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Een partituur met lacunes

prof.dr. Cees Houtman

'En de geest vanJHWH kwam over

Jefta HU trok naar Gilead en Manasse.
Htj trok naar Mispe Gilead. Van Mispe
Gilead nu is hij naar de Ammonieten
getrokken.
Toen deedJefta God een gelofte. Hij
zei: 'Als u de Ammonieren in mijn
macht geeft, dan zal wie komt, wie mij
uit de deur van mijn huis tegemoet
komt, wanneer ik behouden terugkeer
van de Ammonieten, dan zal die God
toebehoren en dan zal ik die als brand-
offer brengen.'
Daarna trokJe{ta naar de Ammonieten
om de strijd met hen aan te binden en

JHWH gaf hen in zijn macht. Hij ver-
sloeg hen van Arodr af tot waar je bij
Minnit komt - tvvintig steden! - en tot
Abel Keramim. Een zeer grote slach-
ting werd aangericht. Zo moesten de
Ammonieten zich onderwerpen aan de
Isra€lieten.
ToenJefta te Mispa kwam, btj ztjn
huis, toen... kwam zijn dochter hem
tegemoet met handtrommen en met
reidansen. Zij nu was enig kind. Htj

@a..Cees Houtman en dr. Klaas Spronk.

Jefta's dochter. Het verhaal over een vader die zijn
dochter offert en de dochter die zich gewitlig opoffert
Zo'n verhaaI intrigeert. Het staat in het bijbetboek
Richteren. De oud-testamentici prof. Cees Houtman
en Klaas Spronk, verbonden aan de Theotogische
Universiteit Kampen, schreven er een boek over:
'Jefta's dochter, tragiek van een vrouwenleven in
theologie en kunst'1.

had geen ander dan haar, geen zoon of
dochter. Zodra hij haar zag, scheurde
hij zlJn kleren en zei: 'Ach, mijn doch-
ter, je maakt mij tot een gebroken man

Jij behoort tot de mensen die uit zijn
op mijn ondergang. Ik zegdeJHWH
iefs foe en kan er niet op terugkomen.'
Zy zei tegen hent: 'Mijn vader, wan-
neer uJHWH iets toegezegd hebt, doe
dan met mij overeenkomstig uw toe-
zegging, nuJHWH u wraak verscha{t
heeft over uw vijanden, de Ammonie-
ten.'
Zij zei tegen haar vader: 'Laat mij dit
vergund worden: laat mij nvee maan-
den met rust om heen te gaan en langs
de bergen af te dalen om mijn maagde-

dr. Klaas Spronk
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lijkheid te bewenen, ik met mijn vien-
dinnen.'
Hij zei: Je ntag gaan' en lict haar voor
twee maanden €,aen. En zij gtng ntct
haar vricndinnen heen om baar rnaag-
delijkheid langs de bcrgen rc bewcnen.
Nt vetloop van twee maanden keerde
zij naar haar vader tcrug. Hij deed orct
haar overeenkomstig de gelofte die hij
had afgelegd. Nooit hed zj gcmccn-
schap met een man. Een inzetting werd
het in Israil: jaar opjaar gtngen de Is-
radirris, hc mciyes,hecn onl ccn tlee-
klacht aan te hetTen over de dochter
van de GileadietJefta, vier dagen lang
perjaar.'

(R.r'chteren 1 1:29-49 in de vettaling
van Houtman en Spronk)

Professor Houtman. u vergetijkt in uw
boek Jefta met een partituur. Waarom
doet u dat
_1

Houtman: 'Het verhaal bicdt de moge-
lijkheid voor allerlei variaties. Het is als

eerr notenbeeld. Dat notenbceld t' niet
altijd goed leesbaar en er zijn Iacunes,

du. q ie kan rrnproviseren kan allerlei
wcgen oPgaan.'

Meneer Spronk. er is nog a[ wat geim-
proviseerd in de loop van de geschiede-
nis. Er zijn namen bijgekomen. de fa-
milie van Jefta is uitgebreid.

Spronk: 'De naam van Jefta's dochter
wordt in het vcrhaal niet genoemd. Een
van de eerste vragen die opkrvarn was:
hoe zou ze geheten hebben?'

Wetke namen heeft ze gekregen in de
loop van de geschiedenis
_7

Spronk:'Een intrigerende naam is lfis.
Dat lijkt veel op een naam in een
Griekse tragedie: 'lfigeneia in Aulis'.
Mcnsen met een klassieke opleiding
zagen een parallel tussen het verhaal

van Jefta en die Griekse traditic en
noemden haar daarom [fis.
ln oudejoodsc geschriften wordt ze

ook wel Seila genoemd. Dat beteke'nt
'zij om wie gevraagd is', namelijk door
God die haar opeist.'

0fferbereidheid

Het verhaaI heeft grote invtoed gehad
op zoweI theotogie als kunst en litera-
tuur. Professor Houtman. hoe is de
daad van Jefta daarin beoordeetd
_7

Houtman:'Voor christelijke uitleggers
was het altijd een probleem dat Jeltr
in Hebreebn 11 als een geloofsheld
rvordt getekend, terwijl in het Oude
Testament zo'n gruwelijk verhaal over
hem wordt verteld. Dar leidde tot
ecn ambivalente opstelling. Enerzijds
vond men het schittercnd dat Jefta
rrouw blij[t aan zrjn woord. Ander-
zijd' vond men het roekeloos dat hij
zo.nel en ondoordachr dre geloftc
heeft gedaan.
Injoodse uitleg wordt het verhaal vaak
negatieIbeoordeeld. Men hcrleidt de
gruwelijke afloop tot een twist tussen
dc burgerlijke en geestelijke overheid.

Jelta en de hogepriester zouden in een
conflict verkeerd hebben met als gevolg
datJefta niet verteld werd datje volgens
de 'l ora zo'n .oorr gelofte niet hoeft na

te komen, maar dat je die ook mag
afkopen. Dat hadJefta ook kunnen
doen.'

Meneer Spronk, hoe is in de geschiede-
nis de dochter van Jetta beoordeeld. die
het aUemaaI moet ondergaan, maar
zoats wij ook horen. zich bereidwittig
opolfert
_1

Spronk: 'Haar offerbereidheid en ge-
hoorzaamheid zijn vaak benadrukt. Een
pakkend voorbeeld daarvan vindje bij
iemand als Bilderdijk, die de dochter,
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die wil sterven voor haar God en voor
haar vaderland, ten voorbeeld stelt aan
jongemannen. De gehoorzaamheid van

Jefta's dochter aan haar vader is tijden-
lang bewonderd.'

Het lijkt me een ingewikkeld verhaal
voor de feministische theotogie. Hoe is
die ermee omgegaan
_1

Spronk: 'Het is natuurlijk een vreselijk
verhaal. In de feministische uitleg is
men het er over eens

dat het een verhaal is

van een mislukking,
van machomannen
die het helemaal mis
hebben.'

Hoe gaan ze om met het feit dat Jefta's
dochter zich schikt

?

Spronk: 'In hun uitleg wordt meer
aandacht aan de mannen gegeven en
aan God. Het meest opvallende is dat
God nauwelijks een rol speelt in het
verhaal. Phylis Trible, een Amerikaan-
se feministische theologe, heeft een
boekje geschreven met de titel 'Verha-
len van verschrikking'. Zrj eindigt haar
betoog over het verhaal van Jefta's
dochter met de uitroep: 'Mijn God,
mijn God, waarom hebt Gij haar ver-
laten'.

God is in het verhaal inderdaad opval-
lend afwezig. Aan de andere kant wordt
God regelmatig door Jefta genoemd als
tegitimatie voor zijn handeten. Hoe
verhoudt zich het een tot het ander

?

Houtman: 'In dit verhaal is er slechts
informatie van de verteller, die mee-
deelt datJefta aangegrepen werd door
de Geest van God. Dat zegt niet meer
dan dat de man een charismaticus was

52l die mensen wist te inspireren. Het zegt
niets over God zelf.'

Maar de naam van God wordt wel door
Jefta genoemd.

Houtman: 'Ja, maar er wordt niet mee-
gedeeld dat de Heer deze gelofte schit-
terend vond of dat Hij die afkeurde.
Overigens speelt het aan God toege-
dichte oordeel in de uitleg van de ge-
schiedenis wel een rol, bijvoorbeeld in
de zin dat God de gelofte gruwelijk
vindt. Men kiest dan voor de interpre-
tatie datJefta gezegd zou hebben: 'wat'

uit de deur van
mijn huis zal ko-
men. Ook zo zou
de gelofte onbe-
zonnen zljn ge-

weest, omdatJefta er geen rekening
mee heeft gehouden dat er wel eens

een kip uit zijn deur zou kunnen ko-
men of een hond, een onrein dier. God
arrangeert, boos als hij is overJefta's
onbezonnenheid, het als het ware zo,
dat Hij de dochter uit de deur laat ko-
men om op die manierJefta, en met
hem ook het hele nageslacht, eens en
voorgoed duidelijk te maken dat Hij dit
soort geloften niet wil. Voor die les

ofGrt God de dochter op.'

Gruwetiikheid

Zijn er nog andere interpretaties over
de rol van Jefta in het verhaal
_7

Houtman: 'ln het vorige hoofdstuk van
Richteren valt te lezen datJefta heel
vroom is en zijn vaderlandse geschiede-
nis goed kent. Hrj weet hoe de Heer
het volk Isradl uit Egypte heeft geleid.
Dat brengt sommige uitleggers tot de
mening dat zo'n man toch nooit zo'n
gruwelijke belofte kan hebben gedaan.
'Wanneer er vervolgens over een brand-
offer gesproken wordt, concludeert
men datJefta zoiets bedoeld zal hebben
als een totale wijding. Men acht het
uitgesloten dat hij aan een mensenoffer

ln de feministische uitleg is men
het erover eens dat het een

verhaaI is van een mistukking.



gedacht heeft, dus zal hij wel bedoeld
hebben zijn dochter aan "het klooster"
afte staan, net zoals de kleine Samudl
door zijn moeder aan hct heiligdom
beloofd werd. Zlj zou d,an een leven als
celibataire zijn gaan leiden. Dat is een
veelgekozen opvatting om aan de gru-
welijkheid varr het verharl re ontko-
men,'

De gruwetijkheid is er zeker in aanwe-
zig. Wat is nu de uitteg die u het meest
aanspreekt
_7

Spronk: 'Wat mij sterk aanspreekt is de
manier waarop de componist Hindel het
vorm gegeven heeft. Hindel hecft zich
duidelljk ingeleefcl in de persoon van

Jefta. Die wordt daardoor meer een
mens van vlees en bloed, een slachtofler
van zijn eigen ondoordachte keuzes.
Hlndel moest met ccn bepaald libretto
werken van een Engelse predikant. Hij
was daar niet enthousiast over. Die do-
minee wilde het verhaal laten eindigen
zoals het verhaal van Abraham en Isaik
eindigt: Abraham dic klaar staat om zijn
zoon te offeren en door een engel ervan
weerhouden wordt. Op die manier zou

Jefta's dochter het er levend van afbren-
gen '

Dat is wel een heet eigen interprelatie
van het verhaat.

Spronk: 'De parallel net het verhaal
van Abraham is wel duideljjk, maar hcr
staat inderdaad niet
in de b1bel.
Hindel maakt meer
werk vanJefta's
problemen. Jefta
rvordt verscheurd door tu,ijfel en dat
hccft H5ndel heel rnooi vorm geqeven.

Het eindigi met Jefta die zegt, lwitt
hear no more. her doom is fixed as
failh . Haar tot ligt vast.

Spronk:'Van alle kanten wordt naar

Jefta geroepen en hij is daar ook wel
gevoelig voor. Dat wordt regelmatig
bezongen. Met de relatie tussen vader
en dochter is niets mis. Aan de andcrc
kant zit hij klem. Haar lot ligt vast in de
hemel. God heeft hm uiteindelijk zo
beschikt. Jefta's wanhoop komt duide-
lijk in zljn stem tot uiting.'

De hemel heett het zo bestist. ls dat de
visie van Hendel op God
_7

Spronk:'Het is opmerkelijk dat Hlndel
daar moeite mee heeft. De tekstdichtcr
is er duidelijk in; de beschikking ligt
vast.Je ziet dat Hrndel in de partituur
en de tekst hier en daar wat gewijzigd
heeft; minder over Cod praat, maar
onpersoonlijk over het lot. Hij weet het
dilemma op die manier indrukwekkend
vorm te geven.'

Domme macho's

Professor Houtman, u hebt ook naar de
beetdende kunst gekeken in dit boek.
Wetk etement van het verhaat wordt
vaak uitgebeetd
_7

Houtman: 'Vaak wordt de thuiskomst
vanJefta en de ontmoetin!! tussen vader
en dochtcr uitgebreld. Maar ook de
ofGrscEne zelf, die in het verhaal niet
beschreven wordt. In middeleeuwse
handschriften is die offerscdne wel

afgebeeld, zo zelfs
dat het zwaard de
nek vanJefta's
dochter raakt en je
het bloed ziet

vloeien. Dat hangt samen met het Git
dat men het verhaal betrekt opJezus
Christus en Zijn offer.
In Iatere tijd zieje de geschiedenis afge-
beeld bij schilders die een voorlielde
hebben voor grote spektakelstukken.
Op hun albeeldingen staan veel figu-
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ranten; een priester en dienaren met
schalen die het bloed moeten opvan-
gen. Men heeft met het oog voor het
drama geschilderd.'

ls er een afbeetding die u in het bijzon-
der aanspreekt
_7

Houtman: 'Ik vind de middeleeuwse
a{beeldingen in hun soberheid heel
mooi. Afbeeldingen uit de negentiende
eeuw zijn boeiend om de wijze waarop
de schilders zich concentreren op de

vrouwen met hun gratie en bevallig-
heid. Je ziet bijvoorbeeld de dochter
van Jefta met haar vriendinnen als bal-
lcrina's uit huis naar buiten zweven,

Jefta tegemoet.'

De schrijver Benno Barnard heeft er
een toneelstuk over geschreven. Hoe
stelt hij de dochter van Jefta daarin
voor

-,,
Spronk: 'Dit toneelstuk werd vorig
jaar opgevoerd en heeft een feministi-
sche benadering. De dochter en ook
haar moeder staan hun mannetje en

dat kunje niet van de heren zegger,.
Dat zrjn in Gite domme macho's. Dan
komt er ook een rabbgn in voor die af
en toe wat grappen vertelt. Uiteinde-
lijk heeft hij ook weinig in de melk te
brokkelen.
Het is het verhaal van de sterke vrouw,
die in een onmogelijke situatie wordt
gemanoeuvreerd door domme mannen.
Uiteindelijk slaat zij de hand aan zrch-
zelf, een opmerkelijke interpretatie.'

Die interpretatie staat wel heel ver van
het oorspronketijke verhaal af.

Spronk: 'Het heeft me zeer geboeid. Ik
vond het een mooi toneelstuk, vooral
omdat de schrijver dicht bij de tekst
blijft. God speelt er nauwelijks een rol
in. Hij laat als het ware de mensen in

hun eigen sop gaar koken. Dat is de

kern van het verhaal.'

Lesje in bescheidenheid

ln 'Trouw' las ik een bespreking van
jutlie boek door Jaap Goedegebuure.
hoogleraar Literatuurwetenschap. Hij
eindigde de bespreking met te zeggen
dat het boek zoveel interpretaties geeft,
dat weer eens btijkt dat je met de bijbet
alle kanten op kunt. Wat vindt u van die
conctusie
_7

Houtman: 'Het gebeurt wel dat men
alle kanten op gaat, maar ik grijp terug
op het beeld van de partituur. Je hebt
een bepaald notenschrift. Allerlei varia-
ties blSken mogelrjk, maar er zijn geen
oeverloze mogelijkheden. Op een ge-
geven moment moet vastgesteld wor-
den dat er interpretaties zijn die niet
deugen. 'Wat ook niet vergeten moet
worden is dat niet alle gebruik van het
verhaal bedoeld is als interpretatie van
het bijbelverhaal.
De partituur proberen wij aan de aca-
demie nauwkeurig te analyseren. Die
vormt een uitgangspunt, waarbinnen je
beziet welke variaties er mogelijk zijn.
Het blljft een intrigerende vraag die je
permanent begeleidt.'

Meneer Spronk, zijn er voor u grenzen
aan de uitleg
_1

Spronk: 'De laatste regel van de bespre-
king van Goedegebuure viel mij ook
op. Is dat nu wat wij hebben willen
bereiken? Nee, want er is geen oeverlo-
ze uitleg mogelijk. De geschiedenis van
de uitleg zetje aan het denken.Je ziet
hoe mensen eigen normen en waarden
in het verhaal hebben gelegd. Daarom
moet je ook kritisch worden over je
eigen uitleg. Misschien dat men over
honderd jaar lacht om onze manier van

werken. Wij zijn ook niet objectief en
-64r



stellen vanuit onzc Dormen en \r,aarden
onze vragen aan die tekst. Ik zic het als
een lesje in bescheidenheid.'

Ats academici aan de universiteit kun ie
eindetoos bezig ziin met de uitleg van
het verhaat door de eeuwen heen. hoe
het oorspronketijk bedoetd is. door wie
geschreven en wanneer. U bent ook
predikant: het verhaal staat op het
leesrooster, u moet er over preken. Hoe
zou u de toepassing van dit verhaat
witten aangeven
_7

Spronk: 'lk schrijf ook stukjes voor de
Ncderlandse Zondag'rchoolvcrcnr-
ging. Stel dat ik voor de kinderneven-
dienst een begeleidende tekst zou
moeten schrijven bij het verhaal van

Jefta. Ik zou dat heel moeilijk vinden,
maar ik zou er bij de uitleg op willen
wijzen dat het maar een deel is uit een
lang verhaal. Je moet het hele verhaal
erbij lezen. Het is een verhaal over

hoe je niet om moet gaan met elkaar;
een verhaal van een mislukking. Dat
gaat in het boek Richteren van kwaad
tot erger.'

ls dat ook de bedoeting geweest van de
schrijver van het bijbetboek Richteren
_7

Houtman: Ja, dat denk ik zeker. Zo'n
stukje moetje altljd bekijken in de con-
text van het grotere geheel. De context
beinvloedt de lezingvan zo'n stukje.Je
ziet steeds weer dat men zich op kleine
perikopen concentreert en het daarmee
wil doen. Aan de academie benadrukken
wij dat het zo niet moet.'

Spronk: Je kunt het ook simpel samen-
vatten. In Prediker staat een stuk ovcr
geloften. Dat komt erop neer datje
helemaal geen geloften moet doen. Je
spreekt ze te snel uit en als het eenmaal
beloofd is, zitje eraan vast. Bezint eer
ge begnt.'

frCeesHoulman.Klaasspronk../cfttdoclter,azgiekvznd.Jnwouwenlevenktheologicen
runir'. Meinema, Zoelermeer
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