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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou- .

digd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar ge-
maakt, in enige vorm ofop enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige wijze, hetzij elektÍonisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op enige andcre manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van fotokopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond
van artikel 168 Auteurswet l912 j' het Besluit van 20juni 1974, St.b.35l,
zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b.47l artikel 17
Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting ReproÍecht (Postbus 882, I180 AW Amstelveen).
Voor het ovememen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, rea-
ders en andere compilatiewerken (artikel l6 Auteurswet 1912) dient men zich
tot de uitgever te wenden.
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Ter inleiding

Jefta's dochter is de vrouwelijke personage in Richteren ll 29-40,
een bijbelgedeelte dat verhaalt over de gelofte van Jefta, een 'war-
lord'uit het oude IsraëI. Eens beloofde hij aan de Heer als brandoffer
te zullen geven wie hem bij behouden thuiskomst uit de strijd tege-
moet zou komen. De 'gelukkige'was zijn dochter, zijn enig kind. Dit
intrige rende verhaal over een vader en zijn dochter heeft de eeuwen
door de aandacht getrokken en is de bron geweest van rijk gescha-

keerde uitleg, waaraan naast theologen ook kunstenaars hun bijdrage
hebben geleverd. In dit boek willen we daarvan een impressie geven.
Ter inleiding maken we nog een enkele opmerking.

Bijbeluitleg - door theologen wordt het wel eens vergeten - is niet
het privilege van geleerden binnen de muren van de universiteit en

van predikanten op de kansel in de kerk. maar geschiedt evengoed
aan de schrijftafel van de romancier, de poëet, de librettist en de com-
ponist, in het atelieÍ van de beeldende kunstenaar en in de hlmstu-
dio's van Hollywood. Bijbeluitleg, ooit begonnen, is nimmer ten ein-
de gekomen. Al voordat de grenzen van de boeken van de bijbel waren
vastgesteld, vond uitleg plaats. Zodra de grenzen van de boeken wa-
ren gefixeerd, werden zij de bron van een steeds verder aanzwellende
stroom van uitleg in diverse vormen, die tezamen een fascinerende,
zich nog steeds verder uitdijende wereld vormen. Aan de hand van
het verhaal over Jefta en zijn dochter willen we de lezer daarin bin-
nenleiden en hem een indruk geven van de veelvormige gestalten van
uitleg. We doen dat registrerend en commentariërend.

De term 'uitleg'gebruiken we in ruime zin voor elke yorm van
interpretatie, zowel voor reproducerende als voor producerende uit-
leg, zowel voor de receptie als voor de 'Wirkung'yan het verhaal,
voor uitleg in de vorm van uitweidingen bij het verhaal, voor uitleg
door middel yan heNertelling, leidend tot een nieuwe versie yan het
verhaal, maar ook voor uitleg door middel van vertaling, door middel
van preken en wetenschappelijke verhandelingen, door middel van

uitdrukkingsvormen van beeldende kunst, door middel van muziek
enz. Uitleg is het resultaat van het lees-, verstaans- en interpretatie-
proces, waarbij lacunes in het verhaal een invulling kijgen en ondui-
delijkheden opgehelderd worden of, anders gezegd, de interpretatieve



Ter inleiding

mogelijkheden van de tekst benut worden. De kennis en de context
van de uitlegger, de tijd waarin hij leeft, de plaats waar hij woont, zijn
culturele achtergrond en zijn levens- en wereldbeschouwing, spelen
daarbij een voorname rol. Uitleg kan ook indirecte uitleg zijn, waarin
aangeknoopt wordt bij, voortgeborduurd wordt op eerdere uitleg. Vaak
draagt, zoals we zullen zien, de uitleg het karakter van actualisatie en

nieuwe interpretatie, van de presentatie van een nieuwe versie, waar-
in de betekenis verschoven is en de optredende personen een gedaan-

teverwisseling hebben ondergaan.
De geschiedenis van de uitleg van het verhaal over Jefta en zijn

dochter is lang en breed.l Op de volgende bladzijden zullen we slechts
momenten daaruit de revue kunnen laten passeren. Met elkaar bieden
zij evenwel een fascinerend beeld.

I . Zie voor een algemene oriëntatie E. Dinkler- v. Schubert, 'Jephte', in: Lexikon der
christlichen lkonographie, II, Rome enz. 1970,384-387; L. Goosen, Van Abraham
tot Zacharia. Thema's uit het Oude Testament in religie, beeldende kunst, litera-
tuur, muzieke en theater, Nijmegen 1990, ll2-l14; S. Liptzin, 'Jephtah and his
Daughter', in: D.L. Jeffrey (ed.), A Dictionary of Biblical Tradition, Grand Rapids
t992.392-394.



I Jefta en zijn dochter
In het oordeel van de bijbelwetenschap

Het verhaul
Het verhaal over Jefta en zijn dochteÍ woÍdt beschreven in het elfde
hoofdstuk van het boek Richteren. We worden daarin verplaatst naar
de vroege geschiedenis van het volk IsraëI. Plaats van handeling is
Transjordanië, het gebied ten oosten van de rivier de Jordaan, het
tegenwoordige Jordanië. De tijd van Jefta wordt geschilderd als een

zeer roerige periode in Israëls volksbestaan. Door het ontbreken van

elke vorm van centraal gezag heerste er maatschappelijke wanorde.
Bovendien werd de bevolking geterroriseerd door omwonende stam-
men die door middel van strooptochten in het land huishielden. De
schrijver van Richteren wordt niet moe zijn lezers voor te houden
dat lsraël zijn droeve lot te danken heeft aan zichzelf, omdat het
steeds weer ontrouw aan de Heer was. Volgens een yast patroon
verhaalt hij hoe de Heer na bekering een verlosser stuurt, een rich-
ter. Eén van hen is Jefta. In het verhaal wordt hij geïntroduceerd als
een dapper mens, de zoon van een Transjordaans edelman en een

hoer. Verstoten door zijn halfbroers, had hij een eigen militie op
de been gebracht, waarmee hij als een sooÍ 'warlord' opereerde
(Ri. I I : I -3). Over hem horen we verder dat hij na heftig aandringen
van de notabelen uit zijn geboonestreek zich bereid verklaarde
de strijd aan te binden met de vijanden van dat moment, de Ammo-
nieten. Daadwerkelijk ging hij daartoe pas over, nadat een poging
om langs diplomatieke weg met de vijand tot een vergelijk te
komen, mislukt was. Over wat er zich toen afspeelde - het thema
van dit boek - laten we de schrijver van Richteren zelf aan het
woord. Zijn relaas van de geschiedenis, waarin hij ons ook doet
kennis maken met de dochter van de'warlord', luidt in onze verta-
ling als volgt:

(29) En de geest van txwxl kwam over Jefta. Hij trok naar Gilead en
Manasse. Hij trok naar Mispe Gilead. Van Mispe Gilead nu is hij naar de
Ammonieten get.okken.

t. Door middel van deze vier le(ers (her tetragrammàton) geven we de godsnaam van
hel Oude Testamenl weer. Men leze desgewenst HERE, HEER of EEUwrcE. Ook ge-
bruiken wij de aanduiding Heer of God vooÍ de God van hel Oude Testament. In
citaten kan men ook benamingen als 'Jehova of'Jahwe'aantreffen.



Jefta en zijn dochter

(30) Toen deed Jefta JHwII een gelofte. Hij zei: 'Als u de Ammonieten in
mijn macht geeft, (31) dan zal wie komt, wie mij uit de deur van mijn huis
tegemoet komt, wanneer ik behouden terugkeer van de Ammonieten, dan
zal die rswu toebehoren en dan zal ik die als brandoffer brengen'.
(32) Daarna trok Jefta naar de Ammonieten om de strijd met hen aan te
binden en .luwH gaf hen in zijn macht. (33) Hij versloeg hen van Aroër af
tot waar je bij Minnit komt - twintig steden! - en tot Abel Keramim. Een
zeer grote slachting werd aangericht. Zo moesten de Ammonieten zich
onderwerpen aan de Israëlieten.
(34) Toen Jefta te Mispa kwam, bij zijn huis, toen ... kwam zijn dochter
hem tegemoet met handtrommen en met reidansen .2 Zii nt was enig kind.
Hij had geen ander dan haar, geen zoon of dochter. (35) Zodra hij haar
zag, scheurde hij zijn kleren en zei hij: 'Ach, mijn dochter, je maakt mij
tot een gebroken man, jij behoort tot de mensen die uit zijn op mijn on-
dergang. Ik zegde JHwH iets toe en kan er niet op terugkomen'. (36) Zij
zei tegen hem: 'Mijn vader, wanneer u JHwH iets toegezegd hebt, doe dan
met mij overeenkomstig uw toezegging, nu lHwH u wraak verschaft heeft
over uw vijanden, de Ammonieten'. (37) Zij zei tegen haar vader: 'Laat
mij dit vergund worden: laat mij twee maanden met rust om heen te gaan
en langs de bergen af te dalen om mijn maagdelijkheid te bewenen, ik met
mijn vriendinnen'. (38) Hij zei: 'Je mag gaan', en liet haar voor twee
maanden gaan. En zij ging met haar vriendinnen heen om haar maagde-
lijkheid langs de bergen3 te bewenen.
(39) Na verloop van twee maanden keerde zij naar haar vader terug. Hij
deed met haar overeenkomstig de gelofte die hij had afgelegd. Nooit had
zij gemeenschap met een man. Een inzetting werd het in Israël: (v. 40)
jaar op jaar gingen de Israëlitische meisjes heen om een weeklacht aan te
heffen over de dochter van de Gileadiet Jefta, vier dagen lang perjaar.

De tekst: een partituur
Vy'at moeten we aan met dit verhaal? We beginnen met het verhaal te
lezen, te beluisteren als oudtestamentici, gepokt en gemazeld aan

de universiteit, waar de bijbelwetenschap zich sinds de l8e eeuwse
Verlichting gaandeweg steeds verder heeft losgemaakt van de ker-
kelijk-dogmatische uitleg van de bijbel. Naast de kerkelijke, stich-
telijke uitleg ontstond de wetenschappelijke, academische uitleg,
met als uitgangspunt de vooronderstelling dat de bijbel beschouwd
moet worden als een verzameling geschriften uit de antieke wereld
en dat de moderne Westerse mens - wie dat ook maar moge zijn -
niet alleen door een afstand in tijd, maar ook in cultuur en wereld-
beeld, gescheiden wordt van de mens, voor wie de bijbelse geschrif-
ten in eerste instantie bedoeld waren. Die situatie betekent dat, wil

Bedoeld is dat zij in gezelschap van andere vrouwen was en zij met handtrommen
en met reidansen hun vreugde tot uitdrukking brachten.
Bedoeld is 'afdalend langs de bergen'.

2.

3.



In het oordeel van de bijbelwetenschap

men de bijbelse geschriften verstaan en de kloof overbruggen, het
nodig is zich zoveel als mogelijk is de kennis te verwerven, die de

bijbelschrijvers bij hun lezers en hoorders aanwezig achtten. Ver-

staan vergt historische studie en en een vertolking, waarbij de tekst
tot leven wordt gebracht met als entourage de wereld van het oude

Nabije Oosten.
Zou men de tekst beschouwen als een partituur, dan zou men kun-

nen zeggen dat professionele oudtestamentici musicologen/musici
zijn die een zogenaamde authentieke, een historische uitvoeringsprak-
tiik nastreven. Zij hebben als ideaal de partituur zo tot klinken te bren-
gen als de componist het bedoeld heeft en zijn tijdgenoten het ge-

hoord moeten hebben.
We buigen ons nu over de paÍtituur om een zo helder mogelijk

zicht op het notenbeeld en de muzikale aanwijzingen te krijgen.a We

betrekken daarbij ook een aantal Nederlandse vertalingen van Ri.

I l:29-40, voornamelijk van meer recente datum, om te zien hoe in
deze vertolkingen op cruciale punten de partituur (de brontekst) tot
klinken is gebracht, of er zuivere of valse tonen aangeslagen wor-
den-5

Jefta's gelo{re

Jefta wordt in v. 29 getekend als iemand in het bezit van 'de geest van

rnwH'(vgl. bijv. Ri. l3:25; l4:6, l9; l5:l4l I Sam. l0:6; l6:13), een

charismaticus, een gedrevene, die door zijn uitstraling en persoon-

lijkheid een leger op de been weet te brengen (vgl. bijv. Ri. 6:34, 35;

I Sam. t l:6-8) en tegen de yijand uitÍukt. In v. 30 wordt verhaald dat

hij een getofte doet. Over de plaats en het precieze tijdstip worden we

in het ongewisse gehouden (vöör de strijd in het heiligdom te Mispa

[vgl. Ri. I l:l lb] of tijdens de strijd in grote benauwdheid? [vgl.
2 Kron. l8:31l). Het eerste ligt wel het meest voor de hand.

wat de situatie ook geweest moge zijn, in elk geval was het doen

van een gelofte, het sluiten van een overeenkomst met de godheid,

niet on gebruikelijk in de wereld van het oude lsraëI. Ook in het Oude

Aan de wetenschappelijke uilleg van Ri. ll:29_40 is een monografi€ gewi.id:

D. Mzrc'rs, Jephthoh and Ilir yo$', Lubbock. Texas 1986.

Voor een karakteristiek zie de aan de belreffende venalingen gewijde bijdragen in

H.W. Hollander(ed.), Sp ecnu,fi van bijbelve alirSen, Zoetermeer 1994.Ook woÍdt
gecileeÍd uil de vertaling van Ri. I I van de hand van een joods auteur' J- Soelen_

doÍp.i Zoals et Bezegd ís over Richteren,TEislAntwerPen 1963 25_28. voor de

criteria leÍ beoordeling van de vertalingen zie C. Ho]utÍnàn, Een wellustiSe envolte
rrou,,^r? Ovr een int gerende 'oloire'in Schrilt en uitleq, Kampen. 1998' 114-l.27.

4.

5.



