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praktische benadering en zoekt daarbij aanslui-

ting bij Tillich en Kierkegaard. Klaas Sprong

tracht de vraag te beantwoorden wat feministi-
sche exegese bijdraagt aan de uitleg van de ver-
halen over Simson. Tegelijk maakt hij hierin dui-
delijk welk extra relief de beproefde historische

benadering aan deze exegese kan geven. Akke
uan der Kooi geeft een aanzet tot een theologi-
sche reflectie op het kerkelijk belijden vanuit
een concrete situatie. Als vertrekpunt neemt zii

het perspectief van gelovige vrouwen, die als

incestgetroffenen kritische vragen stellen aan de

confessie. Bert Scbuurman biedt in zijn 'Kro-
niek'vanuit een bijzondere inspiratie een ont-
hullend zicht op de ontwikkelingen in Latijns-
Amerika, 6n terzijde op onze eigen kerkelijke
situatie.
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mer God t€ kunnen aangaan. Zn'n persoonlijke relade
ondersteh onze vrijheid om zo'n relarie aan ie kunnen
saan en daarmee is ook de mogeliikheid van het nee zeg,
gen regen God en van het kwiad Begeven (V Briimmer,
Ouer een persoonliike Corlgeiprole,, Kok 1988, hoofd
stuk 5). Zie h€tvervolg voor eensoort8eliik srandpunrde
positie van Hick.

15. a.w..219.
17.J. Hick, An Irenaean Theodicy in: Encoffitein9 Eil,5.-1.

Davies (red.), Adanta 1981.
18. R. Spaemanry'R. Ld'w' Die Ftuge Wqu? Geschichte und

lViederentdeckung des releologrschen Denkens,
Miincher/Znrich 1985.

19. Spaemanry'Lijq a.w., 245v.
20. K. liVard, God, toeval en noodzaal, Baarn 1997; Ward,

Relision 6 H nanNat re, Oxford 1998,hfdst6.
2l.W Stoker, Is fiagen naar zin uagen naar God?

Znetetmeet 1993,20v.
22.E. Stump doet een interessante poging om her vers.hil

aan te geven russen Gods antwoord aan Job, de taal van
de tweede persoon, van het persoonliike gesprek, 6n de
theor€tische theodicee, de onpersoonlijke, objectiveren'
de taal van dederde persoon. Toch levertdit onderscheid
weinig resultaarop omdat Srump meent dat Godsgesprek
met Job toch ook een teleologische verklaring van her
kwaad,Job aangedaan, zou inhouden. Zo schrijft ze naar

nleidins v,n Job ]8-42: If.rn innocenr person:uffer:.
then, n will be because a good God, a loving God invol-
ved face to face with his creatures, produces out of the
suffering a good meant for that person which in the cir-
cu mstances cou ldn't have been produced, or produced as

well, without the suffering'. E. Stump, 'Second'person
accounts and the problem of evil', tn: Petspectiues itr
Conterflponry Philosophy of Religion, I Lehtonenrl
Koisrinen Ged.), Helsinki 2000. 108.

23.P tucoeur, Towards a Hermeneuric of rhe ldea of
Revelation, in: P Ricoeur, Essals of Biblical lnter-
pretation, L.S. Mndge (red.), Philadelphia 1980, 87.

24.Natur und Geist im Protestantismus. in: P Tillich,
Gesammelte werke (=Gw), R. Albrecht Ged.), vol. XIII,
100. Zie hiervoor: H. Jahr, Tillichs Theologie der Natur
als Theologie der Versdhnung, in Natural Theology uer-
ars Theology of Naute? G. Hummel (red.), Berlio^ew
York 1994,156'183.

25 . P Tlllich, Systematic Theolqy, London I 98 6, I, 2l 0.
25.Zie uiwoeriger W Stoker, Can the God of The Phi'

losophers and the God of Abraham be Reconciled? in:
Behg uelsus Wod in Paul 'Iilicbs Theology, G. Hrn-
meVD. kx (red.), BerlioNewYork 1999,206-224.

2T.Tillich komt tot die eenheid van mens en natuur vanuir de

idealistische identiteitsfilosofie. Zoah sezegd stelt ook
Hefner deze eenheid, maar dan op grondvan de gegevens

van de natuurwetenschap.
28. Zie voor het nu volgende P llllich, Tbe Sbaking of the

Foandatio s,Hatmondsworth I954, 89.
29.Kierkegaard, Een kew,e t .iin dagboeken,lven. eningel.

door H.A. van Munster), Anrwerpen 1957,53.
30. Ik maak gebruik van J. van det Veken, Fpn hosnos om in

te leuen, Ktpellen,(ampen 1990, 40x Zie ook Th. de

Boer, De God der frlosofer, t Gravenhage 1989, 88-94.
31. De Boer, a.w.,94.
32.Tbe Shdk;ng of the Foundarions,92.

l(laas Spronk

VROUWEN EN

SIMSON
Enkele opmerkingen over

de feministische uitleg van
Richteren l3-16

voor Johannes de Moor bij zijn afscheid als

hoogleraar Semitica

Vooraf
lk ben een man en niet vrii van vooroordelen
jegens vrouwen, Van het eerstgenoemde feit was

ik mil al langer bewust en daar heb ik mee leren

leven. Ter illustratie van het tweede wil ik hier
vertellen van een voorval in de periode dat ik
werkte aan dit artikel. Om literatuur over het
onderwerp te verzamelen had ik mij naar de

bibliotheek van de uniyersiteit begeven. Ik liet
een lange lijst aan boeken en tiidschriften uit het

magaziin halen. Wachtend voor de balie vertelde

ik aan een mannelijke collega over mijn bezighe-

den. Daarbij beklaagde ik mij over het feit dat
vrouwen zo veel en zo wijdlopig schreven over
dit onderwerp. De bibliothecaresse, die (let ook
op de rolverdeling!) bezig was met het verwer-
ken van mijn opdracht, ving mijn woorden op
en sprak quasi terloopsr '...en ze praten ook zo

veel, ht.' Beschaamd droop ik af met mijn grore

stapel boeken. Mijn collega riep mij nog na dat

het sjouwen van zo'n gewicht wel weer typisch
mannenwerk is. Dat maakte mij op dat moment

niet vrolijker. Het was maar weer eens beves-

tigd: mannen als ik oordelen makkelijk en ste-

reotiep over vrouwen.
Tegelijkertijd zette het mij aan het denken

over de vraag die ik in dit anikel wil beantwoor-
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den, namelijk wat feministische exegese bii-
draagt aan de uitleg van de verhalen over
Simson. Ik wil niet verhelen dat ik bii voorbaat
argwanend was en niet meer verwachtte dan te

ontdekken dat men met deze methode uit de

tekst haalt wat er grotendeels van te voren
wordt in gestopt. \Tellicht moest ik leren ook
wat kritischer naar mezelf te kijken. De weerzin
tegen de feministische exegese zou weleens

mede ingegeven kunnen zijn door de angst om

in de spiegel te kijken die vrouwen mij voorhou-
den.

Ik hoop in het nu volgende aan te tonen dat

de feministische benadering van de tekst helpt
om de blik te scherpen en daarbij nieuw zicht
kan geven op het verhaal over Simson en op de

manier waarop dit is uitgelegd.l Daarnaast wil
ik mij toch ook enkele kritische opmerkingen
veroorloven en er vooral op wijzen dat men zich

bewust moet zijn van de beperkingen die een

dergelijke duidelijk eenzijdige beschouwing met
zich meebrengt. Daarbij kan ik aansluiten bij een

discussie zoals die de laatste tijd gevoerd wordt
onder feministische exegeten over de te gebrui-
ken methode. Mijn eigen bijdrage hierin is dat ik
hoop te kunnen laten zien dat de in feministi-
sche kringen vaak gewantrouwde historische

benadering, waarbij gebruikgemaakt wordt van

gegevens uit de wereld van het Oude Testament,

op zinvolle wijze extra relief kan geven aan

bepaalde resultaten van de feministische exege-

se van de verhalen over Simson.

Het artikel is opgedragen aan prof. Johannes
de Moor, die mij en vele andere leerlingen de

weg in de Semitica heeft gewezen, ter gelegen-

heid van zijn afscheid als hoogleraar aan de

Theologische Universiteit Kampen op 15

december 2000.

Mieke Bal
Een naam die voortdurend opduikt in feministi-
sche bijdragen aan de exegese van het boek

Richteren is die van Mieke Bal, hoogleraar in de

theoretische literatuurwetenschap. Z1j publi-
ceerde opmerkelijke analyses van het verhaal

over Simson en Delila en van de rol van de moe-

der in Richteren 13-15.2 Het is even wennen

voor wie vertrouwd is met de gebruikelijke

vorm van bijbelcommentaren. Ze spreekt van

'polemical exegesis'3 met als 66n van de doelstel-
lingen '...breaking up the too-monolithic rea-

dings projected on the Hebrew love stories in
order to make others believe that life, love, and

women are what one wants them to be'.4 Het
gaat har niet om de ontdekking van de oor-
spronkelijke betekenis van de tekst. Tegenover

de traditionele uitleg waarin maar al te vaak

direct en nog vaker indirect sprake is van voor
vrouwen bedenkelijke rolpatronen stelt zij dat
er meer dan 66n bepaalde uitleg mogelijk is. Dat
biedt volgens haar aan vrouwen de ruimte zich

een eigen plaats te verwerven.
De lezing die zij met haar analyse 'de oorlog

verklaart' vindt zil in kinderbijbels (van Anne de

Vries, WG. van der Hulst en Evert Kuyt) en in
de verklaring 'voor volwassenen' door Tom

Naastepad (in de serie Verklaring van een bijbel-
gedeelte). 'Wat haar vooral opvalt is dat er steeds

morele oordelen worden geveld, juist ook op
plaatsen waar de bijbelschrijver zich van com-
mentaar onthoudt.

Ze kiest zelf voor een geheel nieuwe benade-

ring, waarbij ze nadrukkelijk theologische en

historische overwegingen buiten beschouwing
laat. Het gaathaar om een annvoord op de vra-
gen die er volgens haar bij een zorgvuldige nar-
ratieve analyse uitspringen: (1) \Taarom maakt
Simson geen verwijten aan Delila vanwege haar

verraad? (2) S7aarom accepteert hij dat Delila
hem verwijten maakt zonder dat hij zijn eigen
visie geeft? (3) I0Taarom geeft hij haar de cruciale
informatie en onderneemt hij geen actie om zijn
ondergang te vermijden ?5

Via een psychoanalytische benadering (met

veel verwijzingen naar Freud) toont zij aan dat
het hier allemaal draait om de relatie tussen het
mannelijke en het vrouwelijke en dat die relatie
tot een probleem wordt door de relatie tussen

seksualiteit en kracht. Simson brengt dat onder
woorden in zijn raadsel. De verwijzing naat
zoetheid heeft volgens haar met lust te maken,

temeer omdat die zoetheid ook nog uit de buik

Oz



(van de leeuw) komt. De leeuw moest eerst
opengescheurd worden. Bal zier hierin een over-
eenkomst met ontmaagden:'The tearing has
positive consequences, a feature it shares with
that other kind of tearing that gives pleasure:

defloration (...) Samson's strength leads to ple-

asure; (...) the srong lion must be torn before
his (or her) belly delivers pleasure. This connec-
tion between physical srength and sexual pleas-

ure, and the violence involved in both, which is

Samson's real secret, must have sounded too
familiar to the recipients of the text to be a pro-
blem worth mentioning. There is no explana-
tion needed here, as the meanings were naturali
zed "naturally".'6

Het gaat hier dus om het geheim van de sek-

rualiteit. De bruidsjonkers zijn nog niet rijp
genoeg om het te bevatten. Zij hebben de hulp
van de bruid nodig om een antwoord op het
raadsel te kunnen geven. Ook Simson bliikt nog
niet volgroeid te zijn. Hij kan het antwoord niet
voor zich houden; blijkbaar is het hem nog te

machtig. En had hij eerder niet ook de honing
aan zijn ouders gegeven ten teken daarvan dat
hij er zelf nog niet van kon consumeren? Ook
het huwelijk wordt in feite niet voltrokken.
Voor hij gemeenschap met zijn bruid kon heb-

ben was Simson al boos weggegaan. Later denkt
hij er wel aan toe te zijn en keert hil terug naar

zijn bruid. Zil is inmiddels alaan een ander gege-

ven. Haar vader geeft aan dat Simson nog een

beetje meer moet opgroeien door de jongere

zuster aan te bieden.

Een andere relatie die voortdurend meespeelt

is die tussen Simson en zijn ouders. Ook die rela-

tie is problematisch. Zijn keuze voor een vreem-

de vrouw is een keuze tegen zijn ouders. Het
gegeven dat zijn aanstaande bruid vervolgens

'vreemdgaat' met de bruidsionkers is een harde

les. Hij heeft daar weinig van geleerd, want aan

het begin van hoofdstuk 16 wordt verteld hoe

Simson opnieuw probeert om seks te hebben

met een vreemde vrouq zonder toestemming
van zijn ouders. Weer mislukt het. Volgens Bal

moet hij vanwege zijn veiligheid voortijdig het
bed verlaten. Daar staat tegenover dat hij weer

wel symbolisch de vrouw, in dit geval de stad als

vrouw, heeft geopend door de poorten open te
breken.

De volgende vrouw in zijn leven is Delila. Zij
krijgt wel een naamJ maar wordt verder niet
omschreven wat betreft sociale status, nationali-
teit of karakter. De ruimte die de bijbelschrijver
laat wordt gretig ingevuld door de uitleggers,
Volgens Bal krijgt Delila ten onrechte een cen-
trale plaats in dit verhaal aangewezen. Het gaat

hier in feit om een strijd tussen twee mannelijke
machten, Simson en de Filistijnen. Delila wordt
gedwongen hun plannen uit te voeren. Het ini-
datief ligt bil Simson, die langzamerhand zijn
geheim onthult. Stap voor stap geeft hij zijn ang-

sten prijs. Eerst de angst om zich te binden en de

angst voor de vrouw. Dat laatste is letterlijk en

figuurlijk ook verweven met het haar. Het gaat

niet alleen om het haar van Simson, maar ook
om het haar dat symbolisch is voor het vrouwe-
lijke en volgens Freud via het schaamhaar ook
verwijst naar de vagina 'as a representation of
the dangers of too committed a love: the uagind

dentata, that phantasmagoric horror for men

who fear to lose the penis and, synecdochically,

the self'.7
Uiteindelijk gaat het ook over de band met

zijn moeder. Simson brengt die zelfter sprake als

hij aan Delila zijn geheim vertelt: geen scheer-

mes is op zijn hoofd geweest 'van de moeder-

schoot af' (Ri. 16:17).8 Het beeld van de moe-

derschoot wordt vervolgens opgeroepen wan-
neer verteld wordt dat Simson rust met het

hoofd op of tussen haar knie€n. Even later ligt
hij daar: kaalgeschoren als een baby, zwak en

sprakeloos. Het is alsof hijopnieuw wordt gebo-

ren. Zo helpt Delila Simson om zijn'geboorte-
trauma'te verwerken, de onmogelijke combina-
tie van terugverlangen naar de warme moeder-

schoot en angst weer door de moeder verzwol-
gen te worden en opnieuw de verscheurende

ervaring van de geboorte mee te moeten maken.

Nu is er volgens Balook een antwoord moge-

lijk op de gestelde vragen: An explanation of
Samson's inner peace, his confidence in God,
and his acceptance of Delilah's betrayal is now

o:



available: Delilah has not betrayed him. She has

helped him to be reborn. The bond with God
was a symbiotic one: God is part of the self. This
close bond between Samson and his own self is

what he wanted to escape from.'9
Het verhaal is echter nog niet afgelopen. Dit

alles was slechts voorbereiding op de beslissende

stap die Simson moet zetten om zichzelf terug te

vinden. Die stap, ziin 'real and symbolically
ideal birth'10 is zijn dood. Bal beschrijft die als

een correctie op de geboorte. 'He is standing
berween two pillars. From the perspective of a

newborn child, the mother's thighs, several

times larger than the baby's head, must be enor-
mous. During birth, the opening between the

thighs is small, too small, oppressively tight.
Samson corrects the act of birth: he forces open
a larger gap. In the process, the pillar-thighs
break. This is, as the text explicitly states,

Samson's greatest tour de force. He has found a

better solution to the birth trauma than anybody
else. (...) Samson has outdone and undone
woman. No wonder he dies satisfied.'11

Zo gaat het in dit verhaal dus in de eerste

plaats over Simsons worsteling om zicht op en

vrede met zichzelf te krijgen. Delila is degene die
hem daarbij helpt door hem een spiegel voor te

houden. ln deze uitleg wordt de tekst niet
vrouwvriendelijk. Alles blijkt immers om de

man te draaien. De vrouw wordt naar de achter-
grond gedrukt. Aan de andere kant gebeurt dat
wel zo geforceerd dat het ook als een teken van
onzekerheid en zwakte kan worden uitgelegd.

Ik heb er bewust voor gekozen om de inter-
pretatie van Bal tamelijk uitgebreid weer te
geven. Er wordt namelijk vaak met instemming
naar haar boek verwezen, doch er wordt zelden
uit geciteerd. Van alles wat Bal te berde brengt
wordt doorgaans slechts de relatie tussen Delila
en Simsons moeder en de functie van Delila als

intermediair tussen de strijdende mannelijke
partiien genoemd.12 Een echt gesprek met de

meer traditionele benadering van Richteren 13-
15 is ook haast niet mogelijk. Bal kiest immers
met haar psychoanalytische interpretatie bewust

tegen de meer gebruikelijke historische en/of

theologische lezing. Ik kan me overigens niet
aan de indruk onttrekken dat zij bewust provo-
ceert om aandacht te krijgen voor het feit dat
men al te gemakkelijk en ondoordacht bepaalde
vooroordelen jegens vrouwen en betreffende de

man-vrouwverhouding inleest in de tekst.
Daarbij past dat ze het zich in zekere zin gemak-

kelijk maakt door te verwijzen naar kinderbij-
bels en het commentaar van Naastepad, dat niet
bepaald representatief voor de uitleg door 'vol-
wassenen' genoemd kan worden.

In een 'volwassen' reactie op de uitleg door
Bal kan men om te beginnen waardering
opbrengen voor de nauwgezette literaire bena-

dering van de tekst. Ze stelt scherpe vragen en

legt verrassende en zinvolle verbanden. Bij een

beoordeling van de anrwoorden die zij geeft

ontkomt men er niet aan om zich op het terrein
van de psychologie te begeven. En dat is voor de

meeste exegeten toch een hellend vlak. Bal

graaft diep in de zielenroerselen van met name

Simson. Ze suggereert dat het gaat om zaken die
onbewust bij de vroegere verteller geleefd moe-
ten hebben. In feite lijkt zij zich echter meer met
de moderne hoorder dan met de oude schrijver
bezig te houden. Men kan zich daarbij afvragen
of het verhaal zelf en de daarin verwoorde visie
op de relatie tussen man en vrouw nog wel vol-
doende uit de verf komt. In haar niet onterechte

kritiek op kinderbijbels en bepaalde vormen van

moderne exegese lijkt zij wat al te ver doorge-
schoten bij de uitleg van het verhaal zelf. Binnen
de context van het Oude Testament en de

wereld van het oude Isradl heeft het meer te bie-
den, ook vanuit feministisch oogpunt.

J. Cheryl Exum
Een tweede feministisch exegeet die hier
genoemd moetworden is Cheryl Exum. lnl976
promoveerde zij op een proefschrift met als titel
Literary Patterns in the Samson Saga: An
Inuestigation of Rhetorical Style in Biblical Prose
(Columbia University). Sindsdien is er een niet
aflatende stroom aan publicaties van haar hand
verschenen over Richtere n 13 -15.13

Exum geeft direct aan - duidelijker dan Bal -
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dat men zich weinig illusies hoeft te maken over
de mogelijkheden van een vrouwvriendelijke
bijbeluitleg. Vrouwen moeten volgens Exum
accepteren dat de bijbel de visie van mannen op
vrouwen weergeeft: wat mannen van vrouwen
denken of verlangen. Het is de taak van de femi-
nistische exegese deze op de man gerichte belan-
gen. zoals die vaak impliciet in de rekrr aanwezig
zijn, aan het licht te brengen. Door de ontmas-
kering van datgene wat op het eerste gezicht
vaak verborgen bliift krijgt de vrouw ook de

kans zich aan haar ondergeschikte plaats te ont-
worstelen. Exum kiest daarbij voor een strikt
literaire benadering van de tekst zonder het
goed recht van met name de antropologische en

sociologische benadering te ontkennen. Van een

historische benadering waarbij men antwoord
zoekt op de vraag naar wat er ooit gebeurd is

verwacht zij weinig. Het onderzoek naar de

manier waarop het verhaal verteld wordt levert
meer op.1a Zo krijgt ook de vrouw er grip op: 'If
Samson is entrapped by women and they betray
him by revealing his secrets, similarly the text is

entrapped by its own ideology and betrayed by
lt. "

Het verhaal van Simsons vrouwen laat bij
nauwkeurige analyse volgens Exum iers zien van

de dubbele manneliike moraal. Wat betreft
vrouwen maakt de man onderscheid tussen de

goede (veilige) vrouw en de slechte (bedreigen-

de) vrouw. De goede vrouw wordt op een voet-
stuk geplaatst als moeder of als maagd, in een

niet-seksuele rol. De slechte vrouw is geasso-

cieerd met seksualiteit en om die reden begeerd
en gevreesd. Bij mannen geldt dit onderscheid
niet. Zij worden niet beoordeeld op grond van

hun seksleven. In Richteren 13-15 is de rolver-
deling duidelijk.r6 Simsons moeder is de goede

vrorw. Zil wordt zelfs positiever dan haar echt-
genoot, Manoach, afgeschilderd, doch dat
gebeurt uitsluitend omdat zij geen bedreiging
voor de man vormt. In Richteren 13 is ook ner-
gens sprake van seksualiteit. Zelfs de in dit soort
verhalen gebruikelijke vermelding van de

gemeenschap met haar echtgenoot blijft achter-

wege.

Opvallend is ook dat ze geen eigen naam
heeft. Ze is niet meer dan 'de vrouw van' en ze

doet ook niets op eigen initiatief, ecn gcwaar-
deerde eigenschap van vrouwen in een mannen-
wereld. Juist dit ontbreken van bepaalde infor-
matie is volgens Exum typerend voor de manier
waarop vrouwen in bijbelteksten hun plaats krij-
gen: 'Fragmenting women, leaving their stories
incomplete so that they are not full characters, is

rypical of biblical narrative, and readers tend to
fill the gaps in the easiest way; that is, according
to convention and presuppositions.'17

De andere vrouwen in het verhaal zijn bedrei-
gend voor Simson. De verteller laat bewust de

ruimte om hen als van hetzelfde laken een pak te
zien. In tegenstelling tot Simsons moeder wor-
den zij wel in verband gebracht met seksualiteit,
maar geen van drie€n is of wordt zelf moeder.
Van deze drie is de hoer in Gaza (Ri. 16:1-.3) nog

het minst bedreigend. Zij is door haar rol dan
ook al bii voorbaat op haar plaats gezet. Zti is

minderwaardig en daarom niet gevaarlijk voor
de man. Dat ligt anders bij de vrouw uit Timna
en bij Delila. Zii ziin vrouwen waarvoor elke
vader zijn zoon waarschuwt. Zij zijn uit op het
geheim van de man en dus op zijn macht.

'Women rob men of their srrengrh. The man

who surrenders is emasculated; he loses his

potency. At anorher level, this is the male fear of
losing the penis to the woman! an anxiety that
finds representation in Samson's symbolic cas-

tration, which takes place when his hair is cut
and he is blinded.'r8

Op verschillende niveaus gaat het in deze ver-
halen om de strijd tussen man en vrouw. Men
zier her ook bil de tegensrelling tussen

lsra€lieten en Filistijnen. De Isra€lieten worden
venegenwoordigd door een man, Simson, de

Filistijnen door vrouwen. De achterliggende
mannelijke wens is hier dan ook de bevrijding
van de onderdrukking door vrouwen. Men ver-

wijst in dit verband ook vaak op het feit dat
Simson na de gevangenneming vernederd wordt
door hem vrouwenwerk te laten doen, nameliik
het malen van koren, traditioneel slaven- en

vooral ook vrouwenwerk.le Het feit van de
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nederige positie van de vrouw op zich wordt
niet opgevat als een bezwaar. Dat is immers
'normaal'. De boodschap aan vrouwen is ook
onmiskenbaar: zij worden aangemoedigd om
brave en trouwe moeders te worden. Het enige

alternatief is dat van de onfatsoenlijke, vreemde

vrouw. Wie zou daar nu voor kiezen?20

Exum besteedt veel aandacht aan de geschie-

denis van de uitleg en dan met name aan de

manier waarop de verhalen en de daarmee ver-

weven vooroordelen betreffende de relatie tus-

sen man en vrouw doorwerken in de kunst.21

Daarmee toont zij als het ware aan hoe hard het

nodig is dat in de exegese de verborgen manne-

lijke belangen aan het licht worden gebracht.

Het is soms schokkend om te zien hoezeer de

al of niet bewust opengelaten plekken in het ver-

haal zeer tendentieus worden ingevuld in de late-

re uitleg vanuit een voornamelijk mannelijk per-

spectief. Een voorbeeld daarvan is de manier
waarop Delila doorgaans wordt afgebeeld. De

kunstenaar laat er doorgaans weinig twijfel over
bestaan dat zij een 'femme fatale' is, verantwoor-
delijk voor Simsons ondergang. Simson is voor-
namelijk slachtoffer.22 Het is goed om helder
zicht te krijgen op dit soort stereotypen en de

manier waarop zij op allerlei manieren doorwer-
ken. Ook wie de pretentie heeft om op weten-

schappelijke wijze met de tekst bezig te zijn moet

niet te snel denken dat zrilhtj hier los van is. In
ieder geval is het goed om deze vaak onbewust
bestaande beelden van bijbelse personen zoals

Delila en Simson scherp te tekenen. Dat is de

beste manier om mogelijk op verkeerde gege-

vens gebaseerde vooroordelen te vermijden.
Daarbij zou men nog verder kunnen of zelfs

moeten gaan dan Exum. Zij besteedt de meeste

aandacht aan de moderne uitingen in schilder-
kunst en film met enkele verwijzingen naar

oudere schilders zoals Rembrandt. Maar ook die

kunstenaars staan weer in een bepaalde traditie.
Daarom kan men wat de geschiedenis van de

uitleg betreft niet vroeg genoeg inzetten.23

Sterker nog, men zou moeten inzetten bij de

wereld waarin de bijbelverhalen ontstonden.
Ook de bijbelschrijvers werden beinvloed door

bepaalde vaste patronen in de manier waarop de

werkelijkheid werd gezien en geduid. Aan het
slot van dit artikel kom ik daar nog op terug.

Men hoeft het niet met de analyse van Exum
eens te zijn (ik kan me moeilijk voorstellen dat
de schrijver er veel van zijn eigen motieven in
zou herkennen; maar dat doet er voor Exum
waarschijnlijk ook weinig toe), om er niet toch
zijn voordeel mee te kunnen doen. !7ie aan haar

hand door de tekst is gelopen krijgt meer oog

voor de bedenkelijke manier waarop mannen

soms aan de haal gaan met onderdelen van het
verhaal. Enkele voorbeelden daarvan kwam ik
tegen in de uitleg van het gedeelte in Richteren
13 waarin de aanstaande moeder van Simson

verslag doet aan haar man van haar ontmoeting
met de bode van JHrifH. Op enkele punten
wijkt haar verslag af van datgene wat volgens de

tekst eerder tot haar werd gezegd. In zijn com-

mentaar bij deze passage merkt Robert Boling
op: 'Caution about the testimony of women is a

recurring phenomenon in biblical narrative (...)

The woman doesn't really know what she is

saying, though she is dropping hints all along
the way.'24

Nog bonter maakt Elie tViesel het. Nadat hij
geconstateerd heeft dat de vrouw iets toevoegt
aan de woorden van de boodschapper merkt hij
op: 'Bewijst dit ons dat - hoe moet ik het zeggen

- vrouwen niet altijd betrouwbaar zljn? Dat ze

verstrooid zijn en wispelturig? Of dat ze ervan

houden op iets voort te borduren, en dat ze

zaken kunnen overdrijven of verdraaien?'25

Misschien bedoelt hii het grappig, maar dat

wordt in het midden gelaten. Hij komt er in
ieder geval niet op terug. Zo bliift de insinuatie
hangen.

Een ander voorbeeld is het gemak waarmee

Meir Shalev tot een wel erg ferme veroordeling
van Delila komt: 'Een mens kan zijn geliefden,
zijn volk en zijn vaderland verraden, maar Delila
verried geen van allen.Ze was geen volksgenoot
van Simson, noch met hem getrouwd, en koes-

terde geen liefde voor hem. Ze was een koel-
bloedige vrouw die de waarde van geld kende en

precies wist wat de zwakke plek was van de held
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met wie ze het bed deelde. Ze verkoos Filistijnse
zilverlingen boven Simson.'26

Zulke voorbeelden geven te denken. Het is

goed dat er op gewezen wordt hoe makkelijk en
hoe tendentieus bepaalde witte plekken in het
verhaal worden ingevuld. Men kan in sommige
gevallen zelfs spreken van misbruik van de tekst.
Is men zich hier eenmaal van bewust, dan moet
men wel oppassen dat niet van de weeromstuit
een tegenovergestelde positie wordt ingeno-
men, die evenmin recht doet aan de tekst.
Binnen de feministische exegese lijkt men ech-
ter, zoals moge blijken uit het vervolg, niet hele-
maal aan dit gevaar zijn te ontsnapt,

Sympathie voor Delila
Tegenover de genoemde vrouwonvriendelijke
opmerkingen staat een tendens in de feministi-
sche literatuur om het voor Delila op te nemen.

In zekere zin speelt Exum daar al op in in de

hierboven vermelde vraag die zijaan het slot van
haar analyse stelde. Waarom zou een vrouw
ervoor kiezen om de rol in te nemen die in deze

mannentekst wordt voorgeschreven? Is Delila
wel zo verwerpelijk? Wanneer men haar beziet
vanuit het perspectief van de Filistiynen is zij een

heldin, te vergelijken met wat Jael is voor de

Isradlieten.2T Men zou zich zelfs kunnen voor-
stellen dat Richteren 14:1-15:22 daadwerkelijk
door een Filistijn geschreven is met de bedoeling
de zogenaamde held van de Isradlieten belache-
lijk te maken.28 Velbeschouwd heeft Delila
immers erg veel gemeen met Jael zoals deze

beschreven is in Richteren 4-5. Ja€l komt op
voor de Isra€lieten door voor hen de leider van

de vijand te verslaan. Delila doet hetzelfde voor
de Filistijnen met Simson. JaEl is niet echt een

IsraElitische. Bii Delila wordt in het midden
gelaten of zij een Filistilnse is. Beide vrouwen
zijn in feite buitenstaanders. Opvallend is ook
dat ze in hun leven niet alhankelijk van een man

lijken te zijn. Beide verhalen hebben een min of
meer duidelijke seksuele ondertoon29 verweven

met de beschriiving van de vrouw als een soort
moeder voor de man. Delila wordt in Toverre

negatief geschilderd dat zij Simson verraadt

voor geld. Daar staat dan echter weer tegenover
dat Jadl met haar optreden de vrede schendt die
volgens Richteren 4r 17 bestond tussen het volk
van Sisera en dat van JaEl. In zekere zin is Delila
ten opzicht van Simson eerlijker dan JaEl ten
opzichte van Sisera.

Zo kan men, los van de intentie die het ver-
haal in zijn huidige context heeft, Delila
beschouwen als 'a positive model of female
independance, imagination and self-sufficien-
cy'.10 In ieder geval verdient zij volgens sommi-
gen het voordeel van de rwijfel. Dat lijkt ook het
standpunt te zijn van Judirh Keuning.sl Zii wijst
er, net als onder anderen Mieke Bal, op dat
Delila in dit verhaal niet op zichzelf staat. Zij is
een instrument van de vorsten der Filistijnen.
Ook haar naam laat zich zo uitleggen. Men kan

die verbinden met het Hebreeuwse woord voor
nacht (lailah). Dat kan men uitleggen als een

manier om aan te geven dat ze een tegenhanger
is van Simson, wiens naam associaties met het
Hebreeuwse woord voor 'zon' oproept. Men
kan het ook zien als een verwijzing naar het han-
delen van de Filistijnen: 'Herhaaldelijk zien wij
dat de Filistijnen op Simson loeren in de nacht.

En als't hun niet lukt om Simson in de letterlijke
nacht te pakken te krijgen, gebruiken zij Delila,
wier naam'de nacht" oproept. De Filistijnen
gebruiken de nacht, in letterlijke en figuurlijke
zin, om Simson ongezien te kunnen grijpen.ll2
Keuning wijst er ook op dat Delila na de gevan-

genneming van Simson uit het verhaal ver-
dwiint. Zo eindigt volgens haar dit verhaal wat
Delila betreft met een vraag: 'Wie is zij tochr de

vrouw van de nacht?'ll
Men gunt Delila dus het voordeel van de twij-

fel. Het is de vraag of daarmee de tekst meer

rechtgedaanwordtdanbijde uitlegdie Delilain
fellere, negatievere kleuren schildert dan het bij-
belverhaal zelf. Het valr nu eenmaal niet re unr-
kennen dat Delila een negatieve rol speelt in het
verhaal. Het is de kunst om die rol helder te krij-
gen en in haar iuiste context te zien, los van alle,
in de loop der geschiedenis ontstane vooroorde-
len-
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Een'nieuwe' benadering door vrouwen
Recentelijk zijn er een tlveetal studies versche-

nen waarin de schrijfsters enige afstand nemen

van de hierboven beschreven feministische
benadering.3a Zij onderschrijven wel de nood-
zaak en het goed recht van deze exegese, maat ze

pleiten ervoor om dit niet geheel en al los van

het overige bijbelonderzoek te doen en om meer

helderheid te geven ten aanzien van de vraag-

stelling. Dit is niet de plaats om uitgebreid in te
gaan op de discussie over de methode, zoals die

door Carol Smith wordt losgemaakt. Als ik haar

goed begrijp gaat het er haar vooral om dat er

duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de

beschrijving van wat men leest in de bijbel en de

beoordeling daarvan. Om die reden heeft zij er

moeite mee dat sommige feministische exegeten

in haar ogen een geforceerde poging doen Delila
in een positief licht te stellen. Is het niet beter

om een neutrale positie in te nemen en te erken-

nen dat in Richteren L5 Simson en Delila beiden

zowel positieve als negatieve kanten hebben? De

schrijver moet hier bewust dubbelzinnig ziln
geweest. Het eigenlijke thema van het verhaal is

macht en de manier waarop men daarmee

omgaat.35

Susan Ackerman zoekt een weg tussen de

overtuiging dat de bijbel van patriarchale smet-

ten bevrijd een hulpmiddel in de strijd van het

feminisme kan worden en de opvatting dat de

bijbel slechts ontmaskerd kan worden als een

mannenboek vol vrouwenhaat. Zrj zoekt haar

heil in een godsdiensthistorische benadering

met aandacht voor bepaalde typeringen en vast-

staande patronen in de wereld van de bijbel. Dat
levert een heel gedifferentieerd beeld op:

'ln the end. then, there is no easy categorizing
ofJudges: it is neither a handbook ofpatriarchy
nor a celebration of matriarchy; it can neither be

condemned as a remorseless portrait of unrelen-
ting misogeny nor be heralded as an archaic pre-

cursor of twentieth-century feminism. (...)

There is enormous wealth and diversity in the

theological and ideological presuppositions that
underlie even the shortest and simplest of any of
the tales of Judges' women.'36 Delila vergelijkt

zij met vrouwen die evenals zij om een of andere

reden een zelfstandige positie ten opzichte van

mannen hadden.
'Wat betreft Richteren 13 besteedt zij veel

aandacht aan de vaste patronen in verhalen over
de geboorte en lotgevallen van zonen geboren

uit aanvankelijk als onvruchtbaar beschouwde

vrouwen of uit maagden. Daarvan zijn veel

voorbeelden te vinden binnen het Oude Tes-

tament en daarbuiten, zoals in het Ugaritische

epos over Aqhat.Ze kan de liln ook doortrekken
naar de nieuwtestamentische verhalen over
Elisabeth en Maria. Zoals al eerder werd opge-

merkt ten aanzien van het werk van Exum
betreffende de geschiedenis van de uitleg, loont
het de moeite om de lijn door te trekken. Men
kan bijvoorbeeld verwijzen naar de manier
waarop in de Bijbelse Geschiedenis van Pseudo-

Philo de aankondiging van Simsons geboorte

wordt beschreven: 'En zie, 1e zult zwanger wor-
den en je zult een zoon baren en je moet hem de

naam Simson geven' (42:3). Van der Horst
merkt in zijn (hier gebruikte) vertaling van deze

tekst op dat Richteren 13:3 hier is 'geherformu-
leerd onder invloed van Jesaja 7:14 hetgeen
(niet toevallig) een frappante parallel met Lucas

1:31 oplevert'.37

De godsdiensthistorische benadering van de

tekst is niet nieuw; vandaar de aanhalingstekens

bil dit woord in het kopje. Ook binnen de femi-
nistische exegese zijn er meer voorbeelden van

te vinden.38 De studie van Ackerman laat echter

zien dat de mogelijkheden nog niet uitgeput
zijn. Terwijl men bij sommige recente publicaties
vanuit de feministische benadering soms het

gevoel krijgt dat men met herhalingsoefeningen

bezig is, levert de bestudering van vergelijkbare
teksten en thema's uit de wereld van het oude

Israel nog weleens nieuwe inzichten in of een

zinvolle relativering van het bijbels spreken op.

Ik wil dit artikel eindigen met een voorbeeld
daarvan.

Over Simson is al heel wat geschreven vanuit
godsdiensthistorisch perspectief.3e Hij laat zich
goed vergelijken met mythische helden als

Herakles of met een figuur als Enkidu, de wilde
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man die volgens het Gilgamesh-epos slechts
getemd kon worden door een vrouw. In het
Gilgamesh-epos blijken de vrouwen een bijzon-
dere rol te spelen40 op een manier die doet den-
ken aan wat we over dit onderwerp vinden in
het boek fuchteren.4l De eerste vrouw van wie
we horen is Ninsun, de goddelijke moeder van
Gilgamesh. Zij is in de eerste plaats moeder. Zij
is de enige vrouw bij wie sprake is van een liefde-
volle relatie met een man, namelijk met haar
zoon. Ze wordt 'wilde koe' genoemd (o.a. in
I.288), een epitheton dat wijst op haar rol als

voedster, een niet-erotische metafoor. Van geen

van de overige vrouwen wordt, net als in de ver-
halen over Simsons vrouwen, aangeduid dat zij
moeder zijn. De prostituee Shamhat is degene

die met behulp van de erotiek Enkidu de baas is
(1.188-202). Zi1 rcemt een zelfstandige positie
in. Opvallend is ook dat zij in tegenstelling tot
de twee getrouwde vrouwen in het Gilgamesh-
epos, de vrouw van Utnapishtim (zie o,a.
XI.2ll) en de vrouw van de schorpioen-man
(1X.50), een naam heeft. Dat voorrecht deelt zij
met Siduri, de vergoddelijkte herbergierster, die
in de oud-Babylonische versie van her epos wijze
raad geeft aan Gilgamesh over de zin van het
Ieven.a2 Ook Shamhat wordt overigens (in de

oud-Babylonische versie van het epos, II.25) als

wijze vrouw aangeduid. Een belangrijke rol is in
het epos ook weggelegd voor de vrouwelijke
god Ishtar. Zij speelt doorgaans de mannelijke
rol van strijder, Gilgamesh en Enkidu tonen ech-
ter juist wat dat betreft geen respect voor haar.

Ook als mogelijke echtgenore wordt zij niet
ge€erd. Gilgamesh verwijt haar dat haar man-
nen letterlijk geen leven hebben (VL22w.). Hij
toont een duidelijke voorkeur voor vrouwen als

Shamhat en Siduri. Zet men deze gegevens op
een rii, dan ziet men een duidelijk patroon: de

traditionele rollen worden omgekeerd.ai Dat
geldt voor de relatie tussen goden cn mensen,
maar vooral in de relatie tussen mannen en

vrouwen. Vrouwen en dan nog juist zij die de

minste status hebben nemen de posirie in die
doorgaans aan mannen is toebedeeld. Zo spelen
Shamhat en Siduri een sleutelrol en worden zij

beschreven als de vrouwen met inzicht en daar-
om met macht. Tegen deze achtergrond is het
ook interessant dat de mannen soms als vrou-
wen worden geschilderd. Van Enkidu wordt
gezegd dat hil lang haar heeft 'als van een
vrouw' ([.105) en Gilgamesh omhult het
lichaam van zijn dode vriend Enkidu 'als een

bruid'(VIII.59). Eerder vertelde hil hoe hij in
een droom ziin latere vriend beminde'als een
vrouw' (1.256).

De overeenkomsten met Simsons vrouwen
zijn duidelijk en gedeeltelijk hierboven ook al
aangegeven. Het gaat nog verder: ook de omke-
ring van de rollen en dan met name in de man-
vrouwrelatie is een vast patroon in heel het boek
Richteren.aa Er is al vaker op gewezen dat het
boek lijkt te zijn opgebouwd rondom de erin
genoemde vrouwen,as Zo lijkt het optreden van
Alsa in Richteren 1:12-15 de toon re zerren
voor de rest van het boek.a6 Het boek begint wat
de rol van de vrouw betreft positief, maar het
eindigt heel negatief met verhalen die precies

het omgekeerde laten zien, Juist aan wat er met
vrouwen gebeurt valt af te lezen dat het steeds

slechter gaat.aT Het zou echter een misverstand
zijn om daaruit af te leiden dat deze vrouwen
centraal staan. Tammi Schneider merkt hierover
op: 'In Judges the focus is not on the women as

characters eyaluated in their own right but as

foils through whom the men, especially the jud-
ges, are tested.'48 Ze functioneren met andere
woorden 'as benchmarks for the judge's evalu-
ation'. Daarbij zijn vrouwen niet alleen slacht-
offer maar ook voorbeeld dat aan mannen laat
zien hoe zij eigenlijk hadden moeren oprreden.
De vergelijking met de roldie vrouwen spelen in
het Gilgamesh-epos laat zien dat deze literaire
vorm geen uiwinding is van de schrijver van het
boek fuchteren.

Tot slot. Wat nut ons dit alles? Worden vrouwen
hier beter vanl Het moge duidelijk geworden
ziln dat de feministische benadering van de teksr
de kritische blik scherpt, zowel op de tekst als op
de uitlegger. Een bewust (en daarom ook niet
verwerpeliike) eenzijdige en in zekere zin arg-
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wanende vraagstelling, zoals die naar de plaats

van de vrouw in de tekst, in de cultuur waarin

die tekst ontstond en in de uitleggeschiedenis

van die tekst, draagt bij aan een beter verstaan

van die tekst en zijn lezers. Bij invloedrijke tek-

sten zoals die over Simson en ziin vrouwen is

iedereen daarbij gebaat, zowel vrouwen als

mannen.

I Het boek Richteren geniet veel belangstelling in de femi-
nistische exegese. Dat heeft te maken met het feit dat er

relatief veel vrouwen een rol spelen in deze verhalen,
waarbij bovendien interessante rolpatronen voorkomen.
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