
de broederschap zien, de vrouwelijke lijn weerspiegelt deze neerwaartse

beweging in die zin dat de vrouwengestalten vooral als dochters een rol spe-
len en dat zij daarmee laten zien hoe het gesteld is met het voortbestaan van
het volk. De mannelijke rollen bestaan voornamelijk uit richterschap, nazire-
aat en koningschap, de vrouwelijke nolen behelzen voor 66n persoon het
richterschap (alleen Debora), voor een aantal het moederschap en voor velen
het dochterschap. De richters lijken de geschiedenis te bepalen - maar ze
doen dat niet op positieve wijze. De vrouwenrollen verzorgen met name de
illustrerende voorbeelden waarin de aflopende geschiedenis zichtbaar wordt.
Als een cliUhanger staat er nog 66n keer het refrein (21.25):
'In die dagen was er geen koning in Israel, ieder deed wat juist was in zijn
eigen ogen.'

23 Bij zijn dood blijkt de grens gesloten, namelijk als Simson door 'zijn broeders
en het hele vaderhuis' begraven wordt (16.31).

24 6
The emphasis upon women, combined with what men did for and because of

them, prepares the reader for the following stories in which these factors rise to such
a pitch that Israel almost destroyed itself over them.' (Schneider 2000,227). Ik ben
het niet eens met de nadruk die Schneider gelegd ziet op de vrouwen als leeswijzer
voor het vervolg van Richteren. Het gaat m.i. om de twee sporen die worden ge-
volgd na Ri  13: de teloorgang van de broederschap enerzijds en het van God losra-

ken anderzijds. De vrouwen in Ri 13-16 spelen een rol binnen het leven van Simson,
het gedrag van Simson is onderdeel van de theologische lijn in het Richterenboek.
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Deze studie vormt, voor zover bekend, het eerste onderzoek naar Richteren
13-16 aan de hand van een syntactische analyse. Het onderzoeksresultaat laat
zien dat de toegepaste methode en de daarop gebaseerde exegese en theolo-
gische interpretatie, nieuwe elementen toegevoegd aan de bestaande inter-
pretaties. De basis van de interpretatie is gelegd door de syntactisch analyse,
die de structuur en de opbouw van de Simsoncyclus heeft blootgelegd, de
interpretatie geeft betekenis aan deze structuur en vult deze aan door via
intertekstuele lezing binnen TeNaCh relaties te leggen tussen tekstdelen met
vergelijkbare grammaticale constructies dan wel vergelijkbare inhoudeljke
verhaal-elementen.

Merideth stelt dat een verhaal op verschillende niveaus betekenis-
dragend kan zijn, en dus verschillende boodschappen kan uitdragen. Een van
de niveaus is die van gender en seksualiteit, een ander kan - toegepast op
Richteren   1 6  -  over de triomf van vroomheid en geloof  gaan,   of  over  de
voorzienigheid van God, aldus Merideth.' Haar reader-respons onderzoek
richt zich op een andere laag in het verhaal en beweegt zich daarmee op een
ander terrein dan van bijbels-theologisch onderzoek dan deze studie. Door-
dat bijbels-theologisch en gender-specifiek onderzoek zich richten op ver-
schillende gebieden, kunnen deze soorten onderzoek naast elkaar bestaan en
op elkaar worden betrokken. Ze zijn geen concurrenten en sluiten elkaar ook
niet uit.

Het  onderzoek naar Richteren   13-16  door  Kim is vrijwel onbespro-
ken gebleven in deze studie, omdat de resultaten van zijn onderzoek geen
licht werpen op de rollen van de vrouwelijke personages. Kim past een lite-
raire analyse toe volgens de methode van de 'Kamper School': op basis van
tien stappen wordt een tekst ingedeeld naar respectievelijk colon, versregel,
strofe, cantikel, subcanto en canto.2 De Masoretische distinctivi (als de pe-
tucha en setuma) alsmede grammaticale en inhoudelijke parallellismen spe-
len hierbij een grote rol. In zijn onderzoek is er geen systematische aandacht

'
Merideth  1989,75.

2 Zie Kim 1993, 118v (2.3.1 The "Kampen School") voor toelichting bij de me-
thode, die hij vervolgens toepast op de tekst van Ri 13-16.
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voor de vrouwelijke personages. Als voorbeeld mag de enige opmerking die
Kim wijdt aan de aangeboden dochter (15.3), dienen:

'The biblical author makes no mention of the reason for his refusal. But is was in all
probability because only his legitimate wife was "right" (yfr) in Samson's eyes.
The distant parallellism between twb and yfr supports this line of reasoning. ,3

Omdat Kim zich hier beperkt tot semantisch parallellisme en geen lijnen op
basis van theologische betekenis van woorden trekt naar andere plaatsen in
Richteren  13-16, laat staan naar buiten dit tekstcorpus, ontgaat hem  de  mo-
gelijke betekenis van Simsons woorden zoals die naar voren is gekomen in
deze studie.4 Dat er in het onderzoek en het onderzoeksresultaat nauwelijks
ruimte is voor de vrouwelijke personages, ligt niet aan de methode die Kim
inzet bij zijn onderzoek. De syntactische analyse zoals toegepast in mijn
studie is ook niet speciaal ontworpen of geeigend om zicht te krijgen op
specifiek de rollen van vrouwelijke personages. De aandacht van de inter-
preet voor bepaalde verhaalelementen bepaalt of er uitspraken gedaan wor-
den over deze aspecten, los van de gevolgde methode. Waarbij aangetekend
dat de constatering dat in een verhaal een element ontbreekt (bijvoorbeeld
het spreken door een vrouwelijk personage), ook een conclusie kan zijn.

De narratologische methode van Bal lijkt een complete tekening te
geven van het beeld dat van personages wordt geschetst in een afgebakende
tekst. Er wordt via deze methode duidelijk wie ziet wie wat zegt en wie wat
doet.5 Een nadeel van deze methode lijkt echter te kieven aan de beperking
ervan tot de vertellerstekst. Althans, dit lijkt de oorzaak ervan dat er in de
interpretatie door Bal geen plaats is voor de zus van de bruid. In deze theorie
is er op het niveau van de fabula sprake van een groep actanten als er een
cluster personages aangewezen kan worden die hetzelfde doel nastreven
binnen de grenzen van de fabula.6 Bij een afgrenzing van Richteren 15.1-3 is
er sprake van twee actanten: Simson en zijn vader, elk met een eigen doel.
Simson wil zijn bruid terug, de vader wil zijn jongere dochter uithuwelij-

3 Kim 1993,269.
4 Zie de notities hierover in hoofdstuk 5 ('Exegese van Richteren 13-16').
5 Bal 1997, 114.
6 Bal (1997, 197v, die hiermee Greimas volgt) hanteert de begrippen 'actors',

'characters' en 'speakers', naast het begrip 'actants'. Een 'actors'  is te onderschei-

den op het niveau van de fabula, de 'character' op het niveau van de 'story' en de
'speaker' op het niveau van de tekst. Een actant is lid van een groep 'actors' die een
bepaald karakteristiek kenmerk delen, waarbij dat kenmerk verband houdt met de
teleologie van de fabula. Ook andere verhaalelementen dan personages kunnen ac-
tanten zijn volgens Bals theorie, maar in de verzen die hier centraal staan, beperkt de
invulling van deze categorie zich tot personages.
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ken: De vader spreekt over twee zussen; door deze woorden wordt de groep
met mogelijke actanten uitgebreid met de vrouw die in eerste instantie aan
Simson is uitgehuwelijkt. Haar doel is in Richteren 14 het redden van het
vege  lij f (de Filistijnse mannen dreigen haar en haar vaderhuis te verbranden
als zij niet de oplossing van het raadsel aan Simson ontfutselt, waarop zij
hem ertoe overhaalt haar het antwoord te onthullen). Weliswaar heeft zij in
Richteren  15.1-3  geen doel, maar dankzij haar eerder optreden is deze vrouw
toch als actant te classificeren. Problematischer wordt het bij haar zus. De
'dochter in de aanbieding' heeft namelijk zelf geen doel,8 dus het teleologi-
sche criterium dat Bal hanteert, is niet van toepassing op deze vrouw. Hier-
mee valt zij buiten beeld bij de classificering van de actanten op het niveau
van de fabula. Maar toch speelt zij een rol en het zou onbevredigend zijn als
een 'verhaalelement' met rol niet in beeld zou komen bij de narratieve ana-
lyse. Haar rol lijkt op het vlak van de 'helper' te liggen. Bal zegt dat de hel-
per een noodzakelijke, maar in zichzelf onvoldoende voorwaarde vormt voor
het subject om het doel te bereiken. Helpers staan in contrast met opponen-
ten, en samen zorgen ze ervoor dat een fabula spanning bevat en lezens-
waard wordt.9 Vanuit het perspectief van de vader is de jongste dochter een
helper, vanuit Simsons standpunt is zij een helper van de opponent, een soort
afgeleide opponent. De theorie van Bal kent echter niet de subgroep 'helper
van de opponent' en maakt alleen onderscheid tussen subject opponent (als
tegenover van het subject) en helper (als medewerkende van het subject).
Met perspectiefwisseling waarbij de vader subject in plaats van opponent
wor(it, zou zij zonder bezwaar als helper kunnen worden geclassificeerd,
maar in de fabula van Richteren  15 is Simson het subject, en niet de vader. 10

De jongste dochter lijkt zo buiten alle categorieEn te vallen. Toch speelt zij
een rol. Zij wordt ingezet in een discussie en op basis van wat over haar
gezegd wordt, mogen we vermoeden dat zij zichtbaar op het toneel staat en
dus zichtbaar is voor de actanten. Haar presentie doet ertoe, al bestaat zij
alleen in de directe rede. Haar 'zijn' is haar bestaansrecht. De dochter heeft
dus een rol in het verhaal, maar hoe komen we haar op het spoor met de
bestaande analysemethode? Het lijkt erop dat de theorie van Bal uitbreiding

7 Van deze man kan ook gezegd worden dat zijn doel bestaat uit het veiligstellen
van de eigen positie. De vader is geklemd tussen de agressieve bruiloftsgasten (zie
14.15 waar de dochter en haar vaderhuis worden bedreigd met verbranding) en de
licht ontvlambare Simson. Maar ook in dit geval is er sprake van een ander doel dan
Simson heeft.

8 De lezer wordt althans niet bekend gemaakt met een mogelijk doel dat zij zou
kunnen hebben.

9 Bal 1997,202.
" De vader is niet te categoriseren als anti-subject, doordat er geen sprake is van

een eigen, zelfstandig na te streven doel. Zie Bal 1997,203.
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behoeft op het niveau van de personages, willen we geen bijbelse figuren
over het hoofd zien en met deze figuren informatie missen die kan helpen bij
de exegese. Bedoelde uitbreiding zou zicht moeten geven op Alle personen,
ook indien ze alleen in de directe rede existeren.11 Met de theorie van Bal
zou er ook geen zicht zijn gekomen op de laatste individueel genoemde
vrouwen uit de twee dochterlijnen, doordat ze geen actanten, subjecten, anti-
subjecten, opponenten of helpers genoemd kunnen worden. Ze zijn object
onderhandelingswaar en functioneren alleen als zodanig.
Op het niveau van de fabula spelen de vrouwen geen rol, dus daar behoeft de
theorie geen uitbreiding. Wel zijn zij object en wordt er over hen gesproken.
Toch biedt het niveau van de focalisatie ook geen oplossing: de vrouwen in
kwestie zien niets, zeggen niets, doen niets. Bal begrenst de categorie acteur
tot degenen over wie de verteller iets zegt terwijl het in het geval van de
aangeboden dochters (Richteren   15 en Richteren  19)  gaat om personen  over
wie een acteur iets zegt. Er lijkt daarom wel een aanknopingspunt op focali-
satie-niveau te zijn: ze spelen een rol vanuit het perspectief van een van de
actanten (ongeacht of ze subject, anti-subject etc zijn op fabula-niveau). Om
de laatste dochters in de twee lijnen op de voorgrond te krijgen en van in-
vloed te laten kunnen zijn in de exegese, zou een specificerende vraag toe-
gevoegd kunnen worden: 'Over wie wordt gesproken?

,12

In de  introductie van dit onderzoek werd de vraag opgeworpen of de
vrouwenrollen de verhalen beinvloeden, maar ook of de invloed de andere
kant op werkt: of de verhalen de rollen bernvloeden. Op basis van de uit-
komsten is vast te stellen dat de agenda van de verteller de tekening van de
vrouwenrollen heeft beinvioed: hij heeft de vrouwengestalten 'gebruikt'
voor zijn doel de neergang van de broederschap neer te zetten. Studies die de
aandacht richten op een enkel vrouwelijk personage, of personages met el-
kaar in verband brengen over de grenzen van bijbelboeken heen, dienen
rekening te houden met de mogelijkheid dat een verteller een eigen agenda
heeft met zijn vertelling en de taal die hij gebruikt, ten dienste stelt van die
agenda. Voor een interpretatie die recht doet aan de rollen die de verhaalper-
sonages spelen, is het daarom aan te bevelen dat een bijbelwetenschapper
eerst die agenda van de verteller opdiept, en voor z/hij tot interpretatie over-

11 Het is interessant te onderzoeken of deze uitbreiding niet alleen personages
met hele kleine rollen naar voren haalt, maar ook nieuw licht zou kunnen werpen op
personages die hun eerste existentie in de directe rede beleven, zoals het geval is in
Ri  13, waar Simson  voor het grootste deel alleen (prenataal) bestaat  in de directe
rede.

12 6Wie wordt gehoord' valt af als toegevoegde vraag, doordat de al bestaande

vraag 'wie spreekt' deze vraag includeert. 'Aan wie/wat wordt gedaan' wordt in
vertellerstekst beantwoord en is dus via de bestaande theoretische invulling te ach-
terhalen.
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gaat. Uiteraard doet deze geboden voorzichtigheid opgeld voor alle onder-
zoek naar personages of overkoepelende themata.

Van Midden toont met zijn studie naar Richteren 6-9 aan, dat de
route syntaxis > structuur > exegese > theologische concept een begaanbare
weg is om een tekst betekenis toe te kennen:3 Uit de onderhavige studie naar
Richteren 13-16 blijkt  dat  bij een gendergericht onderzoek waarbij vrouwe-
lijke personages centraal staan, deze route de onderzoeker behoedt voor het
gevaar dat de personages worden losgezongen van de tekst die een verteller
heeft geconcipieerd, en een eigen leven gaan leiden. 14

13 Van Midden 1998,274.
14 Dat verhaalpersonages leven binnen de marges van het verhaal wordt des te

duidelijker als een auteur gaat spelen met deze wetmatigheid. Dit is het geval met Pa
Pinkelman en Tante Pollewop die op het eind van de serie zich losmaken van het
papier en daarmee van hun bedenker, en een eigen leven gaan beginnen. De schrij-
ver vraagt Pa Pinkelman of hij tante Pollewop een kus mag geven. Pa Pinkelman
weigert tot verrassing van de schrijver: "Ik heb je zelfgemaakt,' zei hij tie moet dus
doen wat ik wil.' Pa Pinkelman stond langzaam op. Hij zag vuurrood. 'Dat kan al-
lemaal wel zijn,' zei hij met krachtige stem, 'maar met die praatjes heb ik niets te
maken. Begrijp me goed: tante Pollewop is van mij. En wie daar aankomt, krijgt met
mij te doen.' Hierna ging hij bedaard weer zitten en at een haringslaatje. Tante Pol-
lewop ging onmiddellijk naar hem toe en gaf hem een  zoen op allebei de glazen van
zijn bril. 'Theo,'sprak zij, 'dit was het beste, wat ik ooit van je gehoord heb. Hier-
door ben je sterker dan de schrijver geworden. Je staat op eigen benen. We zijn vrij.
Van dit ogenblik af hebben we met de inktpot van die man niets meer uit te staan.
Hij kan doen wat hij wil, van nu af zijn we ons eigen baas en gaan waarheen we
wilien. Dames en heren, wij groeten u. Kom, Theo.' En tante Pollewop stopte een
broodje in haar zak, gaf de schrijver een hand, kneep de tekenaar in zijn wang,  knip-
oogde naar de overige aanwezigen, stak toen haar arm door die van Pa Pinkelman en
wandelde opgewekt de deur uit. 'Dit,' zei de hoofdredacteur, toen hij van zijn verba-
zing bekomen was, 'is het kraste, meest krasse, wat ik ooit als journalist heb mee-
gemaakt. 't Is precies, of ze warkelijk leven.' 'Wel,' zei de ballonist, 'dat doen ze
ook.' En hij kon het weten.'. G. Bomans, De avonturen van tante Pollewop, Am-
sterdam/Brussel: Elsevier, 1953, 242-243.
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SUMMARY

The focus of this study is the role of the female characters in Judges
13-16. In these chapters the story of Samson's life is told from the
very beginning up to his death. The women who play a part in this life
story are Samson's mother (Judges  13), the woman from Timna whom
he wants to marry (Judges 14-15), this woman's sister (15.2), the
harlot whom he visits (16.1) and finally Delilah, who leads Samson to
his destruction (Judges  16).

The methods used in the many studies made of Judges 13-16
are in particular of a historical-critical, literary-critical and
narratological orientation. To my knowledge a syntactic analysis of
the textual grammar has not been applied to these chapters before. In
most studies the focus of the attention is either the judge himself or
Delilah, the woman who was to prove fatal to him. Whilst Samson is
placed in the limelight and Delilah with him, other female characters
in the Samson cycle do not receive as much attention as Delilah. Or, if
these women are mentioned at all, their role is marginalized. In this
study attention is given to each of the five women. For this the
syntactically oriented biblical-theological method is used. In each case
both the position of the woman in relation to Samson is inquired
(mother, suitor, harlot, friend) and how she figures as such in
Samson's life (bearing and giving birth, having sex, marrying).

A first aim in this study is bringing about an exegesis of
Samson's life story by focusing on the female characters in it. A
second aim is situating this life story in the context of the other stories
in the Book of Judges, in order to give a theological interpretation of it
in respect of the female characters presented in the whole of the book.
For this the female characters from Achsah to the virgins of Shiloh are
identified and related to one another within the framework of the
theological agenda of the particular passage. Hence, in both aims
pursued the female characters are the focus of the attention: How do
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they figure in Judges 13-16 and what new light does their role shed on
the theological meaning of this story? And how does the result of this
inquiry suit the theological agenda of the author of the  Book of Judges
as a whole?

An answer to this last question is sought after also in the light
of a similar study of Judges 6-9, by Van Midden. He argues that in the
Book of Judges by means of a theological historiography the author
writes in a hidden way about the kingship. Van Midden points to the
decline of brotherhood as a coordinating theme in Judges, by reason of
which room for the kingship came into being. Van Midden argues
along the *male' line; the judges themselves are central in his study.

My study, however, examines whether the picture of the female
characters as they come into view in this inquiry is compatible with
Van Midden's interpretation  of a declining brotherhood  as a phase
preceding the Davidic kingship.

The examination of the text is supported by two pillars: the one
being a syntactic analysis of of Judges  13-16, with special attention to
grammatical constructions and relations between sentences and the
grammatical positions of the characters, and the other being a biblical-
theological inter-textual inquiry, namely of the possible relations
between Judges 13-16 and other biblical texts. The Hebrew text used
for this study is the one provided by the Masoretes as found in the
Biblia Hebraica Stuttgartensia. T s choice was made on account of
the  understanding  of the bible  as a literary construction: a compilation
oftexts in an order based on decisions.

The method of analysis used consists of three lines, one following
naturally from the other:

-   the chapters: here the grammatical relations between the text
blocks are established - the characters function as stepping
stones - which results in the division of the text into
paragraphs (textual grammar);

-  the sentences, with special attention to (irregularities in) the
structure of a sentence and the order of the words (syntactical
grammar);

-  the characters, which constitute the grammatical-syntactical
perspective.

The first line consists of a structural analysis of the chapters as a
whole and in coherence with one another (textual grammar). The
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principal and the subordinate clauses are related to one another by
means of grammatical characteristics. On the basis of these relations
they are put in a hierarchical order, so that we see the pattern of the
story: clusters of sentences each form a paragraph around one or more
subjects.  The next step is making a syntactical analysis of the separate
lines or sentences (syntactical grammar). Here special attention is paid
to the structure of the sentence and the (implicit or explicit) subject.
The characters that were in the field of view already in the first two
rounds, are central in the third, in which also narratological insights
are applied.  Here the emphasis of the discussion is on deviations  in the
application of the grammatical rules, because these show the choices
the author made (the chosen strategy of applying the language
structure) and thus they may well contain interesting information for
the interpretation of the female characters in the stories.
In this study the attention is primarily fixed on the characters as
grammatical subjects - and in the course of the inquiry with a
concentration  on the female characters:  why  are they present  in  the
life story of Samson? There are quite a few questions about the
position and the function of the women in the Samson cycle. For
instance, to what extent are they present as for the syntax? And if they
are present, is their presence 'virtual' - i.e. do others speak about
thenn, refer to them - or are they also 'physically' present? And in the

latter case, are they present as acting subject, as person addressed (as
indirect object or in the vocative case) or otherwise (as object)?
The analyses yield the material which is the foundation for the
interpretation of the text. In order to render meaning to the text in a
well-founded way it is necessary to incorporate all the leads found
into an exegesis.  In this explanation of the text references are made to
other texts in the First Testament on the basis of comparable elements
as regards grammar and content. The perspective of this exegesis
concentrates upon the female characters, since their roles are the focus
ofthis study.

A result of this study is that the analysis of the syntax and the
exegesis and theological interpretation based on it, add new aspects to
the existing interpretations. This analysis elucidates the technical way
in which the narrator has used the language (structure) and how (s)he
played with it so as to take the reader by the hand (strategy). In the
inquiry we see how sentences are grammatically related. These related
sentences are clustered into text blocks, so that we gain a better insight
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in the structure of the story. These text blocks and the way in which
they are related to one another also give us a better view of the
characters and their position in the story. Thus it becomes clear that
the Delilah episode that has often been highlighted throughout the
reception history, is a relatively small part of the whole story, only
necessary to capture Samson. Readers who consider Delilah the
principal person in Samson's  life  and  fill  in her personality,  have
appropriated the empty spaces the author left in the story. The episode
of the wedding at Timna and its consequences is described more
extensively and the meeting with the woman is more important for the
course of Samson's life and for the history of the children of Israel
than the episode with Delilah. Furthermore, the lines between Judges
13-16 and other biblical stories gain a better view of what the author
has done with the characters, for instance with Samson's mother who
bears a striking resemblance to the barren Arch-mothers Hagar and
Hannah.

From the exegesis based on the syntactic analysis and in view
of relations with other biblical stories I come to the conclusion that
Judges 13-16 provides a satirical perspective  of the people of Israel
and its doings and dealings. Samson is faced with the impossible task
of being a nazir and a judge at the same time. This combination is the
key to the Samson cycle. This study sheds a different light on the roles
of the female characters than most other literary studies of these
chapters.  Each of the women adds something specific to the theme of
Samson as a parody. Manoah's wife gets the divine news of his birth
through a messenger of YHWH. The fact that she does not have a name
in the story clears the way for the bond between YHWH and Samson
which takes shape in the nazirhood. Manoah is the adoptive father; by
acknowledging the child as his son Samson becomes a member of the
tribe of the Danites. For the Israelites Samson's function is that of
judge.

The woman at Timna is sent by YHWH. She is the catalyst who
moves Samson to stand up against the Philistines. The offering of her
sister as a substitute bride makes clear that Samson wants to do what
is right in his own eyes, instead of what is right in the eyes of YHWH.
The visit to the harlot at Gaza shows how inviolable Samson's

position is, for despite opposition he gets a woman and in spite of the
visit to the harlot he is capable of leaving the city, although it is ringed
round by the Gazites. Delilah is a woman of unknown origin and
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context. Samson falls in love with her. However, the text does not say
whether the love is mutual. Delilah finds out what the secret is of
Samson's power in exchange for money, that is the only information
given by the author. Four of the five women have no name. Their
function of mother, bride, substitute bride and harlot prevails. They
just have a role in the depiction of Samson as a failing nazir and an
unsuccessful judge. The Delilah story indicates that Samson becomes
the victim of his own human failure, his incapability to resist the
advances made to him. Technically she is a flat character in the
narrative, even more than the other women in the story, whereas she is
awarded the greatest and most personal role in the event which
eventually leads to the destruction of Samson.

In the history of the judges the decline of brotherhood is
sketched via the male line, whereas the female line mirrors this
decline in the sense that the female characters figure mostly as
daughters and thus reflect the state of affairs concerning the future of
the  people.  The male roles are mainly those of judgeship, nazirhood
and kingship, the female roles are judgeship (once, namely for
Deborah), motherhood (for some) and daughterhood (for many). It
seems that the judges determine the course of history, albeit not in a
positive manner. The female characters function as examples in whom
the loss ofthe people of Israel becomes visible.

The method used that is sustained by the two pillars of the
syntactic analysis and the inter-textual comparison appears fruitful for
a gender-oriented study in which female characters are central. The
method of moving from syntaxis to structure through exegesis and
theological concept is a passible road which guards the researcher
from the danger of divorcing the characters from their narrative
context as it is composed by the author and from the danger of
allowing them to lead a life on their own.
(translation. Dr. Mark-Robin Hoogland C.P.)
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[<po> n'rl'll ]  [<Re> 1014 1 1

81 NQ XQtl 1 sg- 14

Apr» nnen] 82 NQ Oyqt 3sgF 14
+                           =======

[<co> nln' 7:4513 AN] [<su> ill315] I <Pr> -112M']   [«cj »1] 83 N WayX 3sgM 15

[<ob> ln11* 1  [<I j » Bil] [ <Pr> rim=Pl}
1

84 NQ oyqt 1pl- 15

[<Ob>  0'rll  '72]   [<co>  1'105]   [<Pr>  Mt 121]   [<Cj >11          1                                           85 NQ WeyO 1pl- 15

[ <c o>   nlin   AM 1      [ < su>   2794   =IMba 1 I <Pr> -IAR']   [<cj >1] 86 N WayX 3sgM 16

i<po> 93-1=Drl] [<cj>  OM]
1

87 NQ Xyqt 2 sgM 16

I<co> 10MbOA [<pr» 70M] [<Ng> Rb]  I      1 88 NQ Xyqt 1sg- 16
[<ob> MJ11] [<PC> T'1011rl] [<Cj> 0Rl]     1 89 NQ Xyqt 2sgM 16

I<po> nibl,n) I<co> min,51        1 90 NQ Xyqt 2sgM 16
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[<Su>  trijal   [<Pr>  127'1   [<Ng>  Nbl   [<cj>  '3]
1

91 N XQtl 3sgM 16
I<su> **53,1 I<pc» Min, 1*510]   I<cj,  'D]            |                                         92 N Nmel  ---- 16

[<co> nln' 114513 5*] [<su> filnb] I <Pr> 71jk']   [<cj >1] 93 N Wayx 3 sgM 17
+1                               ======-[<Su> 9150] [<Qp» 912]

1
94 NQ NmC1  ---- 17

[<Su> 91«133] [<Pr» MA'] [<Cj» '3]      1 95 NQ Xyqt 3sgM 17[spo> 111723]  [<cj>11            | 96 NQ WQtl 1pl- 17
Il                               ====li=

[<su> nin" 7%515,1 [<co» 15] I <Pr> mOR']   [<cj >1] 97 N WayX 3sgM 18

[<su> M ] [<Qu> M:251 98 NQ NmC1  ---- 18
[<co> '1 05] [<pr> 5*en}

1
99 NQ Oyqt 2sgM 18[<pc>  'blbi l   [<su>  hilii]   [<cj >1] 100 NQ Aj Cl -sg- 18

+                                =======

I<ob» All]121-  rl,41 O'Trn •72 rlit] [<su> ril.3#31 I <Pr> np,1 I<cj.ij 101 N WayX 3 sgM 19
[<Co> Mln'5] [<Lo> -11=n 511] [sprts Ir'] [«cj>11 102 N WayO 3sgM 19

[<pc,  M.722  1   [<cj >1]
 

103 N ptc. -sgM 19
[<Pr» MMODD]   1        1                                 104 N infc. ---- 19

[«pc>  0'*71   [<Su>  1%10*91  h'!3ib]   [<Cj >11            1                                                      105 N ptc. -plM 19
[<pr> 'n'] [<Cj»11 106 N MSyn 3sgM 20I«co» rin•meni I<co> MorAn 51:13) I<co» Rnbrij I <Pr> rlibl/=1

1
107 N infc. ---- 20

[<co> MOTOM =Mbn] [<su> Mine '-  brbl [ <Pr> 511']  [<cj >1] 108 N WayX 3sgM 20
[<pc»  m'Rl]   [<su>  'frleft*1  ill .]   [«cj >1] 1

109 N NmC1  ---- 20[«Co> 317*] [<Aj» 0;1'212 511] [<Pr> i'pn'l [<Cj»11     1                               110 N WayO 3plM 20
[<su>  ,-3'121'9  «1*56]   [<Mo>  711 ]   [<pr>  210']   [<Ng>  Mb]   [<cj >11 111 N WLQt 3sgM 21[<co> 1neR 5141 1-1111  514]  [<pc> ME-Inb] 112 N infa. ---- 21

[<su> r11213] [<pr> 117'] [<Mo> TN] 113 N 0Qtl 3sgM 21
[<su> Elil] [<pc> Mln' 114501 [<cj > 901 114 N NmC1  ---- 21

[<co» 1:'10* bR] [<su> i"f'13TD] I <Pr> 71314']   [«cj >11 115 N WayX 3sgM 22

[<pr> r'1113]] [<Mo> nin]
1 116  NQ Oyqt 1pl- 22[<pr> 11'*71 [<ob> 0'nbR] [<cj» 90]     1 117 NQ XQtl 1pl- 22

[<su>  'Ii,01%]   [<co>  151   [<pr>  -10Rn]   [<c j >1] 118 N WayX 3sgF 23
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[<Su>   illi-19 ]      [ <P r>   1"nrl ]      4<cj >   15 1
1

119 NQ XQtl 3sgM 23
[<po> 11rl'AnD]  1 1

120 NQ infc. ---- 23
[<Ob» Tin]131 711:01 [«co, 117'10] I«pr> npbl [<Ng> *5]

1

121 NQ XQtl 3sgM 23
Rob, ;1514 53 rIN]  [<PO> 13*07]  [<Ng> RJ]  [<cj >1]         1 122 NQ WLQt 3sgM 23

[<co» rINTD] [<po> 111,'13turl] [<Ng> Rbi [<Ti> rlro] [<c j >li 123 NQ WLQt 3sgM 23

[<ob>  10]   [<su>  MMAN}   [<pr>  75rl]   [«cj >1] 124 N WayX 3sgF 24
[«ob» 110130]  [<ob, 11021 r'IR]  [<pr> Rlprl]  [<cj »1] 125 N WayO 3sgF 24

[<su>  331371]   [<pr>  57291   [<cj >11 126 N WayX 3sgM 24
[<su>  719719]   [<po>  1;1372']   [<c j »1] 127 N WayX 3sgM 24

[<su> ttlt,9 M'13] I <Pr> 5nnl   r«cj »11 128 N WayX 3sgF 25
[<Lo><sp» 5*rle* 1,01 rip-13 1'0 / 17_;T]1-1130]  I<po> 110:2951 129 N infc. ---- 25
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Aco> mnitonl Rsu> 1050] [<Pr» 77']  [<Cj >11  1 N WayX 3 sgM 01[<ob><sp> m·nebt rli3O% / nnlan=i I<ob» nuR} I <Pr> Mm']  [<cj »1] 2 N WayO 3 sgM 01[<pr» bp') [<cj»11 3 N Wayo 3sgM 02
[<co> 113*51 1'=Rbl [ <Pr> 71'] [«cj>1] 4 N Wayo 3sgM 02

[<pr>  -ITOR']   [<Cj >1] 1
5 N WayO 3sgM 02

+       1Rob><sp> m'M:951 n 11=ZO /  nnianni I <Pr> 'M'En] [«ob» nuM] 1 1

6 NQ XQtl 1sg- 02[<co» ne*51 [<sc> '51 [<Ob> Mr'11*] [<pr> Imp] [<Mo> rl:111] [<Cj>11 7 NQ imp. 2plM 02
+

1
...==.=

[<Su> Y'•M 1,32] [<co> 151 [ <Pr> 710*']  [«Cj »1] 8 N WayX 3sgM 03

[<su> *02]  [«pc> '1 11 50=1 l'rIR Ml]nnj I<Ng> 1'14] [<Qu,n] 9 NQ NmC1  ---- 03
I«lic» 15171 [<su> nnit] [<cj» 'D] 10 NQ ptc. -sgM 03[<co><ap> O,5-11,n / m,rle<JOIJ] [<ob> r'10*] [<pr» MMph] 11 NQ infc. ---- 03

[<co> 192* 51*] [<su> 1'10 101 [«Pr> 713*'1 [«Cj>ll 12 N WayX 3sgM 03
+                =======

[<Co> '5] [«Pr> rip] [«ob, Mr'11*l 1 13 NQ imp. 2sgM 03[<co, '3'113] [<pr> ;170'1 [<su> itvh] [<Cj» '31     1 14 NQ XQtl 3sgF 03

[<Pr>  1127'1   [<Ng>  145]   [<su>  125ifi  i''fiA]   [«cj »1] 15 N WLQt 3pl- 04
[<su> if''M] [<pc, riln'I ]  [<cj » 93] 16 N Nmel  ---- 04

I«co» o,neb 1 ] I <PC> uptt:] [<Su> R'61] [«Ob, Mlkn] [<cj, 'D] 17 N ptc. -sgM 04[<co> 5*70'01   I<pc>  0,50  i   I<su> 990054]   [<Ti>  14•nn n:211   I<c j »11 18 N ptc. -plM 04
[<co> Mnlnrl] [<su> jIBR# 2-'b.".1 9,10 01 [<Pr> 77'] [<Cj>11 19 N WayX 3sgM 05I«co> nn]On •070 7:,1 I <Pr> 1242']   [<cj >1] 20 N WayO 3plM 05[<pc> 3*0] [<su> fii.'.1.w. 79'.31 [<Ij» M]M] [<cj»11 21 N ptc. -sgM 05

[<po» ln*775] 1
22 N infc. ---- 05

[<su>  h'tlt'·,  hj»il   [<Co>  1'512]   [<pr>  Mb=rl]   [<c j >11 23 N WayX 3sgF 06
[<po> lITDOW'] [<cj »11

1
24 N WayO 3sgM 06[<Ob» '71Ml [<Pr> 11003]  I     1                 25 N infc. ---- 06

[«pc> 199=J  [<Ng» l'R]  [<su> niA#liKA]  [<cj »11
1

26 N NmC1  ---- 06
[<co> 110RJ1 1'=Rb] I <Pr> 7'2;11   [«Ng»  RDI   [<Cj »11 27 N WLQt 3sgM 06

[<Pr» M P]  [<Re> 70M MR] 28 N XQtl 3sgM 06
[«pr, 77'1 [«cj,11 29 N Wayo 3sgM 07[<co» MeRb]  [spr» -107'] [<Cjpl] 30 N WayO 3sgM 07[<cop  11elle  •1'1101   I<pr>  70•rl)   I<c j >1 j

1
31 N WayO 3sgF 07
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[<Ti> 0,0,131 [<pr» 20,1 t<cj>11 32 N WayO 3sgM 08

t<po. mnnphi 1
33 N infc. ---- 08

[<Pr, 70'] [<Cj,11 34 N WayO 3sgM 08
[«ob» rl'-IRn nboo r'INi I<pr» rilE-15]

1
35 N infc. ---- 08

I<pc,  n•MEn  n•1101   I<su>  g-'.3,111,"i  t-th,19]   [<Ij p  MIMI   [<Cj >11 36 N NmC1  ---- 08

[<su> 03»1 [«Cj >1]
1

37 N Ellp  ---- 08
[<co> 1901 5N]  [<po>, lr#77'] [<cj>11 38 N WayO 3sgM 09

[«Mo. 50*1 11'771 [ <Pr> 17'1 [<Cj »11 39 N Wayo 3sgM 09
[<co» 1014 5Rl 1'214 5:41 [<pr, 15'1 [«c j >11 40 N WayO 3sgM 09

[<co> On'll I <Pr> ln. 1 I«cj »1] 41 N WayO 3sgM 09
[«pr> 1531*'] [<cj>1]

1

42 N Wayo 3plM 09
[«Co> Orib]  [<pr> 9'1;11  [<Ng, *bl I<cj»11 43 N WLQt 3sgM 09

[<Ob» 001nl [ <Pr> 7771   I<co»  n•- En  n•iinl   I<cj » •01 44 N XQtl 3sgM 09
[«co> Meltrl 5*l  [<su> 1,-·s.jk] I <Pr> 77'] [<Cj>11 45 N Wayx 3 sgM 10

I<ob» rinenl I<su> 170130] [<Lo> 02'1 [Spr» et:'1 [<cj»11 46 N WayX 3 sgM 10

[<su>  /19-115337'1]   [<Pr>  11Dll']   [<Mo»  101   [«Cj »  90]   1              47 ND Xyqt 3plM 10

[«Pr, 'M'] [«Cj »1] 48 N MSyn 3sgM 11
[<ob> lr'11*] [<ps> 0111*-ID]

1

49 N infc. ---- 11
[<Ob>  O'111¤  O'0509]   [<pr>  1np']   [<c j >1] 50 N WayO 3plM 11

[«pc> lnE] [ <Pr> 1,3,]   [<cj >11 51 N WayO 3plM 11

[<Su> 1101301 [«Co> cnbl [<Pr, 7131491 [<Cj»1] 52 N WayX 3 sgM 12

[<ob> ri7'M] [<Co> 005] [<Ij» 143] [«pr> n-11Mlt] 53 NQ oyqt 1sg- 12
nfne] [<co> 95] Rob> nniN] [<pr> 179]rl1 [<Mo> 73 1] [<cj> ON] 54 NQ Xyqt 2plM 12

I<Ti» nneon •n• [<PF> OrIN)Dl [<cj>11 1 1

55 NQ WQtl 2plM 12
m·<507 ov•jo c•:95:91 I«co» 0171 [ <Pr> •nrql   I«cj »il I

56 NQ WQtl 1sg- 12
[<Ob» 0'71% MO#M [<pr>  153 '81   [<Ng>  lill   [,<Cj > 0141] 57 NQ WLyq 2plM 13

[«Co, '5] [<Pr, 7']MD] 1
58 NQ infc. ---- 13

O,05ei  0,1,70  0,ebei    I«co»  ·51    [<Su>  tihm,1    [<Pr»  ¤rlrll]    [«Cj »1] 59 NQ WQtl 2plM 13
I<ob> 0,73% r'1110'brl                                                +                          ======I<co> 15] [<pr> 171 R'} [<Cj>11 60 N WayO 3plM 13

+                               =======
[<ob, lnl'n] [<pr> n-Ilrl]

1
61  NQ imp. 2sgM 13

[<po> ;131;10011   [<cj >11          1 62 NQ WeyO 1pl- 13
4

-==ii===
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[<co» Onb]  [<pr> -10*'] [<Cj>11 63 N WayO 3 sgM 14

[<su> 5385] [<Pr> Rl'] [<co> 501:701 1 64 NQ XQtl 3sgM 14
[<su>  Ip'IMYR]   [<Pr>  Rl']   [<Co>  TDI ]   [<Cj >11          1                                                        65    NQ WPQt 3sgM 14

+
[<pr, 153']  [<Ng>Rbi [<cj>11 66 N WLQt 3pl- 14[<Ob> ;17'MM} Npr> 7'3Mb]

1 67 N infc. ---- 14
ATi» O,0• nebel 68 N Defc  ---- 14

[<Ti» 91:'Ren Ol'01 I <Pr> '7'1 [<cj>1] 69 N WayO 3 sgM 15[<co>  Ilene  r10*51   [<pr>  1-113*9]   [<cj >1] 70 N WayO 3plM 15

I<ob> le•* r'IR] [<pr> 'rl ] 71 NQ imp. 2sgF 15[<ob> :17'Mn r'1141 [<co> 115] [<Pr» 7]'] [<Cj >1]  1   1 72 NQ WeyO 3 sgM 15[<Co> WRO]  [<ob> 1'0* M,1 81*1 1rllbil  [<pr> 9-101]  [<cj > 110]
1 73 NQ Xyqt 1pl- 15[«Po» 11 1't] [<Qu>M]      | 74 NQ infc. ---- 15

[<co> 1)51 [<pr> Or'Ittlp) 75 NQ 0Qtl 2plM 15[<Ng> Rl] [<Qu>71 76 NQ Nmel  ---- 15

[<co» 1'511] [<su> ].10t30 ,-10*] [<pr> 1%,7] [<cj >1] 77 N WayX 3 sgF 16
[<pr> 716*n]  [<cj >1] 78 N Wayo 3sgF 16

[<PO> 'lrIN]0] [<Mo> p-1] 79 NQ 0Qtl 2sgM 16[<po> '11'12;114] [<Ng» libl [<cj>1]  1 80 NQ WLQt 2sgM 16[<co» 'Al: '1%*1  [<Pr> Mlnl  [«Ob» Ml'MM] 81 NQ XQtl 2sgM 16[<Pr> Mn-13:1]  [<Ng> Rbl  [<Co> '51  [<Cj >11                                                               82  NQ WLQt 2sgM 16

[<Co> Mb] [<pr> 71214'] [«cj>1] 83 N Wayo 3sgM 16
---

[<pr, 'r'171rl] [<Ng> Rb] [<co> 'AMbi •OMb  I<Ij> n]71
1

84 NQ XQtl 1sg- 16[<Pr» 7']R]  [<Co> 151  [<Cj>1]      1 85 NQ Wpyq 1sg- 16
+                                           --===--

[<Ti»  090'n  nt,nel   I<co»  1951,1   I«pr>  12n1   I<cj »11 86 N Wayo 3sgF 17[<su> nrlmah] [<pc> 0;tb] [<pr> :1'7] [<Re> 70*] 87 N XQtl 3 sgM 17
[<Ti> 'll'nen ¤1•01  [«pr> •n,1  [<c j Al 88 N Wayo 3sgM 17

I«co> Abl  [<pr> 73,1 [<cj>11 89 N WayO 3sgM 17
[<po>  77np'17]   [<cj>  '31 1

90 N XQtl 3sgF 17[<co>  MOD  '2251   [<Ob>  Ml'llrl]   [<pr>  7]n]   [<cj >11 91 N WayO 3sgF 17



© w.c.g.va,1 wieringen Iudges 14 Textual Hierarchy      Ln    Ttype      CiLab    Vpng  Vs

I<Ti» 'D'%07 01'01 I<su> irott  *024]   [<co>  15]   [<pr»  17132']   [<Cj >1] 92 N WayX 3plM 18

[<Su>  FO=trin]   [<pr»  Rn']   [<Cj >  0-IQ11   1         1                                  93 ND Xyqt 3 sgM 18

+1                       ====i==
[<pC><sp> r %713 / plrIA] [<Qs> MTO] 11 94 NQ Ajel -sg- 18

[<Pc><sp> 'litt3 / rl ]  I<Qs> MI0]  [<cj »11  1                           95 NQ Aj C1 -sg- 18

I <co > onb ) I <Pr> -10*'1   [<cj >1] 96 N WayO 3 sgM 18

[<co> 'r'15]1:n  I<pr> grle-Inl I<c j > Bl'1151
1

97 NQ XQtl 2plM 18
[<Ob> 'r'1-1911]  [<pr> DrIM)13]  [<Ng> Eb]       1 98 NQ XQtl 2plM 18

+

[<su>  hlri,9  nin]   [<co>  19512]   [<pr>  1'15=n]   [<cj »11 99 N WayX 3 sgF 19

[<Co» 115peR] I <Pr> 77'1  [<Cj >11 100 N WayO 3sgM 19

[<ob> e'M 0'ebe] [<co> Rn'O] [<pc, 7'] [<cj »1] 101 N WayO 3 sgM 19

l<ob, oni=,bn tiJ [<pr> [<Cj>1] 102 N WayO 3sgM 19
[«co>  Al'Mn  '7']051   Rob>  nln•bn"]   [<Pr>lh;I   I<cj >ll 103 N WayO 3 sgM 19

[<su> 154] [<Pr> ln'] [<Cj>11 104 N WayX 3sgM 19

[<co» 77'ON n'3] I <Pr> 511,1  [<cj >11 1

105 N Wayo 3sgM 19
I<pc> 1;1127135] [<su> 11050  104] [<pr> 'Mn] [<cj>11 106 N WayX  3sgF 20

[<co> 1' ] [«pr> Alll] [<Re> 70*1 107 N XQtl 3sgM 20
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[<Ti» 0'en 7'lp '15'21 [«Ti> 0'0'01 [<pr» 'M'J [<Cj »1] 1 N WayO 3 sgM 01
[<co» O'TD '732] [<ob, lrIUM MR] [<su> 910150] [ <Pr> lp10'1  [<C j >1] 2 N WayX 3 sgM 01

[«Pr, 71014'] [<Cj>11 3 N WayO 3sgM 01
+

[<Lo» <77MMI [<co> 'neR 5 :] I <Pr> nkniel
I

4 NQ Oyqt 1sg- 01

[<su> h5311 [<po> l]rl]] [<Ng.iN [<Cj>1] 5 N WLQt 3sgM 01
[<pr» 6 N infc. ---- 01

[<su>   h''hal [ <Pr> 70*'1  [<cj »1] 7 N WayX 3sgM 02

[<pr> 'n113*] [<Mo> 710*] 8 NQ 0Qtl 1sg- 02

[«PO» Mr'IN)01 [<Mo> N]01 [<Cj> '31
1

9 NQQ XQtl 2sgM 02
+                                      -------

[<co> 111-1135] [<po> M]]r'IN] [<Cj>1] 10 NQN WayO 1sg- 02

[«pc><sp, rlint: / neli] [<su> FijK.tpri ri-!114] [<Ng> Rbi [<Qu»n] 11 NQ Aj C1 -sgF 02[<Aj» M'MMM] [<PC> 15] [<Ij> 143] [<Pr> 'rin] 12 NQ Oyqt 3sgF 02
+i

[<su> 2.10#30] [<co> Or'51 I <Pr> -112*'] [<cj>1] 13 N WayX 3sgM 03
,

I<co> o,ne5812]  [<Ti> mt:On]  [<Pr> 'rl'pl]  1 1 14 NQ 0Qtl 1sg- 03
[<Ob> ;107]  [<Co> ¤131:1  [<Su> '1 1  [<PC> ;1011]  [<Cj» '01       1 1 15 NQ ptc. -sgM 03

+r
[<su> i10150] [<pr» 15,1 i.cj,i1 16 N Wayx 3sgM 04[<ob> 0'51110 r'11*13 :550) I<#r» 735'1 [«cj >1]

1
17 N WayO 3 sgM 04

[<ob> 0'705] I <Pr> Mp' 1      [s c j >1] I
18 N Wayo 3sgM 04[<co, %1 5*1  [<ob> 411  [«Pr» 10']  [«cj >11

1
19 N WayO 3sgM 04[<co><sp> linn / nin#n •10 1'21  [<ob> 71-IN 7'571 [ <Pr> 02/']  [<cj >11 1
20 N WayO 3sgM 04

I.co'[.5'7 02 10':160kf,OW 1
[<Pr> 730'] [«Cj>11 1

21 N WayO 3sgM 05"
1 [<pr> Mbe'] [<cj>l] 1

22 N WayO 3sgM 05
[<co>  n'T  0-10  7121  nap  71 1   I<cj >11   I<co>  e'-11101   I<pr>  7323,1   1<c j >1]

1
23 N WayO 3sgM 05

[<su> tigh05*1] I <Pr> 17aR'] [«cj,1] 24 N WayX 3plM 06

[<Ob> MET] [<Pr> MIng] [<Qs> 'n] 1 1                 25 NQ 0Qtl 3sgM 06

[<pr> 1-IDN'] [<Cj>11 26 N WayO 3plM 06
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+

[<Su><ap> 93Klrit, jtlr f .1 #ir; 0 1 27 NQ NmC1  ---- 06
[<ob, 1neR nk] [<pr> npl71 [<cj> '51 28 NQ XQtl 3sgM 06

I«co» intlinbl I<po> Min,1 I«cj>11 1

29 NQN WayO 3sgM 06

[<su> 59Ilpf .-)Fl] I <Pr> 1511•1 [<cj >11 30 N WayX 3plM 06
[«Co, 0140] [<Ob» n•01* n:41 nrliRl I <Pr> 1970']   [«cj >1] 31 N Wayo 3plM 06

[<su> 110130] [<co>Omb] I <Pr> -ION'l [«cj »11 32 N WayX 3sgM 07
+1

[«Aj> rINTO]  [<Pr> 1101;n]  [«cj> 014]  1
1

33 NQ Xyqt 2plM 07
[<Co> 030]  [<Pr> 'rlt:pl]  [<cj> ON '01      11 34 NQ XQtl 1sg- 07

[<pr> 591-IN]  [<Ti> 71-IN}  [<cj>11           11 35 NQ Xyqt 1sg- 07

+1   1
[<Aj» M5172 3313] [<Aj»<sp, 1-1' 51, / ple] [<ob» Or'llE] [<pr, ]'1 [<cj,11 1

36 N WayO 3sgM 08
[<Pr> 7 1'1  [<Cj >11 1

37 N Wayo 3sgM 08
I<co> ce'l: 1:50 :1'1'DO]., [«Pr> 00'1 [<Cj>11 38 N WayO 3sgM 08

[<su> Flyriti'>R] [ <Pr> 15:24] [<cj>1] 39 N WayX 3plM 09
[<Co> Mlln'O]  [<pr> 111-14]  [<cj >1] 40 N Wayo 3plM 09
I«Co> •nbni I <Pr> 1003']  [<cj >1] 41 N WayO 3plM 09

[<sU>   RS-lid-, 04»] [<pr> 1-ION'] [<Cj »1] 42 N WayX 3plM 10
+

[<co> 13'br} I<pc> on'511) I<Qu> nnbl 1                         43 NQ 0Qtl 2plM 10

[<pr> 171OR'] [<Cj>11 44 N WayO 3plM 10

[<ob» 110130 rlkl  [<pr> -11ORb] ,
1

45  NQ       infc. ---- 10
[«pr, 13'511] 46 NQ 0Qtl 1pl- 10

I<co> 151 [<pr> nle:25] 47 NQ infc. ---- 10
[<co> 135] [<Pr> Mbll] [<Re> -leMO] 48 NQ XQtl 3 sgM 10

I«co,oto,t:  :,50  9.1,0  5:4]    [<su>«sp>  *-1,1,-1:ij . 0: it WA",:,5:t 054& } [«pr»177'1 [<c j »1] 49 N Wayx 3plM 11
[<co»  1101305]   [<pr>  171314']   [<cj >11 50 N WayO 3plM 11

11       1

[<pr> rl:17'] [<Ng> Rb] [<Qu> ] 51 NQ XQtl 2sgM 11
[<su> ci'·)-10'.>b] [<co, 1]=l [<pc> O'bern] [<Cj> '0]

1

52 NQ ptc. -plM 11

[<su> 51:19] [<Qp,  Tin}   [<Cj »11 53 NQ NmC1  ---- 11
I<co>- 1351 [<pr> rl•(21:] 54 NQ 0Qtl 2sgM 11

+I

[<Co» 0:15]  [<Pr» 70*'1  [<Cj>11 1
55 N WayO 3sgM 11



© w.c.g.pan wieringm Judges 15 Textual Hierarchy     Ln    Ttype      CiLab   Vpng Vs

+

[<Cq, '51 [<pr> ler] [<Re» MWED] I 56 NQ XQtl 3pl- 11[<Co> DMI]  Apr> 'M'bl ]  [<Mo> TO)      | 57 NQ 0Qtl 1sg- 11
+[<co> 15] [<pr> 1-11514'] [<cj>11 58 N WayO 3plM 12

[<po> 1-10Rb]  1  1                         59 NQ infc. ---- 12[<pr> 13-17']
1 60 NQ 0Qtl 1pl- 12I«co> m,rlebn -1'n] [«pop lrlr'15]     1 61 NQ infc. ---- 12
+

[<su> 19#fi50] [<co>Ombl [<Pr> -InE'] [<Cj >1] 62 N WayX 3 sgM 12
+t[<Co> '51 [<pr> 111=en] 11 63 NQ imp. 2plM 12[<Su> tj 29]  [<Co> '01  [<Pr> 111,]Drl]  [<cj> ln]      11 64 NQ Xyqt 2plM 12
+I[<co> 151 [«pr> 1710*'] [<cj>11 65 N WayO 3plM 13

[<Pr> -110Mh]
1 66 N infc. ---- 13

[<Ng> MS] 67  NQ       NmC1  ---- 13[<ps> 1702431  [<Mo> -10*]  [<cj > '0] 68 NQ Xyqt 1pl- 13[<co>  07'01   [SPO>  11]Mn]   [<cj »11
1 69 NQ WQtl 1pl- 13[<PO» lrI'l ll  [<Ng> 14' 1  [<Mo> rllon]  [<Cj >11 70 NQ WLyq 1pl- 13

.

I<co»  0•07n  o,not:  0,10&    I<po»  in,0*,1   I«c j »11 71 N WayO 3plM 13I«co> 1,50;1 11ll  [spo> 1:Tibl,•1  I<cj >11 72 N WayO 3plM 13[<co» ,Mb 712] [<pc> NO] [<su> ty'th] 73 N ptc. -sgM 14
[<Pr»  11297;11   [<su>  t]9r105*1]   [<cj »11 1

74 N WPQt 3pl- 14[«po> lrIN-lph]      1                    75 N infc. ---- 14
[<su>  51719  Fill]   [<co>  1.511]   [<pr>  115=rll   [<cj >1] 76 N WayX 3sgF 14[<Su>  Frl##2#ig] I <Pr> Ml"Mn]   [<c j >11 77 N Wayx 3plF 14[<pc» l'rlit:l-IT 51:]  [<Re> -leR].  1

1 78 N NmC1  ---- 14I«pc» m•nul:O]
J 79 N Defc  ---- 14

[<co> 01*%] [<Pr> 1-11 01 [<Re> -IMM]      1                        80 N XQtl 3pl- 14[<co> 14-1' 51:1 ] [<su> 14310 ] I <Pr> 101 ']  [<cj »1] 81 N Wayx 3plM 14[<ob> rl'-10 -111On 'r15] [ <PF> R)13']   [<cj >11 82 N WayO 3sgM 15[<ob, 17'] I <Pr> n#09]   [scj »11 83 N WayO 3 sgM 15
[<po»  nnp•]   [<cj »11 84 N WayO 3sgM 15[<ob>  ti'R  9514]   [<Co,  M=]   [<Pr>  1']   [<cj >11 85 N Wayo 3sgM 15

[<su> 110 50] [ <Pr> -IRM']   [scj >1] 86 N WayX 3sgM 16
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+1                           =-I=-il
[<Aj »<sp»MOcill  0'n-lrOI-1  /  MiDI-1  /  7110:-In  •1-15nl 1 1 1 87 NQ NmC1  ---- 16

[<ob> H'R VID 14]   [<pc>  'rl'on]   [<Aj »  7113Mn  'nboi   i   88 NQ XQtl 1sg- 16
1

=======

[<Pr> 'n'] [<cj>1] 89 N WayO 3 sgM 17
I<ps> in530]

1

90 N infc. ---- 17[<pr> 74751     1                      91 N infc. ---- 17

[<Co> 17'13] [<ob> 'nbn] I <Pr> ihe·]   [«cj »11 92 N WayO 3sgM 17
[«ob» 'nb ;113-1] I<co> kinn mip:251 I <Pr> Itlp']   [<cj »1] 93 N WayX 3 sgM 17

[<Mo> 71413] [<Pr, RIOJ ] [<Cj>1] 94 N WayO 3sgM 18

[<co> Mln' 5141 [ <Pr> Nlp']  [<cj >1] 95 N WayO 3 sgM 18

[<Pr> 71214']  [<Cj »1] 96 N WayO 3 sgM 18

n57:n npiertn nill  I«co» 77011 7'0]  [<Pr> Mn]]  [<Su> Arlir]    |                                97 NQ XQtl 2sgM 18

[<ob> METn [«Aj >  141342]   [<pr»  n,TO)41   [<Bgo>  MrlD]   [«Cj »1]          I 1 98 NQ Xyqt 1sg- 18

[<cop  0"P-11:M  -1'21   [<pc»  'nbDI]   [<c j »11                    1                                                     99 NQ WQtl 1 sg- 18

[<Ob>  UnDIOn  nli]   [<su>  6971-3*]   [«Pr>  11pn'] [<Cjpl] 100 N WayX 3sgM 19

[<PC> 'M|52] [<Re> 701t] 1

101 N Nmel  ---- 19

[<su> ti'131  [<Co> 111313]  [<pr> 1NZI']  [<cj >1] 102 N WayX 3plM 19

[<pr» rle'] [<cj>1] 103 N WayO 3sgM 19

[<su> lilll] [<pr> nerl] [<cj>11 1

104 N Wayx 3sgF 19

[<Pr> 'M'} [<cj»11 105 N WayO 3sgM 19

[<ob» R-lipM 1'1 ]  [<Ob» MI30] I <Pr> 1477]  [<cl> 10 51:] 106 N XQtl 3 sgM 19

[«PC> 'Mbi] [<Re> -IrDR]  
107 N NmC1  ---- 19

[<Ti> Arn 0197 71;] 108 N Defc  ---- 19

ATi» nle O•701,1  I<Ti> O•ne#D •A,X  [<ob> bN-liP' MR] [ <Pr> Ine,1 I<cj >ij 109 N WayO 3sgM 20
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[<co> Mr'Irt:] [<su> ·:'10750] [<Pr, 15'1 [<cj>1]  1 N WayO 3 sgM 01[<Ob>  M]1'1 Mt#Rl   [«Lo> p ]   [<pr»  Rn']   [<cj »11
1

2 N WayO 3sgM 01[<Co> M'DR] [<Pr> Rt'] [<Cj »11
1

3 N Wayo 3 sgM 01
I<co> o'nrrbl 4 N NmC1  ---- 02

[<pr> 713Rb] 5 N infc. ---- 02

[<co> ;1171 [<su> j'10&01 [<pr> Mn] I 6 NQ 0Qtl 3sgM 02

[<pr> 170'] [«Cj>1] 7 N WayO 3plM 02[«Lop -1'1 :1 -11)00]  [<Ti> :15'5;1 53]  [«Co> 15] I <Pr> 107*']   [<cj »1] 8 N Wayo 3plM 02I<·ri>  nb'bn  53]   [<pr>  10-IMM']   [«cj »1] 9 N WayO 3plM 02
I«pr» -IM*51

1
10 N infc. ---- 02

[<su> »t b;t] [«Pr» -Ilit 701   I
11 NQ infc. ---- 02

[ <p o> ' in]37;11      [ <c j >11 12 NQ WQtl 1pl- 02

[<Ti» :15'5:1 9)n 711] l<su> t,"1060] [<pr> ODU'] [sc j >11 13 N WayX 3sgM 03I<Ti» rlb,#n •lirt=1 [<Pr> 07'] [<Cj>1] 14 N WayO 3sgM 03I<co»  nlrlrron  'n:vol  7,1:n  -11,0  rllr,5-121   I<pr»  rl-IN•i   I<c j »11 15 N WayO 3sgM 03
[<Aj »  M'70;1  Op]   [<PO>  01;091   [<Cj >1] 16 N WayO 3sgM 03

[<co> 7'DMD 513] [ <Pr> PH']   [<cj >11 17 N Wayo 3sgM 03[<co» -Inrl 0149 5*l  [<po> 0512'1  [<c j >11 18 N WayO 3sgM 03[<pc» 11-IOn '110  312]  [«Re» 30*] 19 N NmC1  ---- 03
[<Ti> 13 '7MN] I <Pr> 'M']   [scj »1] 20 N MSyn 3sgM 04[<Lo> p-10 5nln] [«ob» MDPR] [«pr» Or'IM'] [scj»1] 21 N WayO 3 sgM 04

I«pc>  Mb'571   [<su>  kir,vil   [«cj >i] 1
22 N Nmel  ---- 04

[<su> 5·0058 93'31 [<co> r:95*] I <Pr> :br']  [«cj >11 23 N WayX 3plM 05
[<Co>Mbl [<pr> 1713N'] [scj>1] 24 N WayO 3plM 05

4                            =====.=

[<ob> lr'Illf] [<Pr> 'nm] 25 NQ imp. 2sgF 05
[<Pr» 'Bill [<Cj»1] I

26 NQ imp. 2sgF 05I«PC> 517] [<Su> 'It:3] [<Aj» ;7021     1 27 NQ Aj C1 -sg- os[<co, 151 [«pr> 50 13] [<Aj » ;100] [«Cj>11       | 28 NQ Wpyq 1pl- 05[<Po> 1;117OR] [scj>11           1 29 NQ WQtl 1pl- 05
[«ob» 903 [«po> Init,51                 1 30 NQ infc. ---- 05

;11*01 75N ]  t<ob> f'N 1  [<co> 751  I<pr> trll]  [<Su> '1,1,H,32]  [<Cj>11  1 31 NQ WXyq 1pl- 05
.                            ------
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[<co> 110ne 554]  [<su> -:5·5"i [ <Pr> -10Rn]   [«cj >1] 32 N WayX 3sgF 06
+j

[<Co» '5]  [<I j » Rl]  [«pr> M-1']n] 11 33 NQ imp. 2sgM 06
[<pc> 5193]  [<su> »,hs)]  [<Aj> ;11:31      1 I 34 NQ Aj C1 -sg- 06

[«pr> 701:n]  [<co> M,50]  [scj>1]           11 35 NQ Wpyq 2sgM 06
I«p >lrn:22#1                1 1 36 NQ infc. ---- 06

+1

[<su> 101501 [«cop n'5Rl [ <Pr» 70*91   [«Cj »11 37 N WayX 3sgM 07

I<co»  O•nb  m•irl•  ri:,0011   I<po,  •17014•1   I<cj »  Of 1 38 NQ Xyqt 3plM 07
[<Pr, lt-IM] [<Ng> Mbl [<Rci, 70*]

1

39 NQ XQtl 3pl- 07
[«pr> 'n'ln] [«cj»11 40 NQ WQtl 1sg- 07

I<pc> O7Rn -tnMO 1 I <Pr> ,%••r 1   I<cj »11 41 NQ WQtl 1sg- 07
+

[«ob,  m•nb  O,7rl•  nt:nel   [«ob>  m•nebr  •1701   I<co,  rlbl   [<pr>  151,•] Acj,11 42 N WayX 3plM 08
[<Pr> 12-In] [<Ng» Rb] [<Re> 70*1

1
43 N XQtl 3pl- 08

[«co>  Onn]   [<po»  7770Rn]   [<cj »1] 44 N WayO 3sgF 08
[<co> 771-12] [<sc> :151 [<pc» 20'] [<su> 3=i tril [<cj>1]

1

45 N ptc. -sgM 09
[<co> 1'514] [<pr> -1,2Rn] [<cj>1] 46 N WayO 3sgF 09

+

Rpc> 1,511] [<su> i_j"rj056]
1

47 NQ NmC1 - 09

[«vo> 11<nt] 48 NQ Voct - 09

[<ob> O'-In'n ME] I <Pr> prtl'] [<cj >1] 49 N Wayo 3sgM 09

[<su> ,-1-190:irl 59)-lb] I <Pr> pnt]  [<Re> 70*01 1

50 ND Xyqt 3sgM 09
Rob> 0&1 [<Ps> 11-1'-Inn]     1 51 ND infc. ---- 09

[<Su> 1*31  [«Pr> 11711], <«Ng> *51 t«cj>il 52 N WLQt 3sgM 09

[<Co» Ilene 5*]  [<su> MT,992] [ <Pr> 113:tn]  [<cj >1] 53 N WayX 3 sgF 10
11   1

[<Co> 90]  [<pr> nbrIM]  [<I j> MOM]  | | 54 NQ 0Qtl 2sgM 10
11       11                            -----Rob» m'XTO]  [<co, 'bE]  [<pr> 72-1rll  [<cj,1]  1 1        1 1 55 NQN WayO 2 sgM 10
1 1    11

[<Co> 951  [<Ij> 141]  Apr» ;174]M]  [<Mo, Mrll,1      1 1 56 NQ imp. 2sgM 10
Apr, 70Rn]  [<cop 7130]           11 57 NQ Xyqt 2sgM 10

+1    1
I<co, n,514 1 [<pr, 71 14,1 [<cj »11

1
58 N Wayo 3sgM 11
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[<Co»  0'0-trI  0'nOD;]   [«Po»  '11-10*']   [«Mo»  710*]   [scj » OR] 59 NQ Xyqt 3plM 11[<su> it-·'ht'Of·] [<Co» 0:10] [<PC» ;10113] [<Ng> Rbl [<Ri> 1014}  1 60 NQ XQtl 3 sgM 11[<pr> 'n'brl] [<cj>1] 61 NQ WQtl 1sg- 11
[<pc> 07*n 7rIND]  [<pr> 9rl"rl]  [<cj >ll 62 NQ WQtl 1sg- 11

+

I<ob> 0,09M  0'noll]   [<su> Fii,-Phi   [<Pr> nprl i   [«Cj >11 63 N WayX 3sgF 12[sco, 074]  [«po> 17-10*n]  [<cj >1] 64 N WayO 3sgF 12
[sco, 1'514] I <Pr> -110Rn]   [<cj >1] 65 N WayO 3sgF 12

+

[<pC> 195:,l I<su> izi''M058]
1 66 NQ NmC1 - 12

[<vo, 110'3rd]      1 67 NQ Voct - 12
+

[<co> 77M2] [<pc>  29'1 [<su> 3.-!Rh] [<cj>11 68 N ptc. -sgM 12[«Aj »  01MD]   [«co>  l'Ill,-IT brni   I<po.  opn]•i   I<cj »11 69 N Wayo 3sgM 12
[ <C o,   11er:e   bE 1      [<su >   M 5-,59 ] I <Pr> 70Rn]   [<cj >11 70 N WayX 3 sgF 13

[<Co> '01 [<Pr> mArIn] [<Aj> MPM 711] 71 NQ XQtl 2sgM 13

[<Ob» 0'erD]   [<co»  'bR]   [<pr» 727n]   [<cj >1]   1                                               72 NQN Wayo 2sgM 13

[<Co> 451 [<pr> MT']n] 73 NQ imp. 2sgM 13
[<Pr> -IORM] [<Co> MI32] 74 NQ Xyqt 2sgM 13

I<co> M'bR] I <Pr> -ION']  [<cj >11 75 N WayO 3sgM 13

[<co»  MOORM  01,1   [<ob>  ·etti  niSbnA  :,ne  nEl   [«pr»  ']-IRM]   [<cj »  ON]  |                                                76 NQ Xyqt 2 sgF 13
+I

[<co>in'01 I <Pr> :lmnrl]   [<cj »1] 77 N WayO 3sgF 14[«co> 1'5*] I <Pr> -113RM] [<cj>11 78 N WayO 3sgF 14

[ <p c>   1,511]      I< su>    b''r)0521 1
1

79 NQ Nmel - 14
[<vo» 11000]     1 80 NQ Voct - 14

[ s co> ln]013] [<prp
1.P"]   [<cj >11 1

81 N Wayo 3sgM 14
[<Ob»  MODIOn  rlitl  1-IRM  lrI'M  r'IM J   [<pr»  DO']   [«c j »1]

I 82 N WayO 3 sgM 14
[<co> l'JR] [ <Pr> -In*ril  I<cj »ii 83 N WayO 3 sgF 15
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[<pr, -10Nrl] [<Qu> l'R] 84 NQ Oyqt 2sgM 15

+1                                        =======
I«po» 7'nonki

I

85 NQQ 0Qtl 1sg- 15

+1                                        -------
[<PC> 'rIR]  [<Ng> l't:] [<Su> »WY] [<Cj>1] 86 NQ Nmel  ---- 15

[<co, 'p] [<pr» MPrlrl] [«Ti, 4,01,0 ebe nri 87 NQ 0Qtl 2sgM 15

[<co> '71 [spr> rl-13;1] [<Ng> M'7] [<cj>1] 88 NQ WLQt 2 sgM 15

I«pc>  bi711   <<su>  »Intv]   [<Aj > MI33] 89 NQ Aj C1 -sg- 15

Npr» 'M'] [<Cj,11 90 N MSyn 3 sgM 16

[«Ti» 0'0'7 50] [<Aj> ;1'72-10] [«co, 15] [<Pr> M '3; ] [<Cj> '01 91 N XQtl 3 sgF 16
I<po> 1;135:Rn] I<cj»11

1

92 N WayO 3sgF 16

[<su> '1053]   [<pr> 717rl]   [<c j »1] 93 N WayX 3 sgF 16

[<pr» nl'551 94 N infc. ---- 16

[«ob> 1050 rlbt
1 [<co> ;15] [<pr> 71'] [<cj>1] 95 N WayO 3 sgM 17

[<co» Mb] [«pr> 713R'l [<Cj,1] 96 N WayO 3sgM 17

[<co» 'MEn bri [<pr> MAD] [<Ng> 1:51 [<su> M'-17,31                     97 NQ XQtl 3sgM 17

[<Aj> 'DR luen] [<su> V:5*] [<pc> 09;1514 7'rl] [<cj> '0]
1

98 NQ NmC1  ---- 17

[<pr» 'rinbl] [«cj» OR] 99 NQ XQtl 1 sg- 17

[<su> 'riD] [<co> '1013] [<pr> -10] [<cj>11 100 NQ WQtl 3sgM 17

[<pr>'n'bn]  [<c j >71 101 NQ WQtl 1sg- 17
[<pc> 0-1Rn 523]

I <Pr> ,%"Til   I< c j >11 102 NQ WQtl 1sg- 17
=======

, -,

[<,su> 17.73]  [<pr> Mnn] [<cj>1] 103 N WayX 3sgF 18
[<ob> 1253 nle  1 [<co> Mb] [<pr> 79]n] 4<cj> 'D]

1

104 N XQtl 3sgM 18
I<pr> r13en] I<cj,11 105 N Wayo 3sgF 18

I<co» m,nerjO 77051 [<pr» B;77ru] [«Cj>1] 106 N Way O 3 sgF 18

I<pr> -10 :51 1

107 N infc. ---- 18

[<Tip ODDM] [<pr» lbD] I    |                  108 NQ imp.  2plM 18
[<ob» 1153 ntt    1   [<Co> Mij]   [<pr> 7'In]   [<Cj , 93]

1 1

109 NQ XQtl 3sgM 18
+

1

=======

I<su> t.j,hebtj 93»©] [<co> n'514] [«pr> 151;] [<c j »11 110 N WQtl 3pl- 18
[<Co> 07'21 [<ob> r''COM] [<pr> 1511'1 [<c j.>11 111 N WayO 3plM 18

[<co» rl,0-10 51 ] [<po> 1;1]W'rl] [<c j >1] 112 N Way 0 3 sgF 19

[<co> e'Rb] [<pr> 14-lprl] [<cj>11 113 N WayO 3sgF 19
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[«ob> 1014-1 rlimbr t  1130 n*]  [<pr» 1-153rll [«cj>1] 114 N Wayo 3 sgF 19
[<pr> 51-trt] I<cj»11 115 N WayO 3sgF 19

[<po»lnl]115 1  1 1
116 N infc. ---- 19

[<co> 1'51;D} [<su> li-'3] [<pr> 70'] [<Cj >11 1 117 N WayX 3sgM 19
[«Pr> 71214$1] [«cj>1] 118 N WayO 3sgF 20

1 -----=Il

[<pc> 1,522] [<su> tignof'yb]
1 119  NQ       Nmel  ---- 20

[<vo» lienel      | 120 NQ Voct  ---- 20

[<co> ln]01 ]   [<pr>  rp·1   [<cj »11 121 N WayO 3sgM 20
[«Pr> 71214'] [<Cj,11 122 N Wayo 3sgM 20

[<Aj »<sp>  OPFDO  /  OD£23]   [«pr>  RER] 1
123 NQ Oyqt 1sg- 20

[«Pr» 701M]  [«Cj»11 124 NQ Weyo 1sg- 20

[<pr> 119']  [<Ng> Rb]  [<su> K 6:1  [<c j >11 125 N WLQt 3sgM 20[«Co, 1'51:1 ] [<Pr» 701 [<Su> Fiifil [<Cj» '31 126 N XQtl 3sgM 20[<su> 2-i'·ht#5 3] [<po> ln,TME'] [<cj >1] 127 N WayX 3plM 21
[<ob» 1'3'12 r'IN] [ <Pr> 1773'] [<c j >11 128 N WayO 3plM 21[<Co> Mnill]  [<ob> 18111]  [<Pr> 17'71']  [<Cj >11 129 N WayO 3plM 21

I<co>  m•ner,121   I<po»  ln17O1<41   I<c j » 1 130 N WayO 3plM 21[<Lo>  0'7'ORM  M'001   [<PC>  11-110]   [<pc>  'n']   [<cj »1] 131 N ptc. -sgM 21
[<su> 10 .1 hj.10] I<pr> bn,1 I<cj>11 132 N WayX 3 sgM 22

J<Pr, Mlj=bl .
1

133 N infc. ---- 22
[<Pr> 1151] [<Re> -IMED] 134 N XQtl 3sgM 22

[<pr> 11001413 [<su>  i"t"105*' 9# it,] [scj»1] 135 N WPQt 3pl- 23[<co><ap> mil'nbit / 112751  [<ob> 6173 1-InT]  [<pr> rltrb]
1

136 N infc. ---- 23
[<pc>  Mnnebi   [<cj »11           I                       137 N NmC1  ---- 23

[<Pr> 171012']  [<C j >11 138 N WayO 3plM 23
+1                     =======

[<Ob>«ap» 13'1'114 / 11:90re r·IRJ  [«co> 1]7'31 [<su> 13'·55§] I <Pr> 1mi I

139 NQ 0Qtl 3sgM 23

[<su>  4*M.]   I<ob»  lrIN]   4«pr>  1*7']   [<cj »11 140 N Wayx 3plM 24
[<ob> On'nbE nk] I <Pr> 15Pn'] [«cj >11 141 N WayO 3plM 24

[<pr> 1712*]  [<Cj> '01 142 N XQtl 3pl- 24

[<ob» 1]37*  1'7rla r,El Dn'lk rIN] [<co» 131'3] [<su> #'h'YE] I <Pr> 1nji 143  NQ 0Qtl 3sgM 24[<ob> 11'55n rIR] [<Pr> M07M] [<Re> 70*11     1 144 NQ WQtl 3sgM 24
====-=-
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[<pr> '7'1 [<Cj>1} 145 N MSyn 3sgM 25

[<su> tit,-9] [<pr» 0110 '01
1

146 N infc. ---- 25
[<pr. 1-113*'1 [<Cj>1] 147 N WayO 3plM 25

[<co, 1101005]  [<Pr> 114-17]                      148 NQ imp.  2plM 25

[«co» 125]  [<pr> prlip'] [<cj>1] 149 NQ WeyO 3sgM 25
+                          =======

[<co» O,7•0*ri n•nal I«co» 111:,TO05) I <Pr> 1*77'1 [<cj>7] 150 N Wayo 3plM 25
I«co» on•ibbi I <Pr> pn=']  [<cj »11 i

151 N WayO 3sgM 25
[<Co»  0'71011;1  1'21   [<Ob»  lr'11*]   [<Pr>  17'131;']   [<cj >1] 152 N WayO 3plM 25

I<co> 71:in bE] [<su> 11050] I <Pr> -112*'1   [<cj >11 153 N WayX 3sgM 26

[<Co, 17'01 [<PC> p'TrID] [<Re>M]  1 1

154 N ptc. -sgM 26
'1                                  =======

[<ob» 'nlM) [<pr> Mn'ln]
1

155 NQ imp.  2sgM 26
[<Ob> 0'71007 ME j   [<po>  ·3:910·n]   [«cj »11           i 156 NQ imp. 2sgM 26

I<co» 07•5:,)  Rpc> 1131]  [<SE> Fl'•.31 ]  [<Rep 70*]   I            I 157 NQ ptc. -sgM 26
[.Co» CM'51;]  I.Pr> 111&914]  [<C j »1]            1 158 NQ Weyo 1sg- 26

[<Ob» 0'19:Ml O'W:EM] [ <Pr> M513]  [<Ob> M'XM]  [<Cj >11 159 N WXQt 3sgM 27
[<su>  fir,05*1  9#6  531   [<Pc>  ;1130]   [<c j »11 160 N NmC1  ---- 27

[<su> 104«1 0< f 06,1'-:im 210501.,] [<pc> :IM 511] [<cj>11 161 N Nmel  ---- 27

[<PC> 0'147] [<Re>ill 162 N ptc. -plM 27

[<su>   110150.]      [ <p r> plrlen] 163 N infc. ---- 27
[<cop ;11:1' bil [<su> 110130] [ <Pr> Nlp']  [<Cj >11 164 N WayX 3sgM 28

[<Pr» 71014'] [<Cj>1] 165 N WayO 3sgM 28

I<vo> nin' 91721 166 NQ Nmel  ---- 28
[ <I j >    R]]      [ <P o>   9373'r ] 167  NQ imp. 2sgM 28

[<Ti» Mrn mt,nni [<Mo» 7 t] [«I j » Rl] [«Po» ';prM] [«Cj»1] 168 NQ imp. 2sgM 28

t«co» m•nebgnj I<vo> O'n Jlin} 1

169 NQ Voct  ---- 28

I<co, '1,13 •nerol I<ob> nnE 0/11 I <Pr> 1-IDpM]   [<cj »1] 170 NQ WeyO 1sg- 28

I«ob> 11;'In '-11TOP '10 nk]  [<su>  1080] [ <Pr> nrb•1  I«c j>91 171 N WayX 3sgM 29
I«cop on•5121  I<pc, 1102] [<Su> tlgil] [<Re» 7<R]

1

172 N ptc. -sgM 29
I<co> on'bpl [<pr> 7120'] [<cj>11     I                        173 N Wayo 3sgM 29

[<pc> 11'A'01 [<su> srit] 174 N Ellp  ---- 29
I<pc>  15:4100%]   [<su>  '1Mif]   [<cj >11 175 N Ellp  ---- 29
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[<su> 11060] I <Pr> -11314']  [<cj >1] 176 N WayX 3sgM 30
+I                                  ......=

[<Aj> 0'nebn 01,1  [<su> 445]  [<pr> r'Illor'11   
1

177 NQ Oyqt 3sgF 30

[<Aj> 1130] [«Pr> 10'1 [<Cj>11 178 N WayO 3sgM 30
[«co» orn 53 5121 0•]non 51,l [<su> D-'3¤] I <Pr> be•] [«cj >1] 179 N WayX 3sgM 30

[<Pc> 12] [<Re> MON]
1

180 N Nmel  ---- 30
[<su> tj'rlish] I <Pr> 1'7'] [<cj>ll 181 N Wayx 3plM 30
[<pr> n'lon] [<Re>    1024]

1 182 N XQtl 3sgM 30[<Ps> ln100]      |                            183 N infc. ---- 30
[<pc> 0'37] 184 N Defc -plM 30[<Ti» 1•911%] [«pr, rl'lon] [<Re> -10RD] 185 N XQtl 3sgM 30

[<su>  1293;*  ri,3  5-31  -i'nkl   [<Pr>  177']   [<Cj »11 186 N WayX 3plM 31
[<ob> 1MN] [<Pr> 1140'] [<Cj>i]

1
187 N WayO 3plM 31

[<Pr» 1511'] [<Cj>11 1
188 N WayO 3plM 31[<co><ap, 1'3*/ nl]13 -Inp=]  I<Lo>51:neR 1'21 ;11173 1'0]  [<ob> ;rilk] I <Pr> 1-Inp']   [<Cj »11 1
189 N WayO 3plM 31

[<Ti» ;110 m'-101:] [«ob> bE-10' rIN] I «pr> til:rf] [<su> 9: i,«,l [<cj »11 190 N WXQt 3sgM 31



BIJLAGE B

DE SYNTACTISCHE HIERARCHIE ZICHTBAAR GEMAAKT
(VERTALING)



13.1 1        *De kinderen van Israel gingen door

2                  >*te doen3                           > wat kwaad is in de ogen van JHWH.
4                  >* JHWH gaf hen in de hand van [de] Filisti.inen, veertig jaar.

13.2 5 >*IHet geschiedde:]

6                          >*dat er een of andere man was uit Sora. uit de familie van de Danieten,
7 >ziin naam was Manoach
8 =*ziin vrouw was onvruchtbaar:

9                                             >zij had nict gel aard.
13.3       10                                   >*Debode van JHwH liet zich zien aan deze vrouw

11                                                   >*en zei tot haar
13.3       12                                                        >*Ki k, j  bent onvruchtbaar

13                                                                                             >en je hebt niet gebaard.
14                                                                                                                                          >maarje  wordt  zwanger

15                                                                           =enje zult een zoon baren!

13.4 16 >*Welnu, neem je in acht

17                                                                     >*drink geen wijn of gegiste drank18                                                                           =en eet niets onreins
13.5 19 >*Ja. jij bent immers zwanger geziorden

20                                                                           >*en je zult een zoon baren.

21                                                                                     
>*Een scheermes mag niet over ziin hoofd gaan,

22                                                                                                   > een gewlide Gods moet de iongen immers  zijn

23 >*lili namelijk zal beginnen [ vanaf de [moeder]schoot.
24                                                                                           >Israel te bevrliden uit de hand van [del Filistijnen.

13.6      25 >*De prouw kwam [thuis]
26                                                                                              >* en zei tegen  haar man,
27                                                    >zeggende:
28                                                              >*Er kwam een godsman bij mij,
29 >*zijn aanblik was als de aanblik van een godsbode.
30 >zeer vreesweekend
31                                                                                                      >*Ik heb hem niet gevraagd

32                                                                                                    |        >waar hu vandaan [kwam]



33                                                                                                    >en zlin naam heeft hii niet gemeld aan mii.13.7      34                                                         >*Hij zei tegenmli:
35                                                                                   >*Kijk, jij bent m anger geworden
36                                                                                    |      >en je zult een zoon baren
37 >*Welnu,
38                                                                                           >*drink geen z,ijn ofgegiste drank
39                                                                                                           >en eet alles wat onrein is niet
40                                                                                                                                        >want een gewiide Gods moet de iongen zijn vanaf de

13.8 41 >*Manoach bad lot JHWH I[moeder]schoot tot de dag van zlin  dood.
42                                    >*en zei:
43                                               >Ach, heer,
44 >*die godsman
45                                                                                   >die u gezonden hebt,46                                                                   >moge die toch nogmaals bii ons komen
47                                                        >*en ons leren
48                                                                                            >*wat we moeten doen met de jongen
49 >die geboren zal worden

13:9        50                                                 =God gaf gehoor aan de stem van Manoach
51                                           =*en de godsbode kwam nogmaals bli de vrouw,

52                                              ,* -terwijl zii Op het
veld verbleef

53                                                        >en Manoach. haar man, niet bii haar was.
13.10         54                                                                          >*De prouw haastte zich [terug].

55                                                   > rende [zeifsl,
56                                                        =ze meldde [het] aan haar man
57                                                   =*en zei tegen hem:
58                                                        >*Kijk! De man laat zich zien aan mij,
59 >die opdie dag bii milkijam!

13.11       60 >hij stond op,
61                                                        =*Manoach ging [meteen] achter ziin vrouw aan.
62                                               >Hli kwam bij de man
63                                                   =*en zei tegen hem:

64                                                              >*Bent u die man



65                                                              >die tot deze \ rouw gesproken heeft?
66                                     =*Hij zei:
67                                                              >[Dat] ben iIi.

13.12 68 Di*Manoach zet

69                                                                                >*Welnu,  [stel]

uw woorden komen uit,
70                                                              >wat moet dan de richtliin voor de iongen ziin. en wat moet er met hem gedaan worden?

13.13      71                                                        =*Debode van JHwH zeitot Manoach:
13.13 72 >*In alles

73                                                                            >wat ik gezegd heb tegen de vrouw
74                                                         >moet ze zich in acht nemen:

13.14     75 =*Val alles
76 >wat [voort]komt van de wi.inrank
77                                                                   >mag ze niet eten,
78                                                                    >Wlin of gegiste drank mag ze niet drinken,
79                                                              =en alles wat onrein is mag ze niet eten.
80 >*Alles
81                                                              |     >wat ik haar opgedragen heb
82                                                                    >moet ze in acht nemen.

13.15 83 -*Manoach zei tot de bode van JHWH.

84                                                   | >*Wij zouden u wel hier willen houden
13.15 83 =*Manoach zei tot de bode van JHWH:

84                                                    
>*Wij zouden u wel hier willen houden

85                                                        >en voor u een geitenbokje willen klaarmaken.
13.16       86                                                               =*De bode van JHwit zei tot Manoach:

87                                                                              >*Als je me zou vasthouden
88                                                                                    |       >dan zou ik niet eten van.ie maaltijd
89                                                                                                 >*maar als je [het] als brandoffer wil klaarmaken,
90                                                                          >offer dit dan aan JHwH.

13.1691 >*Manoach wist [nog steeds] niet
92                                                                     >dat hii de bode van JHwH was

13.17       93                                                               r*Manoach zeitoldebode van JHWH:

94                                                        >*Wie

eh. uwnaam?



95                                                        >*Want stel uw woorden komen uit,
96 >dan zullen wij u eer bewlizen.

13.18     97                                                   >*Toenzeidebodevan JHwH tegen hem:
98                                                   >*Waarom [is het:1
99                                                                                      1     >vraag je naar mlin naam?
100 >Die is Wonderbaarlijk.

13.19 101 =*Toen nam Manoach het geitenbokie en het spijsoffer
102 >*en hij offerde [diel op de rots aan JHWH.

1 ()3 >*Het was wonderbaarlijk
104

|

>door wat er gebeurde.
105 >ten%·ij 1 Manoach en ziin vrou,i toekeken:

13.20 1()6 =*Hetgeschiedde
107

|

>toen de 9 lam vanaf het altaar naar de hemel optrok

1()8 >*dat de bode van JHWH in de F·lam van het altaar omhoog trok
109                                                                                   >terwijl Manoach en ziin vrouw toekeken.
110 >en ze vielen neer, met hun aangezicht er aarde.

Ill >*De bode van JHWH liet zich niet nogmaals

112 >zien aan Manoach en aan zijn vrouw.
13.21 113 >Toen wist Manoach dan ook

114 dat hii de bode van JHwH was.
13.22 115 =*Manoach zei tot ziin vrouw:

116                                                              >*Doodgaan, wij

zullen doodgaan,
117 >want God hebben wii gezien!

13.23 118 >*Toen zei zi.in vrollw tegen hem:
119 >*Indien het JHwH behaagt

120
|

>ons te doden,
121 >*dan neemt Hij brand- en splisoffers niet aan uit onze hand[en]

122 >*en laat Hii ons dit alles niet zien

123 >en ons juist nu dingen zoals deze niet horen.

13.24 124 =*De vrouii baarde een zoon

125 >*en ze riep gafhem de naam: Simson.
126 >De iongen eroeide op



127 =en JHWH zegende hem

13.25 128 =*De Reest van JHWH begon hem te dri.iven

129 >in Machane-Dan, tussen Sora en Estaol.

14.1 1 *Simson daalde af naar Timna

14.1 1 *Simson daalde af naar Timna
2             >en hij zag een vrouw in Timna. bij de dochters van Idel Filistijnen.

14.2 3 = Nadat hij [weer] opgegaan was
4              =*meldde hij [het] aan zlin vader en aan zijn moeder

5                 31*en zei:

6                                 >*lk heb [me toch]
een vrouw gezien in Timna. bii de dochters van Idel Filistiinen!

7 >Welnu, nemen jullie haar voor mu tot vrouw.
14.3 8 =*Ziin vader met ziin moeder zei tegen hem:

9                          >*ils er] onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk Idan] geen \ rouw,

I0

H                      : *Simson z iot tz .ex I n pduu  rt: t neerl lbi i [del Filistijnen, die onbesnedenen?
12

13 >*Haar moetje nemen voor mij,
14                                         >want [precies] zii is juist in mijn ogen.

14.4        15 =*Ziin vader en ziin moeder wisten niet
16                       >*dat Zii [er] door toedoen van JHW}i was,
17                              >*omdat Hii aanleiding [tot onenigheidl met [del Filistijnen zocht.
18                                >- In die tijd heersten [immersl Idel Filistiinen in Israel.

14.5         19          =*S mson daalde, met ziin vader en ziin moeder. af naar Timna.
20                  >*Ze kwamen bij de gaarden van Timna
21                           >*en kijk! daar kwam een ionee leeuw
22                                  1    >brullend op hem af.

14.6         23                                         >*Toen werd de geest van JHWH vaardig over hem

24                                                       >*en hij reet hem open25                                                  >als het openrijten van een bokje.
26                                                 >er was niets in zijn hand.
27 >*Hij meldde [echter] niet aan zijn vader en aan ziin moeder



28                                        >wat hij gedaan had.
14.7         29                   *1 lili daalde [verder] af

3()                   >*en sprak tot de vrouw:

31                              >en zi i bleek [inderdaadl juist in de ogen van Simson.
14.8       32 =*Na verloop van dagen keerde hij terug

33                     |     >om haar tot \'rouw te nemen
34                   =*maar hij week [van de weg] af
35                       |      >om het karkas van de leeuw te zien.,
36                          >*maar kijk! ler wasl een zwerm biien in het kadaver van de leeuw,
37                      1 >en honing.

14.9        38 =*Hi.i schraapte [ervan] in zijn holle handen
39                             >en ging [zijns weegsl. gaandeweg etende;
40                                =hii ging [terug] naar ziin vader en naar zijn moeder,
41                                        -*gaf lervan] aan hen
42                                    1    >en zli aten.43                                   >* -Hli meldde lechter] niet aan hen
44                                            >dat hij uit het lijk van de leeu,< de honing had geschraapt

14.10     45 =*1'oen daalde ziin vader afnaarde vrouw
46              >*en Simson maakte daar een feestmaal,
47                                 >want zo plegen de jongemannen te doen.

14.11        48 >*llet geschiedde
49                          >zodra ze hem zagen:
50                  =*dat ze dertig metgezellen namen
51                              >*en [delze bleven bii hem.

14.12 52 >*Simson zei tegen hen:
53                                                        >*Laat mii .iullie een raadsel te raden geven:
54 >*als jullie in staat zijn het mij te verklaren, verklaren in de zeven dagen van het feestmaal,

55                                                             |     > - enjullie het
[dus] gevonden hebben -

56                                                                                     >dan zal ik jullie dertig onderkleden en dertig feestgewaden geven.
14.13 57 >*Alsjullienietinstaatzijn

58                                                             |     >[het] mij te verklaren,
59 >dan geven jullie mij op jullie beurt dertig onderkleden en dertig feestgewaden.



60

61
 * Z *=Gkj ij   l 

2

14.14 63 =*ilijzeitegen hen:

64                                                        >*Uit de eter komt eten65                                                              >en uit de sterke komt zoet.
66                            >*Ze konden
67 >het raadsel niet verklaren,
68 >drie dagen [lang]

14.15     69 >*Net geschiedde op de zevende dag
70                                                 >*dat ze zeiden tegen de vrouw van Simson:
71                                                    >*Verleid je man

72                                                             1     >opdat hij ons

het raadsel verklaart,
73 >*want anders verbranden wij jou en je vaderhuis met vuur.
74                                                              >*Om ons ons bezit te ontnemen
75 >*hebben jullie otis uitgenodigd.
76                                                                                     >of niet soms?

14.16      77 >*De vrouw van Simson huilde tegen hem aan
78                                                        >*en zei:
79                                                                   >*Je haat me alleen maar,
80                                                                                  | >je houdt niet van me.
81 >*Een raadsel heb je de kinderen van mijn volk te raden gegeven,
82                                                                                                                   >maar mij heb je [het] niet verklaard.
83                                                        >*Hij zei tegen haar:
84                                                                    >*Kijk, mijn vader en aan mijn moeder heb ik [het] niet leens] verklaard.
85                                                                                                                                             9->zou ik [hetl dan jou wel verklaren.

14.17       86 >*Ze bleeftegen hem aan huilen, de zeven dagen,

87                                                              >dat het feestmaal voor hen duurde.
88 =*Het geschiedde op de zevende dag:
89                                        >*dat hi.i [het]haar verklaarde,

90                                                  |     >want ze had hem ondel druk gezet.
91                                                   >en ze verklaarde de kinderen van haar volk het raadsel.



14.18      92 =*Toen zeiden de mannen van die stad tegen hem op de zevende dag,

93                                              |    „ oordat de

'dae-ster' onderging:
94                                                 >*Wat is zoeter dan honing
95                                                  >en wat is sterker dan een leeuw?
96                                >*Hii zei tegen hen:
97 >*Als .iullie niet met mijn kalfhadden geploegd.
98 >dan hadden jullie mijn raadsel niet geraden,

14.19      99                                    =*Toen werd de mest van JilwH vaardig over hem.
100 >hli daalde af naar Askelon,
101                                                        =versloeg van hen dertig man,
102 =nam hun kleren

1()3 =*en gaf de bovenkleden aan de verklaarders van het raadsel.

104 >*llii brieste van woede
105 >en ging op naar zlin vaderhuis.

14.2() 106 =*Toen werd de ,·roui,· van Simson die van zlin metgezel
107 >ze werd [del gezellin van hem.

15.1 1        *1-let geschiedde na [verloop van] dagen, len wel] in de dagen van de tarwe-oogst,
2              >*dat Simson zijn vrouw wilde opzoeken met een geitenbokie
3                      1    >*en hilzei:4                                   >Laat mij tot mi.in vrouw komen, in de kamer.
5                                      >*Milar haar vader gafgeen [toestemming]
6                                >om [tot haar] te komen.

15.2 7 1*Haar vader zei:
8                                   >*lk heb uiteraard gezegd
9                                                                      >dat je haar [wei] moest haten

10                                                                        >[dus] heb  ikhaaraan jemetgezel gegeven.
11 >*Haar ioneere zus is mooier dan zij, of niet soms?
12                                             >Laat die toch de .iouwe worden, in plaats van haar.

15.3 13 r*Simson zei tegen hen:

14                    

>*lk draag deze keer geen schuld tegenover de Filisti.inen,
15                                    >als ils huti ki,aad doe.



15.4       16                   >*Toen ging Simson...,
17                                    >hij ving driehonderd vossen,
18 =nam fakkels,
19                                         =draaide staart aan staart
20                             =en plaatste [telkens] 66n fakkel in het midden, tussen twee staarten.

15.5        21                                     =Hij deed vuur in de fakkels ontviammen,
22                              =joeg [zel in het staande [koren] van [del Filistijnen:
23                                 =en deed ontvlammen zowel de korenhoop als het staande [koren] als de olli tgaarde.

15.6        24 >*[Del Filistiinen zeiden:

25                                 >Wie heeft  lit gedaan?
26                           >*Ze zeiden:
27                                   >*Simson, de schoonzoon van de Timniet [natuurlijk].
28                                            >*want die heeft diens vrouw genomen
29                                                  >en haar gegeven aan diens metgezel.
30 =*IDel Filistiinen trokken op
31                                     >en zij verbrandden haar en haar vader met vuur.

15.7 32 =*Simson zei tegen hen:
33                             >*Alsjullie zo doen...
34                                      >*als ik mij gewroken heb op jullie.
35                                     >[pas] dan zal ik stoppen.

15.8        36 >*Hij trapte hen scheen tegen heup - een harde trap -,
37                        =daalde af
38                                 =en verbleefin de kloofvan de rots Etam.

15.9       39 >*IDel Filistiinen trokken op,
40                          >*ze legerden te Juda
41                                       =*en ze verspreidden zich bij Lechi,  'Kaak'.

15.10     42 >*De manschap van Juda zei:
43                                           |     >Waarom zijn jullie tegen ons opgetrokken?
44                                >*Ze zeiden:
45                                           | >Om Simson vast te binden
46                                     >*zijn wij opgetrokken,
47                                              >*om hem aan te doen



48                              |                    >zoals hij ons heeft aangedaan.
15.11 49 =*Daarop daalde drieduizend man uit Juda af naar de kloof van de rots Etam,

5()                                   >*en ze zeiden tegen Simson:
51                                          >*Je weet toch
52                                                                        |     >dat Idel Filistiinen heersen over ons, of niet sonis?
53                                                   >*Wat [=wat is het dat]
54                                                                             >hebje ons aangedaan?55                                        >*Hij zei tegen hen:

56                                                                       >*Wat ze

mij hebben aangedaan
57                                                   >dat heb ik hun aangedaan.

15.12      58 -*Ze zeiden tegen hem:
59                                                               |      >Om je vast te binden
60                                          >zijn we afgedaald,
61                                                   >*om je iii de hand van de Filistijnen te geven.
62                                   =*Simson zei tegen hen:

63                                              >*Zweer mij64                                                        >dat in elk geval iullie mij niet neerstoten.
15.13      65 >*Ze zeiden tegen hem,

66                                          >*zeggende:
67                                                   >*Nee. maar vastbinden,
68                                                                                         >*we zullen je zeker vastbinden,
69                                                                          >en we zullenje geven in hun hand.
70                                                                                     >Doden? Nee. we zullen je niet doden.
71 =*Toen bonden ze hem vast met twee nieuwe touwen
72                                        =en ze brachten hem weg van de rots.

15.14    73                      =*llii kwam iii l,echi,
74                                             >*daar kwamen Idel Filistlinen de strijdkreet aanheffend
75                                              >op hem af,
76                                      >*'roen werd de Reest van JHwH vaardig over heni.
77                                     >*de touwen

78                                            >om
zilin armen

79                                             >„·erden als een vlaspit



80 >die verteert in vuur:
81                                       1 |=*ziin banden smolten van zijn handen.

15.15      82                                      =*Toen vond hij een verse ezelskaaks
83 >hi.i strekte zilin hand uit,
84                                     =nam deze
85                                        =en versloeg daarmee duizend man.

15.16 86 >*Simson zei:
87                                             >Met de kaak van een ezel, een ezel, een ezelspan
88                                        >Met de kaak van een ezel versioeg ik duizend man

15.17       89 >*Het geschiedde

90                                             >*zodra
hil opgehouden was

91 >met spreken,
92                                        >*dat hij de kaak uit zijn hand wierp
93                                     =en deze plaats Ramat Lechi, 'Kaak-hoogte', noemde.

15.18       94 =Hij kreeg een grote dorst,
95                                        = riep tot JHWH
96                                        =*en zei:
97                                                        >*Uzelfhebt in de hand van uw dienaar deze grote bevri.iding gegeven,
98                                                        >*en nu zou ik doodgaan van de dorst
99                                                              >en zou ik vallen in de hand van die onbesnedenen?

15.19 100 >*Toen spleet God de holte

101
  >bij Lechi,

102 >*er kwam water uit

103                                                                              >*en
hij dronk.

104 >Ziin Reest keerde terug

105 =*en hij leefde [weer op].

106 >*Daarom gafmen die de naam: Bron van de roepende;

107
|

>deze is in Lechi

108 >lot op deze dag

15.20 109 =Hii richtte Israel in de dagen van de Filistijnen, twintigjaar.

16.1 1         Simson ging naar Gaza.

2               1      1       >*zag daar

een vrouw, een hoer,



3                |     =en kwam tot haar.
16.2 4 >*Aan de Gazieten

5                            

>*werd gezegd:
6                                      >Simson is hier gekomen.
7                        >*Ze maaklen een omsingeling,
8                        =en lagen de hele nacht in de stadspoort voor hem in een hinderlaag,
9                      =*ze hielden zich de hele nacht stil,

10 >*Itegen elkaar] zeggende
11                                         >*Tegen het krieken van de ochtend
12                                                              >zullen wij hem ombrengen.

16.3         13 >*Maar Simson bleef liggen tot middernacht:
14                                >*toen, te middernacht, stond hij op,
15 =hli greep de deuren van de stadspoort en de twee deurposten,
16                                                =trok ze met grendel [en al] los,
17                                                =plaatste ze op zijn schouders
18                                   =*en droeg ze naar de top van de berg,
19                                                       >in het zicht van Hebron.

16.4         20 >*liet geschiedde daarna
21                   >*dat hij van een vrouw ging houden in het Dal van de Wijnstok;
22                             >haar naam was Delila.

16.5         23 >*De Filistijnse stadsvorsten trokken op naar haar
24                                        >*en zeiden tegen haar:
25                                                   >*Verleid hem
26 >*en zie
27                                                                   >*waardoor ziin kracht [zo] groot is,
28                                                                           >*en waarmee we hem Idus] zouden aan kunnen,29                                                                            >*opdat wii hem kunnen vastbinden
30                                                                                   >om hem te overweldigen.
31 >[Dan] zullen wij jou de man 1100 zilverstukken geven.

16.6 32 >*Delilazei tot Simson:

33                                             >*Verklaar mii toch34 >*waardoorje kracht [zo1 groot is



35                                                                     >*en waarmee je vastgebonden zou moeten worden
36                                                                           >om je te kunnen overweldigen.

16.7         37                                                       >*Toen zei Simson tot haar:
38                                              >*Als ze me zouden vastbinden met zeven verse pezen

39                                                              >die [nog] niet uitgedroogd|zijn,
40                                                   >*dan zou ik zwak worden
41                                                         =en ik zou zijn als elk ander mens.

16.8        42 =*De Filistijnse stadsvorsten brachten haar zeven verse pezen

43                                              |    >die [nog] niet uitgedroogd waren:
44                                                        >*zij bond hem daarmee vast

16.9       45                                                  l
>- terwijl ze in hinderlaag liggend bil haar iii de kamer verbleven-.

46                                              -*Ze zei tot hem:
47                                              1     >* [De] Filisti.inen over je.
48                                                        >Simson!
49 >*Daarop scheurde hij de pezen
50                                                              >*zoals een koord van vlasdraden scheurt

51                                                                                   >zodra dat vuur ruikt:
52 >zijn kracht[bron] werd niet bekend.

16.10 53 =*Delila zei tot Simson:
54                                                                      >*Kijk, je hebt me bedrogen,

55                                                         | >en leugens tot mij gesproken.
56                                                              >*Nu, verklaar mij toch
57                                                                                     >waarmee je vastgebonden zou moeten worden.

16.11     58                                              »*Hij zei tot haar:
59                                                                                >*Als ze me stevig zouden vastbinden, met nieuwe touwen
60                                                        |    >waarmee [nog] geen werk is dedaan,
61                                                                              >*dan zou ik zwak worden
62                                                        =en ik zou zijn als elk ander mens.

16.12 63 >*Delila nam nieuwe touwen
64                                              >*en ze bond hem daarmee vast.
65                                              =*Ze zei tot hem:
66                                                        >* [De] Filistijnen over .ie.



67                                                             >Simson!
68                                                              >- ze verbleven [nog steeds] in hinderlaag liggend in de kamer -.
69 >Hii scheurde ze van zlin armen als een draad.

16.13 70 =*Delila zei tot Simson:
71                                                               >*Tot op dit moment heb je me bedrogen
72                                                                                                | >en leugens  tot  m ij gesproken.
73                                                   >*Verklaar mij
74                                                        >waarmee je vastgebonden zou moeten worden.
75                                        ,*Hij zei tot haar:
76                                                                        |     >Als je de zeven strengen van mijn hoofd zou weven in de schering, [dan....]

16.14       77 >Ze sloeg [ze vast] met de pin
78                                             >*en zei tot hem:

79                                                    >* [De] Filistijnen over.ie,
80                                                        >Simson!
81                                                   >*Hii werd wakker uit zi.in slaap
82                                                   =en trok de pin los, [met] de inslag en de schering.

16.15       83                                                               =*Ze zeitot hem:
84                                                                                        >* Hoe kun je zeggen:
85                                                                           >Ik houd vanje86                                                                                   terwijl je hart niet bili mij is?
87                                                                                                 31*WeI drie keer heb je me bedrogen,
88                                                                          >*en me niet verklaard
89 >waardoorje kracht [zo] groot is!

16.16       90 >*liet geschiedde
91                                                              >*zodra zij hem onder druk had gezet met haar woorden, alle dagen,
92                                                                   >dat zii hem ging benauwen
93                                                        >*en zlin ziel kromp ineen
94 >tot doodgaan aan toe.

16.17 95 =*Toen legde hijaanhaarzi.inhelehartbloot,96                                          =en zei tegen haar:
97 >*Een scheermes is niet over mijn hoofd gegaan,
98                                                              |     >want een gewiide Gods ben ik vanaf de schoot van miin nioeder.



99                                                        >*als ik geschoren zou worden,
100 >*dan zou mi.in kracht Wilken van mi i.

101 >*dan zou ik zwak worden

102 =en ik zou zi.in als elk ander mens.

16.18 103 =*Delila zag

104
 

>dat hij haar zijn hele hart blootgelegd had,

105 >*ze zond leen bodel

106 =* en riep de Filistiinse stads, orsten,

107                                                                      >*zeggende

108 >*Trek op deze keer

109 >want hij heeft zijn hele hart aan mi.i blootgelegd

110 >*T oen zijn ze naar haar opgetrokken, de Filistiinse stadsvorsten,

Ill >en ze hebben het zilver in hun hand meegebracht.

16.19 112 =Ze liet hem in slaap vallen op haar knieen.

113 =Toen riep ze iemand

114 -en ze liet de zeven strengen van zijn hoofd afscheren.

115 =*[Zo] begon ze

1 1 6                                                                        |       >hem te overweldigen117 >en zijn kracht week van hern weg.

16.20 118 =*Ze zei:

1 19                                          1    >* [Del Filistijnen over je.
120 >Simson!

121 >*Hij werd wakker uit zijn slaap

122 =*en zei:

123
I

>*lk kom er keer op keer uit

124 >en zal me [ook nu] losschudden.

125 >*Hijzelfwist echter niet

126 >dat het JHWH WaS die was weggeweken van hem.

16.21 127 >*Toen grepen [de] Filistijnen hem,

128 >*ze staken zijn ogen uit

129 =en lieten hem afdalen naar Gaza.

130 =*Ze bonden hem vast met twee koperen kettingen.



131 >*hii moest gaan malen in de gevangenis.

16.22     132                                                                                            >'Mat r zi.i"»ttftdchg re gon [weer]133

134 >zodra bet geschoren was.
16.23 135 =*De Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich

136                                        >*om
een groot offer aan Dagon, hun god. te offeren.

137 >uit vreugde.
138 >*ze zeiden:

139
| >Onze god gaf in onze hand Simson, onze vijand.

16.24 140 >*Toen het volk hem zag,
141 >*prezen ze hun god.
142 >*ze zeiden:
143 >*Onze god gaf in onze hand onze vijand. en wei de verwoester van otis land.
144 >die talrijk [maakte] onze verslagenen.

16.25 145 >*Want het was geschied
146

 

>zodra hun hart vroliik was,
147 >*dat ze zeiden:

148                                                                         

>*Roep Simson,
149 >hij moet ons 1:aten lachen!
15() =*Ze riepen Simson uit de gevangenis
151

 
>en hij wekte hun lachlust.

152 =*Ze lieten hem tussen de zuilen staan.

16.26 153 >*-oen zei Simson tot de jongen
154

|
>die hem bij ziin hand vasthield:

155 >* I.aat me rusten,
156 >*laat me de zuilen voelen
157

 

>waarop het huis gestut is,
158 >opdat ik ertegen kan leunen.

16.27 159 >*Het huis was gevuld met mannen en ,rouN en:
160 >*daar waren alle Filistijnse stadsvorsten,
161 >*en op het dak: drieduizend man[nen] en vrou\, len].
162 >*kiikend



163 >hoe lachwekkend Simson was.

16.28 164 =* foen riep Simson tot JHWH

165 >*en zei:

166 >*Heer JHWH,

167 >*gedenk mij toch,

168 >*maak mij toch sterk, in ieder geval deze keer,

169 |
»God,

17() >opdat ik me wreek: ddn[maal] wraak voor mijn twee ogen op Idel Filistiinen
16.29 171 =*Simson pakte de twee middelste zuilen,

172                                                                                  >*waardoor het huis gestut was,173 >en waarop het gefundeerd was,

174 >*tan met zijn rechter-

175 >en tan met zijn linker[handl.

16.30 176 =*Simson zei:

177
|

>Moge mijn ziel sterven metldel Filistijnen!

178

179

180       jim  phm t  k
 dd t dmm    

181 =*de doden

182                                                                     >*die
hij heeft gedood

183 >in ziin doodgaan

184 >*waren talrijker

185 >dan die hij heeft gedood ti.idens ziin leven.

186 =*Zijn broeders en zijn hele vaderhuis daalden af,

187                                

>*ze tilden hem op
188 =brachten hem [terug] omhoog,
189 =en begroeven hem tussen Sora en Estaol,  in het graf van Manoach, zi.in vader:

190 >hii had Israel twintig jaar gericht.
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