Jefta en Tijn dochter

Testament worden we geconfronteerd met voor onze oren wel heel
vrijmoedige 'transacties'met God.6 Uit de mond van Jefta verbaast
een gelofte aan tnwH enigszins nadat vlak ervoor gezegd is dat hij in
bezit was van 'de geest van JHWH'(v. 29). Heeft Jefta niettemin ge-
brek aan vertrouwen? Betekent het bezit yan de geest niet ook het
bezit van de volstrekte overtuiging dat JHWH de onderneming zal doen
gelukken? Bovendien, bezit van de geest van JHwH direct gevolgd door
een gelofte aan JHwu roept onvermijdelijk de vraag op of het niet ,de

geest van JHWH' is die Jefta aanzet tot het doen van een, naar zal blij-
ken, onzalige gelofte aan JHWH? Anders gezegd: speelt JHWH de rol
van kwade genius? (vgl. 2 Sam. 24:1, en zie bijv. Ex . 4:24-26: I Sam.
16:15, 16,23; l9:9, l0). Het is niet onmogelijk dat in Vertaling l95l
van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG5l) ervoor is gekozen
om dat beeld yan God te vermijden door v. 29 en v. 30 van elkaar te
scheiden en een nieuwe pericoop te laten beginnen bij v.30.7 Let men
echter op een ander oudtestamentisch verhaal oyer een charismaticus,
Gideon, dan moet men concluderen dat het doen van een gelofte door
een charismaticus niet vreemd genoemd kan worden. Aan Gideon
wordt weliswaar geen gelofte toegeschreven, maar het bezit van .de

geest yan JHWH'(Ri.6:34) impliceert ook in zijn geval geen aanwe-
zigheid van zekerheid omtrent het welslagen van ztn actie. Met een
'als'-zin vraagt Gideon aan.rr.rwH om door een teken kenbaar te ma-
ken dat HU door hem wil handelen (Ri. 6:34), zelfs tot twee keer toe
(Ri. 6:39). Om koÍt te gaan, het bezit van 'de geest van JHvr'H,typeert
iemand als charismaticus, maar laat het bestaan van distantie aan de
kant van JHWH onyerlet. Het doen en laten van de charismaticus kan
maar niet zonder meer als dat van JHWH zelf of als door hem aange-
stuurd be schouwd worden.

Wat belooft Jefta precies? Slaat men Nederlantlse vertalingen van
protestantse signatuur erop na, dan blijkt dat het voorwerp van de
gelofte in de regel als iets onzijdigs verstaan en met ,wat mij tege_
moet komt' of op soortgelijke wijze vertaald is.S Een uitzondering
vormt de Leidse Venaling (OT, 1899-1901), bedoeld als een weten_
schappelijk yolstrekt verantwoorde vertaling, met ,de eerste die mU

6. Zie bijv. cen.2820-22:,Num.2t:2; tSam. l:l l; 2 Sam. I5i7,8_Voordegelofte
zie vooís T. Cartledge, yows in the Hebreyr Bible ond the Ancient Near Eas;, Shef-
field 1992; J. Be.linerbl a,|, The Vo\a and the ,popular 

Retigíous Gtoups, ol Ancient
Àrael, Sheffield 1996.

7. Van oudsher hebben uitleggers .getobd,met 
de verhoudjng van v. 29lot v. 30. Zie

bijv. de paragraaf oveÍ de uilleg van de kerkvaders in hfdst. 2.
8. Vgl. ook Soetendorp: 'wat naaÍ buiten gaat ...,.



In het ootdeel van de bijbelwetenschap

... te gemoet komt'. Een soortgelijke vertaling treft men aan in de

rooms-katholieke Canisius- (OT, 1936-39) en Willibrord-Vertaling
(WV, 19952),e terwijl in de Groot Nieuws Bijbel (GNB, 19982) beide

vertaalwijzen gecombineerd zijn: 'wie of wat me tegemoet komt'. Op

zichzelf zijn beide veíalingen mogelijk. Het Hebreeuws kent geen

neutrum. Ter aanduiding van het onzijdige worden mannelijke en in
het bijzonder vrouwelijke vormen gebruikt. In Ri. I 1:29 worden voor

het voorwerp van de gelofte mannelijke vormen gebruikt. Gezien het

gebruikte werkwoord ('komen uit') moet het voorwerp van de gelofte

een levend wezen zijn. Maar welk: een mens of een dier?
Tegen de mogelijkheid dat de gelofte betrekking heeft op een dier

pleit de nadere bepaling 'de deur van mijn huis'en met name het feit
dat een gelofte pas echt een gelofte is wanneer iets uitzondertijks
wordt beloofd. Konom, het is weinig waarschijnlijk dat de schrijver
bedoelt te suggereren: bij het doen van de gelofte dacht Jefta aan een

dier ats geschenk yoor JHwH; offerdieren lopen gewoonlijk niet door

de voor deur van een huis in en uit, ook in het oude Israël niet; met

één dier als offergave imponeert men de godheid niet; daarvoor is wel

een hele stoet nodig (vgl. bijv. t Kon. 8:5). De interpretatie 'wat', die

de mogelijkheid dat een dier bedoeld is openlaat, is derhalve onwaar-

schijnlijk. Er achter schuil gaat de idee dat het onbestaanbaar is dat

Jefta bij het doen van zijn gelofte aan een mens als brandoffer heeft

gedacht. Het heeft er echter alle schijn van dat dat het beeld is dat de

schrijver wil oproepen. Om de vertaling 'wie' kan men niet heen en

evenmin om het beeld van een mens die belooft een ander mens aan

God te zullen offeren en wel op het brandofferaltaar.
Kiezend voor 'wie'heeft men de hardheid van de gelofte wel ver-

zacht door het offer aan.tHwx te yerstaan als wrjding aan JHwH in de

zin van wijding tot de dienst aan tHwH (vgl. I Sam. l:ll), tot een

leven in afzondering en celibaat. De term 'brandoffer' laat die uitleg

niet toe. Nergens wordt hij in overdrachtelijke zin gebruikt voor een

'totaaloffer'in de zin van een leven geheel toegewijd aan JHwH.

'Brandoffer'bedoelt het realistische beeld op te roepen van een offer
dat slachtoffeÍ is en dat, nadat het bloed rijkehjk gevloeid heeft, ge-

heel in bezit wordt genomen door de vlammen op het altaar. Ook is de

opvatting verdedigd dat door Jefta in de gelofte met diverse mogelijk-

9. Her bijvoegelijk naamwoord 'eerste' i s explicie( in de bÍontekst nietaanwezig, maar
wordt reeds aangetroffen in de Vulgata. de dooÍ Hiëronymus in 405 voltooide verta-
ling, eeuwenlang de bijb€l van de keÍk van het westen. vgl- ook Hel Boeki 'het
eersle ...'.
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heden rekening is gehouden: als er een wezen, dat niet geschikt is als
offergave (een onrein dier of een mens) uit de deur komt 'dan zal die
.lxwu loebehoren', maar als er een als offergave geschikt wezen (een
offerdier) uit de deur komt, 'dan zal ik die als brandoffer brengen'.
Een ingenieuze, maar gezochte uitleg, die men desgewenst in de GNB
kan teruglezen.

In GNB en ook in Het Boek (HB, 1988) is de harde term brandof-
fer vermeden. In GNB luidt de gelofte: 'dan zal wie of wat ... voor u
zijn; als offer zal ik het u aanbieden', en in HB: 'zal ik het eeÍste ...
aan U offeren!'Zo'n venaling biedt ruimte om desgewenst te denken
aan de wijding van een mens tot een leven in dienst van JHWH. Dat
men zo'n beeld oproept is op zichzelf begrijpelijk. Immers in Ri.
l1:12-2'7 heeft de lezer kennis kunnen maken met Jefta als iemand
die ervan overtuigd was dat de geschiedenis van zijn volk een door
JHwH geleide geschiedenis is met als gevolg dat het beeld ontstaat van
Jefta als een vrome Israëliet, bekend met wat JHWH welgevallig en
onwelgevallig is. De interpreratie is begrijpelijk, maar in het licht van
de tekst van Ri. ll:30,31 onhoudbaar. Met de geboden vertaling
wordt de lezer op het verkeerde been gezet.l0

Een mens als brandoffer
Al met al, Jefta treedt ten tonele als iemand die een mens als brand-
offer belooft en nog wel een huisgenoot. Een uniek geval? Over een
gelofte een mens als brandoffer te zullen brengen, horen we verder
in het Oude Testament niet. Wel wordt verhaald over God. die van
Abraham vraagt, om hem op de proef te stellen, zijn zoon lsaàk,
zijn enig kind, als brandoffer te brengen (Get.22:2), en over de
Moabitische koning Mesa, die in uiterste nood zijn eerstgeboren
zoon, de troonopvolger, als brandoffer bracht.ll Voorts kunnen we
lezen over de ge woonte 'zonen en dochters door het vuur te doen
gaan' (Deut. I 2:3; I 8: I 0; 2 Kon. 17 :17 ; 21:6 enz.). Om kort te gaan,
de wereld van het Oude Testament kende het mensenoffer (vgl. ook

10. Ook op andere punten vinden er in de rec€nte veÍalingen verschuivingen ten op-
zichre van de bronrekst plaats. Zo is in de WV 'geven in mijn macht'(v. 30) gewor-
den lot 'uitleveren aan mij'. wat een enigszins andere connotatie heeft; in GNB,
HB, WV is de behouden terugkeer van tijdsbepaling gewoÍden rot een tweede voor-
waaÍde van de gelofl€. V. 34 is io de WV vertaald mer roevoeging van elementen
uit v. 3l: 'de deur uil om', 1e gaan'. Zo ook in GNB. waar bovendien. evenals in
HB ten onrechte de suggestie gewekt wordt. dat de dochler van Jefta in haareenlje
haar vader tegemoel gaat. Zo zou er meer l€ noemen zijn.

ll. In Gen. 22:2 en 2 Kon. 3:27 wordr dezelfde offerteÍminologie ats in Ri. I t:31
gebÍuikt.
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Mi.6:7), niet als instituut, maar als incidenteel gebruik, dat gestalte
kon krijgen in gÍote benauwdheid en in het Oude Testament ondeÍ
kritiek wordt gesteld.l2

Had Jefta bij het doen van zijn gelofte misschien zijn dochter al

voor ogen? Gezien zijn reactie bij de terugkeer (v. 35) lijkt het niet de

bedoeling van de schrijver dat te suggereren. Waaraan weer moet wor-
den toegeyoegd dat de ontvangst van Jefta als overwinnaar (v. 34) niet
uitzonderlijk was, maar geheel past in het patroon van de te verwach-
ten gebeurtenissen na een militaire zege. Na een overwinning waren

de vrouwen in het oude Israël gewoon om met uitbundige vreugde de

overwinnaars in te halen (zie I Sam. l8:6, 7l vgl. Ex. 15:20). Wat

gebeurt, was min of meer te voorzien. Uit dat oogpunt bezien is de

ontmoeting van Jefta en zijn dochter minder verrassend. Hoe dit ook

zij, Jefta wordt beschreven als een in rouw gedompeld, volslagen ont-
redderd mens. Dat wekt de indruk dat hij op wat gebeurd is, in het
geheel niet gerekend had en pleit tegen de opvatting dat zijn gelofte

tot inhoud had het afstaan van een mens voor de dienst aan JHWH,

tenzij men wil aannemen dat Jefta geheel uit het lood is geslagen,

omdat hij zich realiseerde dat hij zonder nageslacht zou blijven nu

zijn enig kind (v.34b) door zijn toedoen voorbestemd was tot een

celibatair leven. Bij die opvatting verliesl de passage echter aan dra-

matische kracht en wordt Jefta's woord dat hij niet terug kan komen

op ziin toezegging een pathetische uitroep. Jefta's woorden en in het

bUzonder het gebaar dat hij maakt, het scheuren van zijn kleren (vgl.

bijv. Gen. 37:34; 2 Sam. l:1113:31), passen alleen bij een situatie,
waarin het allerergste wat een mens kan overkomen in het geding is,

de dood van een zielsbeminde.
Kon hij werkelijk niet terug? (vgl. Num. 30:3; Deut.23:21-23

Pred. 5:3-5). Op gezag van de schrijver moeten we aannemen dat Jef-

ta die mening was toegedaan en die opvatting eveneens door zijn
dochter gehuldig werd. Nu JHwH op de 'deal' van Jefta was ingegaan,

had hij recht op de hem in het vooruitzicht gestelde beloning (v. 3ó).

Zo is de teneur van het gesprek van vader en dochter. lnformatie el-
ders uit het Oude Testament, over de mogelijkheid een gelofte met

geld af te kopen (Lev. 27:2-8) of over Israëlieten die hun vorst dwin-
gen een gelofte niet na te komen en af te zien van de executie van een

mens vanwege een gedane vervloeking (l Sam. l4:24-30), draagt niet
bij aan het verstaan van Ri. I l. Zij illustreen het soort vragen dat het

12. voor nadeÍe gegevens zie C. Houtman, EÍodlr, II (Historical Commentary on the

Old Tesrament), Kampen 1996. 153-156.
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verhaal opriep en waaraan in uitleg en hervertelling niet voorbijge-
gaan is: was er nu werkelijk geen uitweg uit de strik waarin Jefta dooÍ
eigen toedoen beland was? Want een mensenoffer is toch een gruwel
voor JttwH? Kon Jefta zonder verzet van het yolk zijn dochter in het
altaarvuur offeren?

Een moeílijk te d.oorgronden ve2oek
De interpretatie van het yerzoek van Jefta's dochter (y. 37) is proble-
matisch. Zij yraagt heen te mogen gaan. Waarom zij de bergen als
haar bestemming heeft gekozen,ls is moeilijk te doorgronden. In elk
geval is in het Oude Testamenl met 'de bergen'nergens de notie oord
van ontspanning en bezinning verbonden. De bergen zijn geen yakan-
tie- of retraite-oord, maar plaatsen vol gevaar en onheil (bijv. Ex.
32 12 2 Kor.2:16; Jes. l4:25; 82. 32:5;39:4). Onduidelijk is waar-
om zij een uitstel van ,wee maanden vraagt, terwijl het doel van haar
reis, het bewenen van de maagdelijkheid, enige verbazing wekt. Men
zou yerwachten dat zij haar voortijdige dood zou willen bewenen.
Met nadruk is daar steeds op gewezen door de voorstanders van de
opvafiing dat Jefta's dochter door haar vader voorbestemd was tot een
celibatair leven. Jefta's dochter zou met haar vriendinnen hebben wil-
len treuren over het feit dat zij nimmer zou trouwen en het geluk kin-
deren te bezitten, het ideaal van iedere Israëlitische vrouw,l4 niet zou
proeven. Ook de opmerking ter zijde in v. 39, dat de dochter van Jefta
nooit met een man gemeenschap heeft gehad,ls wordt als zeer pas-
send bij deze opvatting beschouwd. Die opmerking zou niet behelzen
dat zij als maagd - dus als volkomen rein offer op het altaar is ge-
bracht -, maar aanduiden dat zij ongehuwd haar leven gesleten
heeft.l6 Ten slotte, ook y. 40 is met vragen omringd. Het beschreven

13. De bronleksl'dalen laogs de bergen'(vgl. Soetendorp) is veÍschillend venaald:
'€rugtÍekken in het gebergte' (LV), 'ronddwalen op de beÍgen' (CV), 'hel geberg-
te inlrekken' (NBG5 I ; vgl. HB),'de bergen ingaan'(WV; vgl. GNB). Het zijn
verlegenheidsvertalingeÍ.

14. In Íecente venalingen is gekozen vooÍ €en sterk interprercrende weergave van het
slot van v. 37: '... te Íouwen omdal ik als maagd moel sterven'(WV); '.._ Ie rreuren,
omdat ik oooit iemands vrouw zal zijn' (GNB); '... te rouwen, omdat ik zo jong
tren en ongetrouwd' (HB). De vertalingen passen zowel bij de opvatting dat de
vrouw geofferd is als bij de opvatling dat zij tot een leven vooÍ de dienst aan lHwH
werd gewijd.

l5- In HB is de opmerking op burgeÍlijke wijze vertaald: 'Zij is dus nooit getrouwd'.
Gemeenschap hooÍt in het huwelijk thuis!

16. VooÍÍanders van de opvatting dat een werkelijk offeÍ bedoeld is zoeken een ver-
klaring vooÍ het gebruik van de term 'maaBdelijkheid' in de oorsprong van de ver,
haalslof. Zie beneden.
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gebruik is veÍdeÍ niet bekend uit het Oud€ Testament. Onzeker is wat

de lsraëlitische meisjes precies doen: heffen zij een weeklacht aan of
bezingen zij, herdenken zij de dochter van Jefta?17

Authentieke interpretatie - het zou naief zijn te veronderstellen

dat die voor honderd procent geÍealiseerd zou kunnen worden. Zoals

er discussie bestaat over de juiste authentieke uitvoeringspraktijk
van muziekwerken.lE zo bestaat er ook verschil van mening over de

authentieke uitleg van bijbelgedeelten. Vooronderstellingen en het te-

gen elkaar afwegen van de beschikbare informatie spelen daarbij een

rol en bepalen het uiteindelijke resultaat. We geven een indruk van de

wijze waarop met de gegeYens wordt omgegaan.

Zoals bleek, is het notenbeeld van onze panituur op sommige pun-

ten niet goed verstaanbaar. De harmonie lijkt soms zoek. Dat kan de

vraag oproepen of de componist misschien door te putten uit werk

van voorgangers ofdoor gebruik te maken van elementen uit de volks-

muziek een we(k tot stand gebracht heeft, waarin door middel van

analyse het gebruikte materiaal nog zichtbaar gemaakt kan worden.

Een speurtocht naar het antwoord op die vraag levert met betrekking

tot ons tekstgedeelte het nodige op: een aantal motieven blijkt ook

eldeÍs voor te komen, zelfs binnen het Oude Testament zelf.

Een klassieke 'plot'
De in Ri. ll gebruikte terminologie ('brengen als offer' [v. 3ll en

'enig kind' [v. 34]) voert als vanzelf naar Gen. 22, het verhaal over

een vader. Abraham, die ziin zoon, enig kind, als brandoffer moet

brengen (v. 2).le Ondanks de raakpunten kunnen Ri. ll en Gen.22

niet echt elkaars pendant, parallel, genoemd worden. De verschillen

zijn kardinaal. In het geval van Abraham is er sprake van een godde-

lijke opdÍacht, niet van een gelofte. Bovendien behoeft hij ten gevol-

ge van goddelijke interventie het offer niet te voltrekken; een dier

neeml de plaats van de mens in (vv. 12, l3). De raakpunten tussen

beide verhalen zijn evenwel niet onopgemerkt gebleven met als ge-

volg dat in de interpretatie van Ri. I t Gen. 22 telkens weer meeklinkt.

Maar er valt meer te noemen.

Gesignaleerd is dat Ri. I l:29-40 een in de volksliteratuur wijdver-

breid sage- en sprookjestype vertegenwoordigt met de volgende in-

l?. OveÍ de b€tekenis van hct gebÍuikte werkwoord loPen de meningen ui(een. Voor

di( en andere pÍoblemen in de slo(verz€n zie Marcns, JePhthah and his vow'33'17.
Zie E. Kooimao, 'Over authentiek gesProken', Kdlem 6 (1998)' 3l-36.
V gl. Maf;cus, Jephthoh and his Vour, 28, 38-40.

t 8.

t9.
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houd: een man moet een onbekende als dank voor diens hulp uit een
noodsituatie de belofte doen zijn kind te zullen afstaan; soms wordt
dat expliciet gevraagd, soms op verhulde wijze: gevraagd wordt te
geven wat hem bij zijn terugkeer thuis als eerste tegemoet komt, wat
achter de oven ofde appelboom staat, wat zijn vrouw onder de schort
draagt of iets dergelijks; te laat ziet de man de rijkweidte van zijn
belotte in.20

Significantere parallellen zijn enkele verhalen uit de antieke
Griekse wereld, zoals de geschiedenis over Idomeneus, over Mean-
der, over Ihgeneia.2l

Over ldomeneus, de koning van Kreta, wordt verhaald dat hij op
de terugreis van de Trojaanse oorlog in een storm terechtgekomen is
en aan Poseidon, de god van de zee, de gelofte doet hem bij behouden
thuiskomst te zullen offeren 'het eerste ding dat hem zou ontmoeten,.
Dat was zijn zoon. Oyer de afloop is de overlevering niet eenstem-
mig. Volgens sommigen offerde hij zijn zoon daadwerkelijk; volgens
anderen trachtte hij dat te doen. In elk geval brak er een plaag uit over
Kreta, die door de bewoners geinterpreteerd werd als een teken god-
delijk ongenoegen over Idomeneus' gedrag.

Tijdens de strijd beloofde Meander, de zoon van Kerkafos en
Anaxibia, eens aan de moeder der goden haar de eerste persoon, die
hem bij zijn terugkeer zou gelukwensen, te zullen offeren, indien zij
hem de overwinning zou schenken. Als eersten ontmoetten hem bU
thuiskomst zijn zoon, Archelaos, zijn moeder en zijn zuster. Hen of-
ferde hij om zijn gelofte na te komen. Hij kreeg evenwel wroeging
over zijn daad en benam zichzelfhet leven door zichzelf in tle rivier te
storten, die sindsdien naar hem de naam Meander droeg.

ln verscheidene gestalten is de geschiedenis van Ifigeneia, de doch-
ter van Agamemnon, de evenknie van de dochter van Jefta in de Griek_
se literatuur, overgeleverd. Over haar vader Agamemnon wordt ver-
haald dat hij ooit aan de godin Artemis de gelofte deed haar tle
schoonste vrucht van het jaar te zullen offeren. Die vrucht bleek zijn
eigen dochter te zUn. Hij stelde her brengen van het offer uit totdat hU
er door de situatie toe gedwongen werd. Toen zijn schepen weken lang
aan de grond lagen bij Aulis, maakte de ziener Kalchas aan Agamem-
non bekend dat hij pas dan weer door een gunstige wind zou kunnen

20. Zie bij\. W- Baumgartner, 'IsÍaeli!isch-gÍiechische Sagenbeziehungen,, in: Z/m
Ahen Testament und seiner unh,eh, Leidn 1959, t 46- 178 ( 152- I5r); Th. Gasrer,
M)th, Legend and Custom in the Old Testament, New york and Evanston 1969.
430-412. 514

21. Zie voor nad€re gegevens bijv. Marcus, Jephthoh and his Vott, l6y_. 40-43 _
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wegvaren, indien hij zijn gelofte aan Artemis gestand zou doen. Ook

andere versies omtrent de aanleiding tot het offer - niet de gelofte van

de vader was de reden - zijn bekend. Bovendien bestaan er twee ver-

sies over het offer. Volgens de ene is lfigeneia inderdaad door haar va-

der geofferd; volgens de andeÍe lietAÍtemis op het laatste moment haaÍ

plaats op het altaaÍ door een hinde innemen en voeÍde zij lfigeneia weg

naar het land der Tauriërs om haar als priesteres te dienen.

Legt men de Griekse parallellen naast het verhaal over Jefta en

zijn dochter, dan kan men onder meer vaststellen dat in Ri. I I elke

goddelijke reactie onvermeld blijft. Ook wordt voorbijgegaan aan de

gemoedstoestand van Jefta na het offer. Het zijn stuk voor stuk pun-

ten, waarover de lezer van het verhaal, Sraag wat meer zou horen. ln

uitleg van het verhaal wordt hij op zijn wenken bediend.

Vergelijkend onderzoek heeft zich niet alleen geconcentreerd op

het speuren naar parallellen van Jefta's gelofte en offer, maar ook op

het slot van het verhaal. Op grond daarvan zou men het verhaal als

een etiologie kunnen lezen, als een verhaal dat antwoord geeÍ't op een

waarom-vraag, in dit geval de vraag, waarom de Gileaditische meis-

jes etk jaar vier dagen hun weeklacht aanhieven ln de bijbeltekst,

zoals hij voor ons ligt, is het veronderstelde antwoord: om de herin-

nering aan de dochter van Jefta en haar lot levend te houden Naar

vaak aangenomen wordt, zou het gebruik echter oorspronkelijk niets

van doen gehad hebben met de geschiedenis, maar in verband hebben

gestaan met het verloop van het natuurjaar en een seizoensgebonden

ritueel met de volgende achtergrond zijn geweest: in de tijd dat het

Iand droog en dor is, de natuur dood, wordt de uitgeputte geest van de

vruchtbaarheid, gepersonifieerd in de gestalte van een vrouw' oor-

spronkelijk een goàin, beweend, in de hoop op haar terugkeer.22

Vooronderstellingen en hun consequenties

De vooronderstelling waarop de zoëven geschetste opvatting berust

is dat - we blijven bij het beeld van de partituur - het Oude Testament

een grote muziekbibliotheek is, vol met Partituren, waaraan vele han-

den hebben gewerkt, een bibliotheek, waarin de partituren niet in

chronologische volgorde van ontstaan op de planken zijn neergezet,

maar min of meer thematisch, zodat oude en moderne muziek door

elkaar heen staat en vaak zelfs tezamen in één band opgenomen zijn'

Nijvere musicologen stellen zich tot taak uit de aanwezige collectie

de muziekgeschiedenis te leconstrueÍen.

22. v gl. Gastet. M t-th, lzge d and Cttsbm, 411\ '
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Zo'n beeld van het Oude Testament wordt niet door elk professio_
neel oudtestamenticus als juist erkend. ook zijn er die volmondig er-
kennen dat de bijbel een boek is, in een wordingsproces van vele eeu-
wen ontstaan in de antieke wereld, maar tevens de samenhang ervan
benadrukken. Naar hun oordeel maakt onze partituur deel uit van een
omvangrijk muzikaal oeuvre. zij zijn bereid te erkennen dat het no-
tenbeeld in onze passage niet altijd even scherp is, maar accentueren
dat de componist elders in zijn werk voldoende aanwijzingen gege_
ven heeft om Ri. ll:29-4o adequaar authentiek re vertolken. we laien
éényan hen, B. Holwerda, aan het woord aan de hand van een tekst,
die ooit ten aanhoren van predikanten in opleiding in de collegezaal
uitgesproken is.23 Na opgemerkt te hebben dat Jefta bij zijn g"tort"
aan een persoon gedacht moet hebben, stelt Holwerda de vraag: .Is
die dame geofferd, ja of neen?' Hij beantwoordt de vraag negatief
met een vijftal argumenten:

(l) Een brandoffer symboriseerde de totare toewijding aan rrwn. En dit
behoefde niet direct door verbranding te geschieàen.-Israël wist dus di-
rect, waar het hier een persoon betrof, dat dit niet een offer in de zin van
een brand- of vuuroffer was.
(2) Een mensenoffer was God een gruwel (Lev. lg:21 etc.).
(3) En Israël had zich juist bekeerd; rswu had zich onrfermd.
(4) Stel het geval dat het Jefta naar het hoofd gesragen was, dan zou toch
het volk in verzet gekomen zijn.
(5) De dochter beweent haar maagdom, niet haar leven, d.w.z. ze moet
ongetrouwd blijven ... Hanna staat samuër af en hij wordt dan ook in de
tempel opgevoed. Nu stond er in Mispa ook een heiligdom (v. I l). Daar_
aan is zij geheel verbonden geworden. Zij werd helàaal het eigendom
van JH*H (zijn bruid) en kon dus nooit voor een man zijn. loit ,t.,iio ,i1n'
is natuurlijk geen zaak van sexualiteit.)

Zoals uit onze oriëntatie in de tekst bleek, kan naar onze mening het
notenbeeld een vertolking als die van Holwerda niet dragen. zij
wordt bepaald door confessionele vooringenomenheid ten aanzien
van het karakter van de Schrift als woord van God en de wijze
waarop God zijn openbaring heeft gegeven. Voor Holwerda .n g"_
lijkgezinden is het onbestaanbaar dat in het oude Testament zonàer
ook maar één woord van kritiek zou worden beschreven dat een
door rHws geroepene zich gedragen heeft als de eerste de beste af-
godendienaar.

23. B. Holwerda, Seminarie Dictaat Richteren, II, Kampen z.j.z, gv. Benne Holwerda
(1909'1952) was van 1945 rd zijn dood hoogleraai aan de Theorogische uoge-
school (vrijgemaakt) te Kampen
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Echter, ook wanneer men van mening is dat onze passage een

eigen geschiedenis heeft gehad, staat men voor de taak haar adequaat

te vertolken en haar relatie tot het notenschrift in de omringende par-

tituren te bepalen, althans zolang men van mening is dat de partituur,

zoals hij voor ons ligt, niet onspeelbaar is en de PeÍsoon die de mu-

ziekbibliotheek samenstelde met een duidelijk doel voor ogen de col-
lectie samenstelde. Wij zijn die mening toegedaan

Vermeldenswaardig is in dit verband de in de modeÍne bijbelwe-

tenschap door velen gedeelde opvatting2a is dat Ri l t:29-40 is sa-

mengesteld uit een drietal elementen, die oorspronkelijk niet met el-

kaar waren verbonden. Om te beginnen was er een oud bericht over

een veldtocht van Jefta in het gebied van de Ammonieten. Dat is nu te

vinden in vv. 29, 32 en 33. Leest men deze drie verzen los van de rest,

dan heeft men een eenvoudig verhaal over een richter die geleid door

de geest van JHwH de Israëlieten naar de overwinning op hun vijanden

leidde. Aan deze temidden van de andere verhalen over richters niet

opzienbarende maar ook niet bijzonder interessante geschiedenis zou

een ander verhaal over Jefta (vv. 30-31 en 34-39) toegevoegd zijn.

Het onderscheidt zich van de andere traditie doordat de naam van de

stad van de dchter anders wordt gespeld. ln v. 29 staat letterlijk Mis-

pe, in v.34 is sprake van Mispa.25 In deze tweede verhaallijn zou het

gaan over de gelofte waarmee Jefta zijn eigen veiligheid wenste te

garanderen ten koste van de eerste de beste die uit zijn huis zou ko-

men. Het aan het slot (v. 40 en de laatste woorden van v. 39) vermelde

gebruik van een jaarlijkse herdenking zou zijn wortels vermoedelijk

hebben in een oud ritueel bij de wisseling van de seizoenen en de

overgang naar een nieuwe fase in het leven van een mens.

Vastgesteld moet evenwel worden dat ook op het niveau van de

authentieke interpretatie ten aanzien van Ri. I l:29-40 verschillende

wegen bewandeld worden. Het complexe karakter van de tekst zelf
is er debet aan. Het stelt de interpreet voor het dilemma: is het

centrale thema de te snelle, onherroepelijke gelofte van de krijgs-
heer of is het de dramatische dood van de jonge vrouw, de aanlei-

ding tot een jaarlijkse herdenking? De meningen divergeren. Ge-

woonlijk meent men echter dat de gelofte het 'brandpunt' is. Zo is

bijv. recentelijk verdedigd dat het de schrijver er om te doen was in

24. Zie bijv. B. B€cking, "Iphigeneia in Gi lead. OveÍ hel veÍstaan vao Richteren I I ,29-
40", Kerk en Theologie 4l (1990), 192-205.

25. In de meeste vertalingen wordt dit veÍschil in spelling verdoezeld; een uitzonde-
ring is bijv. d€ venaling van So€tendoÍp.
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de lijn van Pred. 5:3 (vgl. ook Deut. 23 22-24) zijn lezers voor te
houden uiterste terughoudendheid te betrachten bij het doen van
geloften.26

Zelf zijn wij van mening dat de schrijver, zoals ook yerder in het
boek Richteren, tot uitdrukking brengt dat de tijd der richteren er één
van wanorde was, vol misstanden. Jefta, ofschoon de verlosser van zijn
volk, wil hij aan zijn lezers voorhouden als een verre van ideale heer-
ser. Zo wekt hij met zijn verhaal het verlangen op naar een goede vorst,
een echt yoorbeeld voor zijn volk. Geanticipeerd wordt op de thema_
tiek van de volgende bijbelboeken, Samuël en Koningen.

De schrijver en zijn person.tges
Zeer lang is de academische uitleg gekenmerkt geweest door sterke
historische interesse, door oriëntatie op het ontstaan van het Oude
Testament en de reconstructie van de godsdienst van het oude lsraëI.
Onder meer werd onze passage ter sprake gebracht in de discussie
over de vraag of in het oude Israël ooit de praktijk van het mensenof_
fer een plaats heeft gehad. De afgelopen decennia is de interesse ver_
breed. Onder invloed van de literatuurwetenschap heeft op brede
schaal ook de opbouw en de compositie van oudtestamentische tekst-
gedeelten bijzondere aandacht gekregen, met als gevolg dat studies
gewijd zijn aan de literaire schoonheid, ook van de verhalende ge_
deelten van het Oude Testament.2T Onder andere wordt de vinger ge_
legd bij de rol van de in een verhaal optredende personen en bij de
'regie'van de schrijver, bij de wijze waarop hij de ontwikkeling van
de plot aanstuurt en zun 'acteurs' met wisselende enscenering laat
figureren als in een schouwspel. Laten we voor een moment even de
diverse karakters in Ri. I I langs lopen en de rol van de schrijver zelf
onder ogen zien-

Twee figuren domineren, een man en een vrouw. een vader en een
dochter. Doordat zij sprekend ingevoerd worden, komen zij in bijzon-
dere zin tot leven en geven zij zelf'authentiek,yorm aan hun karak_
ter. Van elk van beiden horen we twee uitspraken. Uit de mond van de

26. Zie Th.C. Römer, 'Why Wonld lhe DcuteronoÍnisl Tell about lhe Sacrifice ofJephr
ah's Daughter?'. ./oarndl for the Stud| of the Old Testament 71 (qg$.21_38. tn
\ooflgelijte gee.l H.-D. Neet. Jephra und \eine Tochler (Jdc. Xt 2q..4Oi.. Vetu!
Testa nentum 49 (1999), 2O'7 -211. Hij beschouwt Ri. I 1 :29-40 als illusrrarie bij
DeloÍ.23:22- 24, een àaI. rHwH gedane gelofte moet onvoorwaaÍlelijk vervuld woÍ-
den.

27. Voor het boek Richteren zie bijv. D.M. Gunn, "Joshua and Judges", in: R. Alter,
F. Kermode (eds.), Ire Literan cuide Ío the BihlÉ, London t 987, I02,12 t.
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man, Jefta, klinken in directe rede de gelofte aan JHWH (v. 3l ) eo cen

reeks emotionele, harde, veÍwijtende woorden aan het adres van zijn
dochter (v. 35). Uit haar mond klinken in directe rede instemming
met de mening van haar vader dat op een toe/egging van lsws niet

kan worden teruggekomen (v.36) en het verzoek haar maagdelijk-
heid te mogen bewenen (v. 37).

Andere in het verhaal vooronderstelde ofgenoemde personen blij-
ven figuranten of geheel op de achtergrond. Vooronderstelde hguran-
ten zijn Jefta's kijgers, half expliciet genoemde figuÍanten zijn de

vrouwen die met J€fta's dochter de handtrommen bespelen en de rei-
dansen uitvoeren (v. 34), expliciet geno€mde figuranten zijn de vrien-
dinnen die Jefta's dochter twee maanden lang vergezellen (vv. 38, 39)

en de Israëlitische meisjes die haar jaarlijks bewenen (v. 40).
Op de achtergrond blijft JHwH. Jefta en eveneens zijn dochter ne-

men zijn naam op de lippen (vv. 31,35,36). Verder vememen we over
IttwH's rol via de pen van de schrijver Hij informeeí ons over de werk-
zaamheid yan JHwH's geest (v. 29) en over JHWH's betrokkenheid bij
Jefta's strijd tegen de Ammonieten (v. 32). Volgens de schrijver deed

JHWH wat Jefta in ztn gelofte had geyraagd. Van belang is dat JHwH niet

:ef sprekend wordt ingevoerd en er geen informatie wordt gegeven

over tyn oordeel over wat zich afspeelt. Wat,/i, van de gelofte vindt,

wordt niet gezegd en evenmin of een vrouw als slachtoffer hem ver-

heugt of juist voor hem een gruwel is. Als gevolg hiervan blijft het
godsbeeld onscherp en nodigt het uit tot nadere invulling.

Beziet men de geschiedenis vanuit het oogpunt van de verhaal-
techniek, dan moet geconstateerd worden dat het de schrijver is die
JHwH op de achtergrond houdt, zoals ook hij het is, die door zijn be-

schrijving de karakters vormt. Hij is verantwoordelijk voor de bijkans
onwerkelijke, emotieloze reactie van Jefta's dochter (v.36) en voor
de dramatische uitbarsting van Jefta tegen zijn dochter (v. 36), waarin
hij zichzelf en zijn lot zo centraal stelt, dat hij althans op de lezer nu

overkomt als een onredelijk en onsympathiek mens.28 De schrijver

28. Of dat ook b€oogd is, is dubieus, Ààngenomen dat we te maken hebben met
een andÍocentrische auteur. In recente veíalingeÍr vinden enkele verschuivingen
plaats ten aanzien van de bÍontekst; in GNB en HB is het optÍeden van Jeftà exlÍa
gedramadseerd dooÍ toevoeging van wooÍden: hij scheun zijn kleren d,
wrdriet (GNB\, in wonhoop (HB); hij spÍak niet, maar hij risp (GNB, HB), zijn
dochteÍ aansprekend als'mijn li?ve dochler' ( HB ). wat Jefta zijndochter to€voegt,
is echter afgezwakt. In CNB door Jeíta de volgende vraagzin in de mond te leggen:
'wat maak je mij diep ongelukkig! waarom moet jij het nu juist zijn die me zo n
verdriet aandoet?', in HB dooÍ Jef(a àls volgt rc laten reageren: 'War doe je mij
verdriet, O, wat vÍeselijkl'Dat een vadeÍ een heel harde toon zou aanslaan tegen
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stuurt de (dramatische) beeldvorming van de lezer, onder meer door
opmerkingen ter zijde, zoals de mededeling dat Jefta's dochter enig
kind was (v. 34b)2e en door zijn personen weloverwoger tr: latcn for-
muleren. Zo laat hij Jefta de harde waarheid, dat hij bij JHvr'H in het
krijt staat, op verhulde wijze aan zijn dochter kenbaar maken (v. 35)30

- Jefta vermijdt het gebruik van eenduidige term 'gelofte', die de
schrijver in zijn informatie aan de lezer gebruikt (v. 30) - en srelt zo
de dochter in de gelegenheid zich te profileren als een vrouw die aan
een half woord genoeg heeft (v. 36). Bovendien laat de schrijver de
dochter heel kundig van repliek dienen. Tegenover het 'mijn dochter'
stelt zij haar 'mijn vader', tegenover het tweevoudige verwijtende 'iij'
van v. 35 plaatst zij haar zinnen met 'u'en 'uw'(v. 36), daarmee de
verantwoordelijkheid geheel bij haar vader leggend en aanduidend
dat zij in wat er gaat gebeuren slechts een passief aandeel heeÍi. In het
btzonder loopt echter in het oog dat de schrijver ervoor gekozen heeft
de geschiedenis in de vorm van een [amelijk neutraal verslag te gieten
en hij soberheid in de beschrijving heeft verkozen boven een al te
dramatische weergave. Al te vergaand realisme heeft hij geschuwd.
De voltrekking van het offer duidt hij slechts aan (v. 39). Van een
bloederig toneel en een 'brandstapel'houdt hij zijn lezers weg. Hij
laat het aan henzelf over een invulling aan de afloop te geyen.

Al met al, door de wijze waarop ons het verhaal over Jefta en zijn
dochter voorgehouden wordt, worden er als vanzelf allerlei vragen
opgeroepen die tot een antwoord uitnodigen. Zoals we al zagen, is er
zelfs verschil van mening mogelijk over de strekking van het verhaal.
Het is een 'story'met ingrediënten die om verheldering vragen en vol
met openingen die stimuleren tot invulling, een tekst dus die genoeg
elementen in zich heeft voor een boeiende interpretatiegeschiedenis.
een partituur, die themata aanreikt voor variaties zonder einde. In de
volgende hoofdstukken zullen we er kennis mee maken.

een dochter die hem uilbundig begroet. wordr klaarblijkelijk onvoorstelbaar Be
achl.

29. Gebruikelijk is de venàling 'Zij was :r,r enig kind'. Een aanduiding voor het be
zittelijk voomaamwooÍd ontbreekl evenwel in de brontekst (wel aanwezig in het
'parallelle' Gen. 22:2). Dal Jefta maar één kind had is wel berwijfeld (vgl. btv. Ri.
8i29-31; l0:4). Verdedigd is onder meerde onwaarschijnlijke inrerpretarie: zij was
zijn lievelingskind. Zie voorts de discussie bij Mar s. Jephthah and HisVott.1ta.

30. Het niet duidelijke 'ik heb mijn mond tot rHwx opengedaan' van de bronrekst is in
GNB met klare taal weergegeven: 'lk heb een plechrige gelofte Bedaan aan de
HeeÍ', in WV op onjuiste wijze met'lk heb de Heer mijn woord gegeven'(zijn
wooÍd geven = tÍouw beloven). Onjuisre associaties Íoept ook de vertaling van
Soetendorp op: 'lk heb een grote mond gehad tot de Heer'. In HB wordt de beoog-
de vaagheid ro1 uirdrukling gebÍacht: 'Ik heb de HERE namelijk iets beloofd'.



2 Jefta en zijn dochter
In feministische en psychoanalytische uitleg

Het verhaal van de vader die zijn dochter offert en van de dochter die
zich gewillig opoffert voor haar yader is voer voor feministen die oude
tradities doorlichten op zoek naar de doorgaans voor vrouwen kleine-
rende rolpatronen en is ook voer voor psychoanalytici die - door-
gaans in het spoor van Sigmund Freud - verbanden zoeken tussen
problemen in het menselijk gedrag en storingen in de relatie tussen
ouders en kinderen.l Vooral op het terrein van de feministische exe-
gese is er een overvloed aan literatuur over Jefta en zijn dochter In
veel gevallen gaat het om doorwrochte studies met veel aandacht voor
de literaire analyse. We beperken ons hier tot het geven van een kleine
bloemlezing van de meest opvallende, van de gebruikelijke uitleg af-
wijkende meningen. Daarbij volgen we de lijn van het verhaal en zul-
len een bonte scala van verschillende, soms tegengestelde inzichten
aan ons oog voorbij zien trekken.

De Duitse theoloog-psychoanalyticus Eugen Drewermann be-

steedt in zijn overwegingen bij het verhaal over Jefta2 veel aandacht

aan diens aÍkomst: hij is voor zijn leven getekend als het 'hoerenkind'
en 'staat voor al diegenen die men van kindsbeen af haat en veracht'
(p. 218). Dat maakt hem asociaal. AIs rover probeert hij te compense-

ren wat hem aan recht op leven is ontnomen. Het feit dat Jefta als

leider gevraagd wordt in de strijd tegen de Ammonieten wordt door
Drewermann niet positiefgeduid. Hij ziet een parallel met de opkomst
van Hitler, die in en na de eerste wereldoorlog voortdurend op zijn
geringe status wees. Daarin was een keer gekomen en allen, die een-
zelfde ervaring doorgemaakt hadden, wist hij te verenigen door de

zaken om te draaien: nu zij waren de sterken en 'wee degene die zwak
is!' (p. 220). De onderhandelingen oveÍ het omstreden land met Am-
monieten (Ri. ll:12-28) hebben geen waarde. Het volk denkt terug
aan de tijd dat het zwak was en geen plek had voor zichzelf. Het land

dat men nu heeft zal men nooit meer prijsgeven. 'Dat is de logica van

I. Zie vooÍ de Íelatie tussen feministisch onderzoek en psychoanalytische analyse

M. BÀ1, Death & Dissymetry. The Poliics of Coherence in the Book ol Judges.

Chicago I98E, 7. Haar eigen benadering van het verhaal van Jefta en zijn dochter
is mede gebaseerd op inzichlen van Fr€ud. Zie pp. 52-59.

2. E. Drewermann, E€n eigen weg. Orer eginqen bij de boeken Exodur tot en met
Rí.hrercn. ZoeteÍÍneer 1991 .2l l -23o.
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de wanhoop, omgezet in het collectieve. En veel meer nog geldt: we

hebben een God aan onze zijde die r.lit wil. Als die twee dingen bij
elkaar komen: wanhoop en geloof, dan is er een standPunt bereikt
waarover niet meer valt te onderhandelen' (p. 220). lets dergelijks
geschiedt volgens Drewermann ook in de huidige discussies over de

bezette gebieden in Palestina. De god, op wie men zich daarbij be-

roept, is door de mens zelf gemaakt en precies zo als de mens zelf.
Het is cle mens die succes wil hebben, tegen elke prijs. Jetia's dochter
symboliseert alles wat Jefta lief is. Het verhaal maakt duidelijk: 'met
alles wat hij rondom zich neerslaat, slaat hij iets van zichzelf dood,

een beetje vreugde in het leven, geluk en hjngevoeligheid'. Uiteinde-
lijk 'ontdekt hrj dat hij bij al dat doden in feite zichzelf heeft gedood,

dat wat in hem de toekomst zou hebben gehad en wat het mooiste van

zijn eigen wezen was. Was het dat dan allemaal waard?' (p.223).
Volgens Mieke Bal beseft Jefta niet goed wat de gave van de

'Geest van JHwH' (Ri. 1 t:29) inhoudt. Zoals steeds in het boek Rich-
teren gaat het om de geest die macht geeft en aanzet tot ingrijpende
handelingen. Het is niet de geest yan inzicht. 'Dit is de bron van de

tragedie die nu volgt- Als Jefta het inzicht gekregen had overeenkom-
stig zijn sluwheid (...) dan zou hij vertrouwen gehad hebben in YHWH
en zijn gelofte zou niet nodig zijn geweest'(p.44).

De gelofte van Jefta is nogal vaag geformuleerd. Het is niet met-

een duidelijk wie of wat hij precies denkt te gaan offeren. Volgens

Wil Straatman3 kenmerkt hem dat als weifelaar. Hij laat het liever aan

het toeval over (p. 44). Een ander voorbeeld daarvan vindt zij in de

omwegen die hij volgens Ri. I l:29 maakte. Esther Fuchsa ziet in de

onduidelijkheid van de formulering van de gelofte en van de beschrij-
ving van de inlossing ervan een bewuste poging van de schrijver om
Jefta's geschiedenis positiever te kleurenl wat wel ten koste gaat van

het beeld van de dochter.

De dochter van Jefta wordt in de feministische literatuur op voor-
stel van Mieke Bal doorgaans Bat genoemd, naar het Hebreeuwse

woord voor 'dochter', 'een naam die haar aÍhankelijkheid en status

benadrukt'(p. 43). wil Straatman vergelijkt haar met andere vrouwen

3.

.1.

W Straa(man. "Bat, de dochter van J€fta," inr S. de Jong Ged.), Het testament wn
de dochtefi. Een bundel ercgeses door trouwen, Kampen 1992,41-53; een verkoÍ-
te versie daaÍvàn is "Gebonden aan een domme belofle," Scftrfi 164 (1996),50-
52.
E. Fuchs. "Marginalization, Ambiguity, Silencing. The Story ofJephthah's Daugh-
ter," in: A. BrenneÍ (ed.), A Feminist Conrynioz to Jadges, Sheffield 1993, I I6-
130.
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van wie verhaald wordt dat zij overwinnaars een blij welkom berei-
den. ln de eerste plaats noemt zij Mirjam die volgens Ex. l5 de over-
winning op de Egyptenaren bezong. Tegen de achtergrond van Mir-
jams geschiedenis lijkt Bat meer dan haar vadeÍ de overwinning als
een gave van God te zien. In de twe€de plaats noemt zij het verhaal
over de vrouwen die volgens I Sam. l8:6v. David boven Saul als over-
winnaar bezongen. Op grond daarvan concludeen zij tot het bestaan
van een overeenkomst tussen Jefta en Saul: beiden hebben niet ge-
noeg op God vertÍouwd. Tenslotte woÍdt een verband gelegd met de

opmerking in Jer. 3l:4 over de yrouwen die met trommels en reidan-
sen de terugkeer uit de ballingschap zullen vieren: in plaats van we-
deropbouw, waarvan in de profetie sprake is, volgt in het verhaal van
Bat de aÍbraak.

Aan de psychologische achtergrond van Jefta's gelofte is een spe-
ciale studie gewijd door Roben Seidenberg.r Aanleiding daanoe was

de angst van een patiënt om als eerste behandeld te worden. Die angst
was geworteld in haar jeugd waarin ze ervoor moest zorgen 's mor-
gens uit de buurt van haar vader te blijven vanwege de boze buien,
waaryan hij bij het ontwaken last had. Zijn onderzoek brengt Seiden-
berg tot een aantal motieven die een mens kan hebben om zich tegen

de eerste die hij ontmoet te keren. In dit verband merkt hij o.a. op dat
de eerste die elk mens ontmoet de moeder is. Zij is daarmee ook de

eerste met wie een mens zich identificeert en dooÍgaans ook het eer-

ste object van liefde. 'Om een doelmatig vechter en soldaat te zijn
moet men zien af te komen van zulke eigenschappen en het doden van

de dochter als slachtoffer kan een poging zijn om af te komen van

deze eigenschappen binnen het individu welke hem zwak en ondoel-
matig zouden kunnen maken'(p.57). Ook de angst voor het andere
geslacht zou een rol kunnen spelen. Seidenberg spÍeekt van 'castra-
tie-angst' (p. 60), waarmee het zien van de dochter gepaard gaat.
'Zien'moet hier dan opgevat worden als het zien van de genitaliën
van het andere geslacht. Dat roept de angst op. die vervolgens moet
worden bezworen op de manier die bij een soldaat past. Mieke Bal
betrekt het laatste in haar theorie dat we hier en op andere plaatsen in
het boek Richteren geconfronteerd worden met de 'onzekerheid over
het vaderschap' (p. 6). Jefta kan niet accepteren dat hij zijn dochter
kwijt zal raken aan een echtgenoot. Hoewel hij niet genoemd wordt,
is zijn komst onvermijdelijk. gezien ook wat er eerder, in Ri. l:12v.,

5. R. Seidenberg, "Sacrificing the Firsl You See, The Ps,-choanal.,-tic Reyiew 53
(1966t,49-62.
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verteld werd over de dochter van Kalel]. Zij werd overeenkomstig de

belofte van haar vader gegeven aan de man die de overwinning voor
hem behaald had. Jefta voelt zichzelf het slachtoffer, zoals hij ook
laat merken bij de ontmoeting met zijn dochter. Hij is slachtoffer van

het woord dat hijzelf had gesproken. Hij sprak dat met zijn mond, die
in het geval van de krijgsman doorgaans zijn zwaard is. Zo heeft Jefta

zich als het ware gecastreerd en zich daarmee van nageslacht beroofd
(pp.6.lv.).

Ook Anne Michele Tapp6 legt een verband tussen het offer van de

dochter en de moeite die een vader heeft met het afstaan van zijn doch-
ter aan een andere man. Volgens haar is dat de reden waarom juist
maagdelijke dochters geofferd worden, eerder dan zonen of zelfs sla-
ven of slavinnen. 'Maagdehjke dochters bevinden zich, naar het oor-
deel van mannen, in een overgangssituatie. Hoewel ze kinderen kun-
nen krijgen (een noodzaak om de mannelijke lijn voort te zetten),

blijven ze in bezit van hun vaders, maar tevens worden ze begeerd door
andere mannen, waardoor ze in een gevaarlijke positie komen, tussen
twee mannelijke machten die wedijveren om het eigendom' (p. 172).

In de feministische literatuur wordt veel aandacht besteed aan de

twee maanden uitstel in de bergen. Mieke Bal merkt daarover op: 'Als
een meisje wist wat haar te wachten stond bij het volwassen worden,
in de fantasieën en angsten van de mannen met wie ze te maken zal
krijgen, dan zou ze alle reden hebben om twee maanden te nemen, om
de bergen in te gaan, en om te treuren' (p. 59). Bij de tekst dat ze

'geen man gekend had'merkt Donna Nolan Fewell op: 'Een vrouwe-
lijke lezer zou kunnen antwoorden dat ze wel degelijk mannen ge-
kend had, ten minste één maar al te goed, en dat is de kem van haar
tragedie'.7

Het jaarlijkse bezingen van de dochter van Jefta door Israëlitische
meisjes wordt door Mieke Bal in verband gebracht met riten, beho-
rende bij de overgang van een meisje naar de huwbare staat. Ook Peg-
gy Day vraagt daar aandacht voor.8 Volgens haar vertelden Israëliti-

6. A.M. Tapp.'An Ideology of Expendabi lily: ViÍgin Daughter SacriÍice in Cenesis
l9.l - l l, Judges I1.30-39 and 19.22-26," io: M. Bal (ed.), Anti-Covendn| Coun-
ter-Reading Women's Lives ín the Hebrch gible, Sheffield 1989, 157-174.

7. D.N. Fewel,, in: C.A. Newsom, S.H. Ringe (eds.), The Woman's Bible Commenta-
r) , London I 992, 7 I . Een Nederlandse vertaling ve6cheen onder de titel M?t eig?n
ogen. Commentaar op de bijbel wnuit het perspectieí ran rrcu\ten. ZoeteÍmeeÍ
1995.

8. PL. Day. "From the Child is Bom lhe Woman:The Story of Jephthah's Daughter."
in PL. Day (ed.), 6endér and Differenft in Antién, lsrdsl. Minneapolis I989. 5 8-
'7 4.



In feministische en psychoanalytische uitleg 23

sche vrouwen elkaar het verhaal oveÍ Jefta's dochter in verband met
een 'rite de passage van onrijpheid naar adolescentie' (p. 66). Het
verhaal zou als waarschuwing gediend hebben om niet in de fase van
de adolescentie met de neiging tot totale zelfopoffering te blijven ste-

ken, maar door te groeien tot 'het volwassen besef dat men bij het
nemen van morele beslissingen zowel rekening moet houden met het
eigen welzijn als met het welzijn van de ander'. Beth Gerstein komt
op grond van vergelijkbare overwegingen tot een 'herschepping van

het verhaal'9 waarin we o.a. getuige zijn van een gesprek tussen moe-
der en dochter (Gerstein noemt haar Batya). Tot verbazing van haar
moeder verheugt Batya zich niet over de aanstaande glorieuze thuis-
komst van haar vader uit de strijd. Batya maakt duidelrjk dat ze bang

is uitgehuwelijkt te worden aan degene die zich het meest veÍdienste-
lijk heeft gemaakt in de strijd. Zij wil echter niet trouwen. Het huwe-
lijk van haar ouders heeft niets aantrekkelijks in haar ogen. Ze maakt
liever plezier met haar vriendinnen en wil dat haar moeder haar om-
armt als ze ziek is of pijn heeft. 'Ik wil niet onderworpen worden aan

de luimen en de bevelen van een of andere man. Het is al erg genoeg

dat ik naar mijn vader moet luisteren. Ik kan mijn eigen beslissingen
wel nemen,' zegt ze (p. 190). Haar moeder legt haar uit dat de relatie
tussen man en vrouw, ook die tussen haaÍzelfen Jefta, ook zijn goede

en plezierige kanten heeft. Verder vertelt ze van de rite, aangeduid als

het'heengaan', die ze samen met andere meisjes zal beleven bij het

oyergaan naar de nieuwe fase in haar leven. Het gevoel om vrouw te
zijn is 'zo sterk dat het je nooit zal verlaten' en het verbindt je heel

sterk met andere vrouwen: 'Je voelt niet alleen je eigen kracht als

vrouw, maar ook die van je metgezellen. [n een groep zijn jullie alle-
maal vrouwen, niet meer, niet minder, alleen vrouwen - in de meest
volledige zin van het woord' (p. l9l). Zo zal ze meer zijn dan alleen
maar de dienares van haar echtgenoot. Batya is gerustgesteld en ver-

heugt zich op de terugkeer van haar vader, omdat ook zij dan mag
'heengaan'. Bij de ontmoeting met haar vader blijkt dat zijn gelofte

haar het leven zal gaan kosten. De gewekte hoge verwachtingen be-

treffende de rite helpen Batya dit lot te dragen. Ze zegt: 'Doe wat u

moet doen, vader, want God hielp u om uw strijd te winnen. Maar laat

mij heengaan gedurende twee maanden met mijn metgezellen, zodat

ik toch een vrouw mag worden, ook al zal ik dat alleen in de dood
zijn. Als een offer zal ik verenigd zijn met God en in die verbintenis

9. B. Gerslein, '1{ Ri(ual Processed. A Look at Judges ll:40:' in, Anti-Covnanl,
t75-t93
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zal ik een complete vrouw zijn, niet meer, niet minder. Ik zal weten
wat een vrouw is, zowel lichamelijk als geestelijk'(p. l9l ). En haar
vader antwoordt zwakjes: 'ga'.

Veel vrouwelijke exegeten roepen op tot verzet tegen wat in Ri.l I
verhaald wordt. Cheryl Exum wijst erop dat het verhaal geheel vanuit
mannelijk perspectief yerteld wordt en dat miskend wordt dat ook
vrouwen plezier aan seksualiteit mogen beleven,l0 De boodschap aan
het adres van de vrouwen zou zijn: 'onderwerp je aan het vaderlijke
gezag. Je zult misschienje autonomie moeten opofferen, je leven ver-
liezen en zelfs je naam, maar je offer zal herinnerd worden, zelfs ge-
vierd, in de komende geslachten'.Il Volgens Adrien Janis Bledstein
zit in het verhaal zelf al kritiek verscholen.l2 Naar haar mening kan
men het boek Richteren en zeker ook Ri. I I lezen als een door een
vrouw geschreven satire die 'de dwaasheid yan een weifelend geloof
en hersenloze heroièk' laal zien (p, 47). Alice Laffey wijst op het op-
merkelijke verschil met I Sam. 14,13 waar verteld wordt hoe koning
Saul op grond van zijn gelofte zijn zoon Jonathan had moeten doden.
De omstanders houden hem daar echter van af. In Ri. I I blijven pro-
testen achterwege. Ook de vriendinnen van de dochter van Jefta zijn
producten van het patriarchaat. Protest klinkt er wel bij Phyllis Tri-
ble, tegen het geweld, maar vooral ook tegen God: 'Mrjn God, mijn
God, waarom hebt gij haar verlaten?' (p. I l8).la Zij ziet het als een
opdracht om mee te doen met het gedenken en bewenen van de doch-
teÍ van Jefta 'als een onmiskenbaar symbool voor alle moedige doch-
ters van trouweloze vaders' (p. 121). Ze laat zich daarbij inspireren
door de klaagzang van David om Saul en Jonathan in 2 Sam. l: 'Hoe

10. J.C. Exum, "On Judges I l:' A Feminist Conpanion to ludges,131-146; m.n. p. | 42.
Zie o.a. ook haar boek F/agmented llomen. Feminist (Sub)wÍsion oÍ Biblical Nar-
rarivss, Sheftield 1993 en haar anikelen "The Tragic Vision and Biblical Nanative:
The Case of Jephthah," inr J.C. Exum (ed.), SiSns dnd Wonders: Biblical Texts in
LiÍeroD' Focus, A\lanta 1989,59-84, en "MuÍder They Wrore: Ideology and the
Manipulation of Female Presence in Biblical NaÍative," in: A. Bach (ed.), Ire
Pleasurc oÍhetTefi: Feninist Radings oïBiblical & Historical Terts,Phil^delphia
1990,45-67 (ook opgenomeo als hoofdstuk I in het eerder genoemde boek).

I L J.C. Exum, "Feminist Criticism: Whose Interests Are Being Served?," inr G.A. Yee
Gd.r, Judges and Method. New Appmaches in Brólical Sradisr, Minneapolis I995,
65-90; citaat op p. ?7.

12. A.J. Bledstein, "ls Judges a Woman s Satire on Men who Play Cod?:' A Feminist
Companion to ludges, 34-55.

13. A.L. Laffey, An /nrroducrion to the Old TestamenL A Feminist Perspecriye, Phila-
delphia 1988, 99.

14. P. Tnble, Verhalen |an wrschrikking. Een literair-feninístische lezine van hiibel-
re reràalPn. Kampen 1986, 105-128
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zijn de machtelozen gevallen, een vreselijk offer aan een trouweloze
eed!' (p. 122).15 Wil Straatman meent dat Trible 'te weinig oog heeft
voor de profetische kracht in het optreden van de dochter van Jefta'
(p. 52). Die 'proÍètische kracht', die ookjaarlijks bezongen werd door
de 'dochters van Israël', wordt door haar gepostuleerd op grond van
het vermeende verband tussen Ri. I I en Jer 31.

Ook Drewermann eindigt met een protest: 'Laat Jefta's dochter
eindelijk eens leven!'(p. 230). Daarmee doelt hij op 'een vreselijke,
verschrikkelijke, peilloze psychologie van een meisje dat nooit wer-
kelijk lieÍhebben en leyeo mag, slechts dromen en zingen van het
mooiste dat ze ín haar han aan verlangen bezit. Uit trouw aan haar
vader die van jongs af aan beslag op haar heeft gelegd, mag ze geen

vriend aan haar zijde hebben. Louter uit bange gebondenheid zal ze

nooit vrij zUn om zich weg te geven en ze zal daarbij zelfs de trouw,
de angstige binding met haar vader overdreven projecteren op het
beeld van zijn God' (p. 227).16

Terugblik
In de feministische en psychoanalytische interpretatie van Ri. I I is

weinig terug te vinden van de traditionele uitleg, waarmee we in de

volgende hoofdstukken kennis zullen maken. Elke sympathie voor de

gehoorzaamheid van Jefta's dochteÍ ontbreekt. Opmerkelijk is dat de
'alternatieve'uitleg niet resulteen in een helder en eenduidig beeld,
ondanks dat het verhaal gelezen wordt met soortgelijke vooronder-
stellingen en vanuit hetzelfde perspectief. Men zou de diversiteit aan
interpretaties kunnen toeschrijven aan de kracht van het verhaal, dat
zich maar niet zo gemakkelijk laat inkaderen. In elk geval blijkt dat
het verhaal over Jefta en zijn dochter zich op allerlei manieren laat
associëren met hedendaagse vragen en inzichten betreffende mense-
lijke relaties en de verschillende fasen die een mens doormaakt in zijn
groei naar volwassenheid. Veel van wat hier expliciet aan de orde
kwam, weerspiegelt zich in moderne hervertellingen van Ri. I l, die
ons nog bezig zullen houden (zie met name hoofdstuk 7).

15. Het gebruik van andere bijbelteksten bij de navenelling treffen we bijv. ook aan in
Vondels drama over Jef(a. De klacht van Ifis aan hel begin van het vierde bedrijf
(rr. l423vv.) is geënt op Ps. 42.

16. Drewermann heeft zich hierbij là(en inspireren door de weergave van de geschie-
denis van Jefta in de roman van Feuchtwanser Zie hoofdstuk 7-
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In vroege uitleg

Ter inleiding
Hoe te oordelen over de gelofte van Jefta en over de inlossing ervan?

Voor die vragen hebben al van oudsher de beide erfgenamen van het

Oude Testament, jodendom en christendom, zich gesteld gezien. De
realiteit van het offer werd eeuwenlang als een onaantastbaar feit be-

schouwd. Pas in de l2ell3e eeuw werd met de opvatting dat het offer
daarin bestond, dat Jefta's dochter voor de dienst in het heiligdom
werd afgestaan, een uitweg gecreëerd uit de beklemming waarmee

het verhaal vervult. Daarvoor werd op uiteenlopende wijze op de ge-

lofte en op het offer gereageerd. Van de geboden interpretaties geven

we een indruk. Allereerst laten we zien hoe het verhaal over Jefta en

ziin dochter is uitgelegd in twee versies van 'herschreven bijbel' (Re-

written Bible),lbeide uit joods milieu en beide uit de 1e eeuw n. Chr.

afkomstig. Het betreft de hervertelling in Flavius Josefus' Joodse

oudheden (Antiquitates Judaicae), Josefus' beschrijving van de ge-

schiedenis van zijn volk vanaf het prilste begin,2 en de hervertelling
in Pseudo-Philo's Bijbelse oudheden (Liber Antiquitatum Bibli-
carum), die Israëls geschiedenis tot en met de tijd van koning Saul tot
onderwerp heeft.3 Vervolgens besteden we aandacht aan rabbijnse en

vroeg-christelijke uitleg.

l. 'Rewritten Bible'is de naam voor de presentatie van bijbelboeken in een nieuwe
versie met heel eigen accenten en tendensen.

2. Tekst en Engelse vertaling van Josefus' versie van Ri. I l:29-40 (boek Y 263-266)
in: H.SI.J. Thackeray, Josephus, IV. Jewish Antiq.uites, Books V-Vlll,LondonlCam-
bridge, MA 1934; tekst en Franse vertaling in: E. Nodet, Flavius Josèphe. Les An-
tiquités Juives, Livres Vl et V Paris I 995; recente Nederlandse vertaling: F/alirs
Josephus. De oude geschiedenis van de joden, I (Boek I-VII), vertaald, ingeleid en

van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes, Baarn/Antwerpen
1996. Voor commentaar op Josefus'versie zie L.H. Feldman, Studies in Josephus'
Rewritten Bible,Leiden enz. 1998, 177-192.

3. Afgekort als LAB. LAB, dat waarschijnlijk in de tweede helft van de le eeuw in
Palestina in joodse kring is ontstaan en dat oorspronkelijk in het Hebreeuws ge-

schreven is, is in Latijnse vertaling beschikbaar en biedt een 'hervertelling' van de

bijbelse stof van Genesis tot en met 1 Samuë1. Tekst, Franse vertaling en commen-
Íaar in: Pseudo-Philon. Les Antiquités Bihliques, Parijs 1976; tekst, Engelse verta-
ling en commentaar in: H. Jacobson, A Commentary on Pseudo-Philo's Liber Anti-
quitatum Biblicarum, Leiden enz. 1996: Nederlandse vertaling van P.W. van der
Horst, Kampen 1990. De beneden opgenomen passages zijn ontleend aan de verta-
ling van Van der Horst.
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Een onbezonnen vader en een zeer deugdzame dochter
Om te beginnen richten we de blik op Josefus'versie. Uit diens overi-
gens tamelijk beknopte weergave geven we in venaling de cruciale
passages weer. We laten ze volgen door commentaar. waarin de ver-
houding van Josefus'versie tot de brontekst belicht wordt. We geven

Josefus het woord vanaf het moment dat Jefta's poging om langs di-
plomatieke weg tot een oplossing van het conflict met de Ammonie-
ten te komen- mislukt is.

(263) vervolgens maakte hij. nadat hij om de overwinning gebeden had

en de belofte gedaan had te offeren, indien hij ongedeerd naar huis zou
terugkeren, en te wijden wat hem ook maar het eerst tegemoet zou ko-
men, korle metten met de vtand...

Jefta wordt niet ten tonele gevoerd als een mens in het bezit van de

geest van JHWH (vgl. Ri. I 1:29). De naam JHWH valt niet. Er wordt niet
gezegd dat Jefta bidt toíde gelofte doet aan lswn en evenmin dat

JHWH hem de overwinning bezorgt (vgl. Ri. I I :31 , 32). De gelofte

wordt naar inhoud beschreven (niet in directe rede gepresenteerd);

het voorwerp van de gelofte is het onzijdige 'elk wat'(anders dan in
de Griekse vertaling van het Oude Testament [LXX]: 'wie komt uit
...'); expliciet wordt het object als 'het eerste' gekwalificeerd (vgl.

bijv. de Latijnse venaling van het Oude Testament: 'wie het eerst komt
uit ...'), terwijl niet expliciet over de plaats yan herkomst van het voor-

werp van de gelofte wordt gesproken (even tevoren is sprake van 'naar

huis terugkeren').

(26.1) Maar bij zijn terugkeer, lrof hem een ramp, het tegendeel van de

behaal de successen. Zijn dochter kwam hem namelijk tegemoet, zijn enig
kind, een maagd nog. Jammerend van ellende vanwege de zware slag,
maakte de vader zijn dochter verwijten voor de haast, waarmee zij hem

tegemoet gekomen was, want hij realiseerde zich dat hij haar aan God
gewUd had.

Josefus anticipeert in zijn beschrijving, in onderscheiding van de neu-

trale brontekst, op de afloop. Over de maagdelijkheid van de dochter
wordt in de brontekst pas in Ri. I l:39 gesproken. Een situatieschets

ontbreekt. Over een overwinningsfeest met vrouwen in de hoofdrol
wordt niet gerept. Zo is het onmogelijk te opperen dat Jefta toch had

kunnen vermoeden dat zijn dochter hem wel eens als eerste welkom
zou hebben kunnen heten en het verwijt aan zijn dochter een onop-
rechte klank heeft. Het rouwgebaar van Ri. I I :3 5 wordt niet genoemd,

27
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maar is door interpretatie tot uitdrukking gebracht. Ook de directe
rede ontbreekt. Jefta's woorden zijn geïnterpreteerd. Eén en ander re-
sulteert in een wat sympathieker beeld van Jefta dan in de brontekst
aanwezig is.

(265) Maar zij schikte zich niet ongaarne in haar lot, te moeten sterven
voor de overwinning van haaÍ vader en de bevrijding van haar medebur-
gers. Wel verzocht zij hem haar twee maanden te gunnen om daarin met
de medeburgers haar jeugd te bewenen, om veÍvolgens te handelen in
overeenstemming met zijn gelofte.

Ook hier vermijdt Josefus de directe rede van de brontekst en biedt hii
een interpreterende beschrijving, waarin de naam,lHwH en het feit van

de gelofte niet worden genoemd (vgl. Ri. t l:36); wel noemt hij onver-
huld de consequentie van de gelofte: haar dood. In de brontekst valt alle
accent op de religieuze ovenuiging yan de yrouw dat de gelofte nage-
komen moet wordenl bij Josefus op haar aanvaarding van haar lot.
Anders gezegd, bij Josefus staat niet de relatie van de wouw tot God
centraal, maar die tot haar vader, met als kenmerken onderworpenheid
en offerbereidheid, ook voor haar medeburgers. Zij brengt haar offer
als dienst aan het vaderland zelfs graag (vgl. Z"4B XL, 2, 3). Zij is een
deugdzame vrouw met burgerzin. Haar verzoek heeft als doel het be-
wenen van haarjeugd (anders LXX, in overeenstemming met de bron-
tekst: 'haar maagdelijkieid'), het feit dat zij zojong moet sterven. Haar
gezellen zijn niet de yriendinnen van de brontekst, maar de medebur-
gers. Een plaatsbepaling ontbreekt. Josefus schijnt met Ri. 1 1:37 niet
goed raad geweten te hebben.

(266) Hij stond haar het vermelde uitstel toe. Nadat de tijd verstrekeo was
offerde hij zijn kind als brandoffeÍ - daarmee bracht hij een offer dar niet
volgens de wet is en evenmin Gode welgevallig. Hij immers had zich niet
bezonnen op de vraag wat er wel niet zou kunnen gebeuÍen ofwat zij, die
van de daad zouden horen. er wel niet van zouden vinden.

Onverhuld vertelt Josefus dat Jefta zijn dochter als brandoffer brengt
(zie daarnaast de verhulde beschrijving in Ri. I 1:39); in de brontekst
valt de term 'brandoffer' in Ri. I l:31 (Josefus noemt de term in zijn
beschrijving van de gelofte niet). Ri. I l:40 (de instelling van eenjaar-
lijks gebruik) speelt geen rol bij Josefus. In afwrjking van de bron-
tekst geeft Josefus een duidelijk oordeel over Jefta's daad: die is ver-
werpelijkl Een mensenoffer gaat in tegen de wet. God doet men er
geen genoegen mee. Het laatste brengt Josefus ook tot uitdrukking
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door God in zijn versie van Ri. I l:32, 33 buiten het verhaal te laten.
Jefta kapittelt hij om zijn onbezonnenheid, dat hij een gelofte deed
zonder er goed bij na te denken.

Overzien we Josefus' versie dan moeten we vaststellen dat zij het
verhaal is over een man, die te overhaast, te ondoordacht een ramp-
zatige gelofte deed en haar, onbezonnen als hij was, nog uitvoerde
ook, over een man die beter had moeten weten, namelijk dat de
inlossing van zijn gelofte inging tegen God en zijn wet, en die zich
bovendien had moeten bezinnen op de repercussies van zijn daad
voor Israëls Íeputatie bij de buitenwacht; twe€ maanden had hU daar-
voor de tUd!

Jefta, een argeloos, onnadenkend mens, maar nadrukkelijk niet
iemand die aan God toezegde een mens te zullen offeren. In zijn yer-

sie vermijdt Josefus elk aanknopingspunt voor dat beeld van Jefta.
Door zijn keuze voor het onzijdige 'wat'als voorwerp van de gelofte
en door de term 'brandoffer'in de beschrijving van de gelofte te ver-

mijden geeft hU aan Jefta's toezegging een argeloos karakter. De ont-
moeting tussen vader en dochter is in zijn beschrijving geheel onver-
wacht, volstrekt toevallig. Zijn dochter is r,iet zozeeÍ een vrome
vrouw, maar een voorbeeldige dochter en burgeres. Over haar valt in
Josefus'relaas in overeenstemming met de brontekst geen onverto-
gen woord.

Verheerlijkíng van de oJferbereidheid en het offer
ln l-48 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de geschiede-

nis van Jefta en zijn dochter Hieronder presenteÍen we de vertaling in
gedeelten, gevolgd door commentaar, dat zich beperkt tot de hoofd-
zaken.

(XXXIX, l0) En omdat de koning van de Ammonieten niet naar de stem
van Jefta wilde luisteren, stond Jefta op en bewapende heel het volk om
ten strijde toegerust uit te trekken. En hij zei: 'Wanneer de Ammonieten
in mijn handen zijn overgeleverd en ik ben teruggekeerd, dan zal een
ieder die mij als eerste tegemoet komt de Heer als bÍandoffer dienen'.
( I I ) En God werd toornig en zei: 'Zie, Jefta heeft een gelofte gedaan dat
hij alles wat hem als eerste tegenkomt aan mij zal offeren. Maar als nu
een hond als eerste Jefta tegenkomt, zal mij dan een hond geofferd wor-
den? Moge nu de gelofte van Jefta geschieden aan zijn eerstgeborene, dat
is aan de vrucht van zijn schootl En moge zln eigen gebed (vervuld wor-
den) aan zijn enige dochter. Maar ik zal zeker mijn volk bevrijden in deze
tijd. niet om zijnentwil maar terwille van het gebed dat Israel gebeden
heeft'.

29
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Jefta wordt niet ten tonele gevoerd als een mens in het bezit van de
geest van JHWH (vgl. Ri. I l:29). Er wordt niet gezegd dat Jefta zijn
gelofte doet aan JHWH en evenmin dat JHWH hem de overwinning
bezorgt (vgl. Ri. I l:31, 32). Nadrukkelijk wordt een relatie tussen
de overwinning en de gelofte ontkend. God reageert op lsraëls ge-

bed. Uit Gods reactie blijkt dat hij weet dat de gelofte hem aangaat.
God is vertoornd vanwege de inhoud van de gelofte. Jefta beloofde
'een ieder die mij als eerste ...' (de plaats van herkomst wordt niet
genoemd; vgl. echter XL, l: 'uit het huis')i God hoorde 'alles wat
hem als eerste ...'(vgl. Josefus) en verwijt Jefta onzorgvuldigheid in
formulering, waardoor hij in de situatie zou kunnen belanden dat hij
een hond, een onrein dier, aan God zou moeten offeren. De over-
gang van een persoonlijk object als voorwerp van de gelofte naar
een onzijdig object is noodzakelijk, wil Gods reactie adequaat zijn.
Het godsbeeld is voor moderne ogen bepaald aanstotelijk. God
maakt zich geen zorgen over Jefta's 'een ieder die ...', over het feit
dat een mens beloofd wordt ... Zelfs neemt hij zich voor te bewer-
ken dat de eeÍste die Jefta ontmoet'zijn enige dochter'is, die even
later zijn enig kind blijkt te zUn (XL, l).

(XL, 1) En Jefta kwam en bestreed de Ammonieten en de Heer gaf hen
over in zijn handen en hij sloeg 60 van hun steden neer. En Jefta keerde
terug in vrede en de vrouwen trokken uit, hem tegemoet in reidansen. En
hij had één kind, een dochter, die in de reidans als eerste het huis uitging
haar vader tegemoet. En toen Jefta haar zag, brak zijn hart en hij zei:
'Terecht ben je Seila genoemd opdat je als offer gebracht zou worden.
Maar wie zal nu mijn hart in balans brengen en mijn ziel in evenwicht? [k
zal erbij staan en toezien wat het zwaarst weegt, de vreugde die er is ofde
droefheid die mij ten deel gevallen is. En omdat ik in een geloftelied mijn
mond voor mijn Heer geopend heb. kan ik dat niet herroepen'.

Jefta's dochter gaat in IAB niet naamloos door het leven. Zij draagt
de naam Seila, die de betekenis 'zij om wie gevraagd is'of 'zij die
geleend is' (God zou haar uitgeleend hebben en nu terugeisen) zou
hebben. Soorgelijke betekenissen zijn in I Sam. l:20.27.28 aan de
naam Samuël gehecht. Jefta zegt in onderscheiding van de brontekst
onverhuld tegen zijn dochter dat zij voorbestemd is om als offer ge-
bracht te worden (de term 'brandoffer'van de gelofte noemt hij niet)
en treedt naar voren, niet als een volslagen gebroken en in rouw ge-
dompeld mens, maar als iemand die door ambivalentie beheerst wordt.
Vreugde en droefheid strijden in zijn innerlijk met elkaar. Vreugde
over de overwinning (te danken aan zijn gelolie [?])? Of eerder de
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vreugde in de rol van Abraham te kunnen treden? (vgl. XL, 2). In elk
geval is Jefta, in overeenstemming m€t de brontekst, van mening dat
een gelofte niet herroepen kan worden.

(2) En Seila zijn dochrer zei tot hem: 'Wie is het die bij het sterven be-
droefd is, wanneer hij zijn volk bevrijd ziel? Of ben je vergeteo wat er
gebeurd is in de dagen van onze voorvaderen, toen een vader zijn zoon als
brandoffer neerlegde en deze hem niet legensprak maal vreugdevol met
hem instemde: hij die geofferd werd was beÍeid en hij die offerde vol
bliidschap.
(3) En nu tÍek niets terug van wat je in je Selofte gezegd hebt maar voer
het uit. Eén verzoek doe ikje echter voordal ik sterf. een heel kleine bede
doe ikje voordat ik mUn ziel teruggeef: dat ik naar de bergen mag gàan en

in de heuvels verblijven en over de Íotsen wandelen, ik en mijn mede-
maagden, en ik zal er mijn tranen verSielen en de treurigheid van mijn
jeugd vertellen. En de bomen des velds zullen om mij huilen en de dieren
des velds om mij weeklagen. Want ik ben niet bedroefd omdat ik ga ster-
ven. ik heb geen verdriet omdat ik mijn ziel moet teruggeven, maaromdat
mijn vader zich door zijn gelofte van tevoren gebonden heeft. En als ik
mlzelf niet uit eigen beweging ten offer breng, vrees ik dat mijn dood
(als offer) niet acceptabel is en dat ik teveÍgeefs mijn ziel verlies. Dit zal
ik de bergen venellen en daarna kom ik terug'. En haar vader zei: 'Ga'.

Jefta's dochter huldigt niet slechts de opvatting dat de gelofte nage-

komen moet worden, maal acht zelfs droeÍheid ongepast: 'Wie zou

bedroefd zijn te moeten sterven -..?' Zij zinspeelt op Gen. 22,heÍ ver-

haal overAbraham die bereid was zijn zoon Isaàk te offeren, en meent

dat zowel haar als haar vader vreugde past, haar, omdat zij offer mag

zijn, haar vader, omdat hij als offeraar mag optreden. Zelfs dringt zij
bij haar vader aan om niet af te zien van de uitvoering van de gelofte
(vgl. ook XL, 5) en is zij bevreesd dat haar dood als offer niet accep-

tabel zal zijn (en haar ziel voor niets opgenomen zal worden Ivgl. XL,
5l), omdat het gebracht is als vervulling van de gelofte van haar vader

en niet eigen beweging (vgl. ook XL. 5).

De onduidelijke verzen Ri. I t:37, 38 krijgen in L4B een eenduidi-
ge interpretatie. Zowel haar jeugd 1'maagdelijkheid'l vgl. XL,6) als

haar dood (vgl. ook XL, 7) zijn gethematiseerd. Opmerkelijk is de

wat idyllische schildering. De betrokkenheid van de natuur bij het lot
van de mens (vgl. XL, 5, 7) is als thema bekend uit de antieke litera-
tuur- maar ook uit het Oude Testament.l

4. Zie bijv. Hos.4: I -3 en voorts C. Houtman, Der Himmel in AltenTeslamenl.Leiden
enz. 1993- 138-181.
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(4) En Seila. de dochter van Jefta, ging heen met haar medemaagden en
vertelde alles aan de wijzen van het volk en niemand kon antwoorden op
wat zij zei. Daarna kwam ze bij de berg Stelac, en de Heer dacht 's nachts
aan haar en zei: 'Zie, nu heb ik de mond gestopt van de wijzen van mijn
volk in deze generatie zodat zij niet konden antwoorden op wat de doch-
ter van Jefta zei. Mijn woord zal dus in vervulling gaan en mijn Íaadsbe-
sluit dat ik bedacht heb zal niet worden teniet gedaan. Ik heb gezien dat
zij veel wijzer is dan haar vader, een maagd met meer verstand begiftigd
dan alle wijzen die hier zijn. En laat haar ziel nu gegeven worden krach-
tens haar eigen gebed en haar dood zal ten allen tijde kostbaar zijn in mijn
ogen. En als zij heengaat, zal ze vallen aan de boezems van haar moe,
ders'.

In 1-48 worden we geconfronteerd met 'spelers' in het verhaal, die we
uit de bijbelse versie niet kennen, de wijzen. Bedoeld zal ziln dat zij
geconsulteerd worden om aan de weet te komen of de gelofte ook gel-
dig is, wanneer het leven van een mens in het geding is. God zelf is de

oorzaak yan hun onyermogen tot antwoorden. Hij stelt Jefta's dochter
in staat om overeenkomstig haar gebed zichzelften offer te laten bren-
gen. Uit zijn mond horen we dat haar vrees dat haar offer tevergeefs zal
zijn ongegrond is. Opmerkelijk is de lof die God zelf Seila toezwaait.

(5) En toen de dochter van Jefta bij de berg Stelac kwam, begon ze te
huilen. En dit is haar weeklacht. waarin ze rouwend zichzelf beweende
voordat ze heenging; en ze zei:
Hoort, bergen, mijn weeklacht,
merkt op, heuvels. de tranen in mijn ogen,
weest getuigen, rotsen, van de rouwklacht van mijn ziel.
Zie hoe ik op de proef word gesteld,
maar laat mijn ziel niet voor niets opgenomen wordenl
Mogen mijn woorden de hemel bereiken
en mijn tranen vooÍ de ogen van het firmament worden opgeschreven,
dat een vader de dochter die hij ten offer gewijd heeft niet dwinge.
dat haar vorst luistere naar zijn eniggeborene die hij ten oifer beloofd
heeft.
(6) lk echter ben niet verzadigd in mijn bruidsvertrek
en niet verheugd met de kransen van mijn bruiloft.
Ik ben niet, zittend in mijn vrouwenvertrek, bekleed met glanzende kle-
ren
en ik heb geen gebruik gemaakt van mijn geurige olie,
noch heeft mijn ziel genoten van de zalfolie die voor mij bereid is.
O moeder, voor niets hebt u uw enige dochter gebaard,
want de onderwereld is mijn bruidsvertrek
en mijn vrouwenvertrek is in de aarde.
Laat alle olie die u voor mij hebt bereid maar uitgegoten worden,
en laat de mot de witte jurk die mijn moeder heefi geweven maar opeten,



In vmege uitleg

en laat de bloemenkrans die mijn voedster heeft gevlochten voor het feest
verwelken.
en laat de wormen de beddesprei die zij uit hyacint en purper in het vrou-
wenvenrek heeft gevlochten, maar bederven.
En mogen mijn medemaagden over mij veÍtellen met gezucht en al hun
dagen mij bewenen.
(7) Bomen, laat uw takken hangen en weent over mijn jeugd.
Komt, dieren van het woud, en weeklaagt over mijn maagdelijkheid.
Want mijn jaren zijn afgesneden
en mijn levenstijd zal in duisternis versirijken'.

De oproep tot kosmische elementen komt ook in het Oude Testament

vooÍ (zie Mi. 6: l, 2 en voorts bijv. Deut. 32: l; Jes. l:2', ler.2:12). De
weeklacht bevat nogal wat element€n uit de Griekse cultuursfeer, zo-

als de voorstelling van de onderwereld als bruidsvertrek. Door de

klacht over het nimmer getrouwd te zullen zijn en door de schildering
van de kosmische betrokkenheid bij Seila's lot imponeeÍ hel offer
dat zij brengt des te meer.

(8) Na deze woorden keerde Seila teruS naar haar vader en hij deed alles
wat hij in zijn gelofte gezegd had en offerde haar als brandoffer. Toen

kwamen alle maagden van Israel bijeen en begroeven de dochter van Jefta
en beweenden haar En de Israelieten hielden een grote weeklacht en ze

bepaalden dat ze elk jaar op de veertiende dag van die maand zouden
samenkomen en vier dagen lang de dochter van Jefta zouden bewenen.

En ze gaven haar graf haar eigen naam: Seila.

Ook van Ri. I l:39, 40 wordt il LAB een eenduidige en niet mis te
verstane interpÍetatie gegeven. Onverhuld wordt over Seila als brand-
offer gesproken. Haar begrafenis wordt vermeld. Bij de jaarlijkse
weeklacht zijn alle Israëlieten betrokken, niet alleen de meisjes. Over

de datum worden we nauwkeurig geïnformeerd. De bedoelde maand

blijft echter in het vage.

Opmerkelijk in L B's versie van Ri. I l:29-40 is de vooraanstaande

plaats die Jefta's dochter daarin inneemt. Niet alleen is voor haar een

groot gedeelte van de tekst ingeruimd, maar ook torent zij hoog uit
boven de mannelijke 'spelers' in het verhaal.5 God zelf zet haar op

5. Ook aan andeÍe vrouwen is in l-48 een aanmerkelijk meer prominenle plaats gege'
ven dan zij in de brjbelse verhalen hebben. Voor hel 'feminisme' v^n lÀB zie
Pw. van der HoÍst. "PortÍaits of Biblical women in Pseudo-Philo's ailr?rAnli4r./il
atum Biblicaíum", i dezel'fde, Essa\s on the Jeuish llorld of Early Christianio.
Freiburg/Göttingen 1990, I I l - 122;zie ook dezelfde. "Notities bij het thema: vÍou-
wen in het vroege Jodendom". in: dezelfde. Studies over het joderulom in de oud-
heít1, Kampen 1992, 9-30 (pp. 23-25).
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een hoog voetstuk: zij is veel wijzer dan haar vader en beschikt over
veel meer verstand dan alle wijzen van haar tijd (XL, 4). Ook wijst
God haar vader zijn plaats aan: een man die onbedachtzaam, onzorg-
vuldig een gelofte doet (XXXIX, I I ). Met zoveel woorden waardeert
God zelf ook haar offerbereidheid (XL, 4) en draagt daarmee bij aan

de verheerlijking van de offerbereidheid en het offer dat verlossing
bewerkt. die l,AB's versie doortrekt. Zo ontmoeten we Jefta als een

onverstandig mens, die evenwel door zijn gelofte zijn dochter in staat
stelt te excelleren als een heroïsch voorbeeld van een door martelaar-
schap verlossing bewerkende vrouw, zodat hij in de gelegenheid is
haar, maar ook zichzelf vreugde te bereiden (vgl. XL, 2). Al met al
zijn de vader en de dochter en ook de God van IAB voor een lezer nu
niet ten diepste te doorgronden gestalten.

Zoals we zagen, geeft Josefus een moreel oordeel over Jefta's offer:
wat Jefta deed is verwerpelijk; het wordt door de wet niet geëist en
is God onwelgevallig; Jefta had het offer niet moeten brengen. In
LAB daarentegen ontbreekt een veroordeling van het offer. Zelfs
wordt God geïntroduceerd als degene die voorkwam dat de geeste-
lijke leidslieden van het volk een moreel oordeel velden en de me-
ning uitspraken dat inlossing van een gelofte, die ten koste gaat van
een mensenleven, moet leiden tot nietig verklaring van de gelofte
(XL, 4). In vroege uitleg van Ri. 1l :29-40, zowel van rabbijnse
zijde als van de kant van de kerkvaders, wordt gewoonlijk - in de
lijn van Josefus - negatief geoordeeld over Jefta's inlossing van de
gelofte.

Had Jefta zijn Tora maar gekend
Een indruk van de rabbijnse uitleg doen we op aan de hand van de
versie van Ri. 1 I in de zogenaamde Targum Jonathan, een joods-
Aramese vertaling van de vroege en de late profeten, waarin we in de
vertaling zelf, maar ook in de uitweidingen erbij geconfronteerd wor-
den met onder de rabbijnen gangbare interpretaties.6 Alleen in ons
verband belangrijke elementen uit de vertaling halen we hier, voor-
zien van commentaar, naar voren.

Ri. 1 I :30, 3l luiden in Targum Jonathan als volgr:

6. Voor Ri. l1:29-40 in Targum Jonathan zie W.F. Smelik, Tfte Targum of Judges,
Leiden enz. 1995. 551-558.



In vroege uitleg

En lefta awoer een eed voor rHwH en zei: 'Als u de Ammonieten in mijn macht

Eeefr, dan zal hat ook ndar levoorschijn komt, tevoorschijn uit de deur van mijn
huis mij legemoet. wanne€r ik behouden lerugkeer van de Ammonieten, JHWH to€

behorcn en dan zal ik li?t als brandoffeÍ brengen.

Wat Jefta toezegt, heeft niet het karakter van een gelofte, maar van
een eed. De ernst yan de situatie woÍdt daardoor benadrukt. De on-
ontkoombaarheid van de inlossing van de toezegging geaccentueerd.

De duidelijke keuze voor'wat ook maar'als voorwerp van de eed

veronderstelt bekendheid met oude uitleg, met de opvatting dat Jefta
een 'onbezonnen' (Josefus) ofeen onzorgvuldige (l,AB) gelofte deed.

De mogelijkheid dat een hond of een ander onrein dier, een ezel, een

zwiin of een kameel, Jefta's pad zou kruisen, wordt ook in rabbijnse
uitleg ter sprake gebracht. Met zoveel woorden wordt gezegd dat God
er de oorzaak van is dat Jefta als eerste door zijn dochter begroet wordt
(vgt. tÀ8, XXXIX, ll).

Het slot van Ri. I l:39 bevat in de versie van Targum Jonathan een

uitweiding met een duidelijke veroordeling van het door Jefta ge-

brachte offer:

En het werd een vooÍschrift io Israël dat ni€mand ziin zoon of zijn dochter als een

bÍandoffer mag brengen, zoals de Gileadiet Jefia deed, die de priesteÍ Pinechas

niet raadpleegde- Zou hii de pÍiester Pinechas Seraadpleegd hebben, dan zou hij
haar gered hebben door middel van een wijgeschenk in geld.

Gerefereerd wordt aan rabbijnse uitleg met de volgende inhoud: als

Jefta de hogepriester uit die tijd, Pinechas (vgl. Ri. 20:28), geconsul-

teerd zou hebben over de geldigheid van zijn gelofte, dan zou die hem

hebben yoorgehouden dat hij de gelofte niet moest inlossen en ter
compensatie een bedrag in geld moest geven. Hoe kwalijk het gedrag

van Jefta door de rabbijnen werd gevonden blijkt ook uit een opmer-
king teÍ zijde in één der handschriften van Targum Jonathan bij de

vertaling van Ri. l2:7:

En Jefta Íichtte lsÍaël zesjaar laog. Toen stieÍf de Gileadiel Jefta aan boosaaÍdige
kwalen, omdat hij met zijn dochtergeen mededogen had en niel om een oplossing te

bereiken naar de priesteÍ Pinechas was gegaan die zijn gelofte voor hem ong€ldig
had kunnen veÍklarcn. Zijn ledematen vielen van hem afen zijn ledemalen weÍden

begraven in de steden van Gilead.

Triest was Jefta's levenseinde - stuk voor stuk stieÍven zijn ledema-

ten af, zodat zijn restanten in verscheidene plaatsen begraven zijnT -,

7. Deze uitleg is gebaseerd is ophet meervoud sleden'in de Hebreeuwse teksl van Ri.
l2:7. Verklaard wordt hoe het mogelijk is dat iemand op meer dan één plaats begÍa-
ven kan zijn.
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maar in overeenstemming met zijn verwerpelijk gedrag. Over Pine-
chas horen we in Targum Jonathan geen onvertogen woord. In rab-
bijnse uitleg gaat ook hij echter niet vrijuit en wordt ook hij gestraft.
Rabbijnse uitleg brengt ons in aanraking met de mening dat Jefta's
gelofte geen geldigheid had en hij zelfs niet verplicht was de waarde
van zijn dochter in geld te betalen. Niemand van de geleerden van
zijn tijd was echter op de hoogte van die wetsinterpretatie (vgl. 1"48
XL,4). Pinechas was dat we[, maar hij verwaardigde zich niet om
naar Jefta toe te gaan en Jefta verwaardigde zich niet hem te consulte-
ren. Zo was de rivaliteit tussen het geesteltke en het wereldlijke ge-
zag de oorzaak van de dood van hetjonge leven. Beiden werden door-
voor gestraft. Rabbijnse uitleg confronteert ons ook met een dochter
van Jefta die zich niet als een willoos lam laat offeren. maar in discus-
sie treedt met haar vader. Met een beroep of verscheidene teksten uit
de Schrift probeert zij haar vader te overtuigen dat de Heer niet wil
dat mensen op het altaar gebracht worden. Bovendien wendt zij zich
tot de geleerde rechters (vgl. IAB XL,4) om die te bewegen in het
geding een uitspraak ten gunste van haar standpunt te doen. Haar po-
gingen bleven zonder succes en zo kon zij niet aan haar lot ontkomen
en werd geslacht. Rabbijnse uitleg blijkt niet in de persoon en het
karakter van Jefta's dochter geïnteresseerd te zijn, maar beoogt elk
misverstand ten aanzien van de aanvaardbaarheid van een mens als
offer weg te nemen. Jefta had beter moeten weten. lndien hij van de

Tora kennis genomen had, had hij zijn gruwelijke misstap niet be-
gaan.8

Onbezonneruheid gepaard aan starulvastigheid
De kerkvaders hadden bij de bepaling van hun standpunt ten aan-
zien yan Jefta's gelofte en het offer van zijn dochter niet slechts te
rekenen met de in Ri. l1:29-40 geboden informatie, maaÍ ook met
het oordeel over Jefta in het Nieuwe Testament, waar hij in de brief
aan de Hebreeën figureert in de galerij van geloofshelden ( I I :32),
personen uit het Oude Testament die door hun geloof imponeren en
de christenen ten voorbeeld zijn.g Mede hierdoor is voor hen de

8. Voor een b€spreking van Ri. lli29-40 zie bijv. Genesis Rabba LX,3; Leviricus
Rabba XXXVII,4: Kohelet Rabba X, 15. en in hei biizonder Midrasi Tanchuma.
Bechukotaj 5. Zie voorls voor Íabbijnse uitleg L. Gtnzberg. The kqends oÍ the
Jél|r, tV Philadelphia 1913, ,16; VI, Philadelphi^ 1928,203v., E. Leyine, The Ara-
moic Ve rsion of the Ribls. BeÍlin/NewYork 1988, l45v.iSmelik. Ta rgxm ofJudges,
555v. Vgl. ook A.J. Rosenberg. ludges. A New English Translation. Translation of
Terl, Rdshi and Commen rdry. New York 1987, t.p.
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verhouding van Ri. I l:29 (Jefta is in het bezit van de geest van de

Heer) tot Ri. I l:30 (Jefta doet de gelofte aan de Heer) een punt van

bijzondere aandacht. Zo wordt door Origenes (3e eeuw) de vraag of
de geest van God zich vergist heeft, ontkennend beantwoordl de

Geest heeft de gewenste hulp in de oorlog geboden, maar is niet
verantwoordelijk voor de ongepaste gelofte; dat is Jefta zelf. Wat in
Ri. 1l:29 en I l:30 gezegd wordt, heeft in christelijke kring echter

ook geleid tot een voluit gunstig ooÍdeel over Jefta. Onder meer is

hij met Abraham op één lijn gesteld en geschilderd als een gelovige,

die erop hoopte dat God hem een dier als vervanger van zijn dochter

zou geven (ygl. Gen. 22:13). Zelfs is hij gepresenteerd als een in al

zijn doen en laten door de Geest van God geleid mens. Jefta is
vergeleken met Jezus. Afraàtes (4e eeuw) ziet overeenkomsten tus-

sen het offer van Jefta's dochter en het offer van Christus: Jefta

werd net als Jezus vervolgd; Jefta werd door zijn broeders uit het

huis van zijn vader yerdreven; ook Jezus overkwam dat, oPgehesen

en gekruisigd werd hij; Jefta werd ondanks zijn vervolging tot lei-

der van zijn volk. en Jezus werd ondanks zijn vervolging tot koning

der volkeren: Jefta deed een gelofle en bracht zijn eerstgeboren

dochter als offer, en Jezus werd voor alle heidenen aan zijn vader

als offer gebracht. Efrem de Syriër (4'eeuw) beschouwt Jefta sa-

men met Abraham als voorbeeld: hun angst en rouw hebben hun

geloof niet verminderd. