
Simson die de stadspoorten van Caza op zijn rug draagl
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Het ontdekken van de regels van

het taalsysteem is ingewikkeld. Als

we bijvoorbeeld de functies van

de Hebreeuwse werkwoordsvor-

men willen bepalen, moeten we

ook kilken naar de plaats van het

werkwoord in de zin, en naar de

relatie met de voorafgaande zin.

Om al deze factoren systematisch

te onderzoeken, zijn complexe

analyses nodig. Daarbij bewijst de

computer een uitstekende dienst.

Een erkenning van de belangrijke

rol van het taalsysteem dat ten

grondslag ligt aan iedere taalui-

ting, zowel in proza als in poezie,

stelt ons in staat om op een solide

basis opnieuw de vraag te stellen

hoe de Oud-lsraElitische dichters

en schrijvers het taalsysteem ge-

bruikt hebben in de creatie van

de literaire kunstwerken die in ons

Bijbelboek Psalmen zijn terecht-

gekomen. Dit is een fascinerend

onderwerp waarnaar nog veel on-

derzoek gedaan moet worden.

Een uitwerking van datgene wat

ik hierboven geschreven heb, zal

verschijnen in mijn artikel 'Pat-

terns in the Psalms: New Directi-

ons in the Computational AnalYsis

of Biblical Poetry' (te verschijnen).

Voor het onderzoek naar de werk-

woordsvormen in de Psalmen, zie

Cino .l. Kalkman, Vetbal Fotms in

Biblical Hebrew PoetrY: Poetic

freedom or Linguistic SYstem?

(proefschrift Vrije Universiteit

Amsterdam, 2015).

Zoals dat gebeurt bij goede verhalen,

zetten ze je als lezer ook aan het den-

ken: niet alleen over de vraag naar

de verhouding tussen man en vrouw,

maar ook over de vraag naar goed en

fout. Bij nader inzien zijn de dingen

minder eenduidig dan je op het eerste

gezicht misschien verwachtte ls Sim-

son nu een held of moet je hem zien

als een zelfmoordterrorist? ls Delila

Simson in de kunst

De verhalen over Simson in Rechters 13-15 zijn een fraai

staaltje literaire kunst. Ze zitten mooi in elkaar, met allerlei

dwarsverbindingen. Als een rode draad loopt het thema van

de verhouding tussen man en vrouw door het verhaal. Dat

begint al bij de aankondiging van de geboorte van Simson in

hoofdstuk 13. De moeder van Simson kriigt geen naam, maar

wel de hoofdrol. Zijn vader zou, als je zijn naam Manoach

in het Hebreeuws letterlijk neemt, de rust zelve moeten ziin,

maar het tegendeel blijkt. Daarna gaat het steeds over de

verhouding tussen Simson en een vrouw, waarbij Simson

steeds meer zijn hoofd verliest. Aan het slot wordt hem

wreed het zicht ontnomen en daarmee komt een einde aan

het optreden van Simson, dat steeds bepaald werd door wat

hij met zijn ogen zag: een leeuw een mooie vrouw en nog

een mooie vrouw.
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een 'femme fatale' of een vrouw die,

net zoals zoveel andere vrouwen in

dit boek, wordt misbruikt door man-

nen met macht?

De verhalen over Simson hebben

door de eeuwen heen veel kunste-

naars geinspireerd. Een van de oud-

ste en mooiste voorbeelden daarvan

is een mozai'ek dat enkele jaren gele-

den werd ontdekt bij Huqoq, bij het

meer van Calilea. Het is een restant

van een vloer van een synagoge uit
de vijfde eeuw en toont het hoofd

van een jeugdige man met mooie

ogen en een fraaie bos haar. Op zijn

schouders draagt hij de poorten van

de stad Caza. De prominente plek die

Simson hier heeft, geeft aan dat hij in

De verhalen over Simson

hebben door de eeuwen heen

v e el kun ste n a ar s getn spire erd.

die periode gezien werd als een nati-

onale held.

Simson is verreweg het vaakst af-

gebeeld in gevecht met de leeuw.

Daarbij lieten de kunstenaars zich

doorgaans leiden door het schoon-

heidsideaal van hun tijd. Dat geldt

ook voor de scdne die wat betreft het

aantal afbeeldingen als goede twee-

de kan gelden: het moment dat Delila

de haren van Simson afknipt (of: af

l66t knippen). Ook over de schoon-

heid van Delila laat men daarbij geen

twijfels bestaan. Heel uitzonderlijk in

dit kader is een schilderij van de Duit-

se schilder Lovis Corinth (1858-1925),

'Der geblendete Simson'. Op aan-

grijpende wijze geeft hij Simson niet

zoals gebruikelijk weer als de knappe,

sterke man. Corinth benadrukt juist

de ontluistering en wanhoop van

Simson, nadat hem de ogen zijn uit-

gestoken. ln meer dan 66n opzicht

gaat Corinth hier een stap verder dan

het beroemde schilderij van Rem-

brandt, dat het moment toont waar-

op Simsons ogen worden doorboord.

Waarschijnlijk weerspiegelt het schil-

derij van Corinth zijn eigen situatie.

Hij was een gevierd kunstenaar die

volop van het leven genoot, totdat hij

getroffen werd door een hersenbloe-

ding. 'Der geblendete Simson' geeft

iets weer van zijn eigen verval.

Ten opzichte van de beeldende kunst,

biedt de opera nog meer mogelijk-

heden om uitdrukking te geven aan

de emoties die een verhaal kan op-
roepen. De woorden worden gedra-

matiseerd en komen op de tonen

van de muziek nog sterker over. Heel

meeslepend gebeurt dat in 'samson

Der geblende Simson - Lovis Corinth
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et Dalila', gecomponeerd door Ca-

mille Saint-Sadns en voor het eerst

uitgevoerd in 1877. Wie eenmaal de

Delila in de mond gelegde aria 'Mon

coeur s'ouvre i ta voix' gehoord heeft

(gezongen door een goede sopraan)

zal voortaan niet meer over de rela-

tie tussen Simson en Delila kunnen

denken zonder te bedenken dat hier

echte liefde in het spel moet zijn ge-

weest. Of anders blijft het hartstoch-

telijk door Simson gezongen 'Dalila,

je 't aime!' wei in je achterhoofd han-

gen. Dat kwam recht uit zijn hart.

Wie een opera echt wil beleven, heeft

aan de geluidsopname niet genoeg.

Die moet naar het theater. Heel be-

palend daarbij is de enscenering.

De nog steeds populaire opera van

Saint-Saens kreeg in 2009 een heel

bijzondere uitvoering in Antwerpen.

De lsraelische dirigent Omri Nitzan

en de Palestijnse regisseur Amir Nizar

Zuab hadden ervoor gekozen om de

gebeurtenissen aan het eind van het

leven van Simson, te verplaatsen naar

de huidige situatie van de Westbank

in lsrael/Palestina. Daarbij werden

de Filistijnse soldaten voorgesteld als

lsradlische militairen. Simson was nu

een Palestiinse vrijheidsstrilder. ln de

slotscdne krijgt hij door een Palestijns

jongetje, dat eerder neergeschoten

was door de soldaten, een bomvest

aangereikt. Simson trekt het aan,

zingt zijn laatste lied van wraak op

zijn tegenstanders en eindigt zijn le-

ven als succesvol zelfmoordterrorist.

Zoals men kan verwachten riep deze

uitvoering veel protest op. De verge-

lijking van de manier waarop Simson

drieduizend tegenstanders met zich

meenam in de dood, was al eerder

gemaakt. We vinden dat onder an-

dere ook in het boek van de bekende

.loodse schrijver David Crossman,

Leeuwenhoning: de mythe van Sim-

son (Amsterdam, 2005; oorspron-

kelilk verschenen in het Hebreeuws

in 2005). lk kan me zelf nog herin-

neren hoe de parallellen zich aan mij

opdrongen op 9 september 2001 bij

De kunstenaar houdt

ons een spiegel voor

of draait de zaken

om, zodat we de

dingen opeens van

een andere kant

bekiiken.

de aanslag op de Twin Towers in New

York: hetzelfde aantal doden en de

aanslag vond plaats in het hart van

het gebied van de vijand op het ge-

bouw dat de macht van de vijand

symboliseerde. Maar ik weet ook nog

hoe boos een rabbijn reageerde toen

ik een jaar later iets dergelijks sugge-

reerde tijdens een studiedag ter voor-

bereiding op de lsra€lzondag. Voor

hedendaagse lsraelische militairen is

Simson nog altijd een voorbeeld van

krachtdadig optreden en van zelfop-

offering voor de goede zaak. De Sim-

son eenheid was lange tijd de naam

van een elite groep binnen het leger

voor geheime, riskante operaties,

vaak ook gericht tegen terrorisme.

Nu worden discussies op het terrein

van lsra€l en Palestina doorgaans

gekenmerkt door de neiging om

scherpe scheidingen aan te brengen

tussen goed en slecht. Maar het is

ook wel duidelijk dat het oordeel

doorgaans sterk wordt bepaald door

de context van degene die zich dat

oordeel aanmatigt. Juist hier kan de

kunst een zinvolle bijdrage leveren,

namelijk door een nieuw perspectief

op de zaak te bieden. De kunstenaar

houdt ons een spiegel voor of draait

de zaken om, zodat we de dingen op-

eens van een andere kant bekijken.

Je schrikt ervan. Sommigen schieten

dan in de verdediging, anderen zullen

juist hun oordeel opschorten.

Men kan het boek Rechters ook le-

zen als een opstapverhaal, waarin

de lezer wordt voorbereid op de ko-

mende geschiedenis van de koningen

van lsradl. Ook dat behoort bij de li-

teraire kunst die kenmerkend is voor

dit boek. ln Simson vind je iets weer

spiegeld van de latere koningen David

en Salomo. Net als Simson had David

een ingewikkelde relatie met de Filis-

tijnen, vijand dn bondgenoot. Net als

Simson had Salomo zo zijn problemen

met vrouwen. Overigens eindigt Sim-

son zijn leven zoals de laatste koning

van luda, Zedekia: de ogen uitgesto-

ken en geboeid in koperen ketenen.

Dat maakt het verhaal onheilspel-

lend: loopt het wel goed af?

Zo zitten de verhalen kunstig in el-

kaar, maar soms moet je iets verder

kijken om dat te kunnen zien. Soms

moet je het ook aandurven om de

vragen die de tekst oproept open te

laten. Kunstenaars - literatoren, schil-

ders, componisten, regisseurs - hel-

pen de Bijbellezer daarbij.
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Beeldende kunst
op de universiteit

Op de TUA valt vee! te beleven en veel te zien. Voor dit
artikel ben ik eens met andere ogen gaan rondkijken: wat
is er allemaal aan sculpturen en schilderijen te zien? Dat
bleek noga! wat te zijn! lk neem u mee op een afwisselende
rondgang door het gebouw.

Wie door de voordeur binnenkomt,

ziet gelijk aan het einde van de gang

een houten sculptuur staan: recht-

hoekig, verticaal opgericht, en niet

beschilderd. De figuren die hierop

het relief vormen, zijn wat geabstra-

heerd weergegeven. Het grootst is

de centrale figuur, die links een lam

en rechts een boek vasthoudt. Ook

is er links een herdersstaf te zien.

De andere figuren lijken zich aan de

centrale figuur op te dringen: links

schapen en rechts mensen. Het

bordje op de witte sokkel geeft ex-

tra informatie over de gelegenheid

waarbij dit sculptuur is geschonken

aan de TUA: ter gelegenheid van het

100-jarig bestaan van de universiteit,

op 3 september 1994, door de (oud-)

studenten. Over de betekenis vertelt

een brief uit het archief van de TUA,

van de kunstenares Etje Peterson-de

Haan aan ds. Van Roekel, meer. Twee

aspecten van het toekomstig beroep

van de studenten staan voor ogen:

pastoraat en onderwijs, zo valt te le-

zen. Dat is duidelijk terug te zien in

het werk: herder en leraar zijn in 66n

persoon verenigd.

@ Schilderij Psalm 121: 1,2,7,8 uit de serie
Psalmen in beeld van kunstenares Anneke
Kaai www.an nekekaai.nl

Ondertussen zijn we al een kunstwerk

voorbijgelopen: tegenover de trap in

de gang hangt aan de muur een schil-

derij van Anneke Kaai. Het verbeeldt

Psalm 121:'lk hef mijn ogen op naar

de bergen: Vanwaar zal mijn hulp ko-

men? Mijn hulp is van de Here, Die

hemel en aarde gemaakt heeft.' Zelf

een duidelijke foto maken van dit

schilderij, dat op plexiglas is geschil-

derd, mislukte door de spiegeling.

Celukkig kreeg ik van de kunstenares

een foto voor dit artikel en extra in-

formatie: 'ln dit werk kijkt de dichter

naar boven. Daar alleen kan zijn hulp

vandaan komen, te zien aan de op-

geheven handen. Cod wil deze lege

handen vullen. Dit is gesymboliseerd

door de witte gebogen lijn. De vorm

van de berg is ook naar de diepte toe

te zien om zo de hoogte van de berg

te accentueren. Nog hoger en vaster

dan de bergen is Cod.' Op haar site

zijn ook andere schilderijen uit haar

serie 'Psalmen in beeld' te vinden.
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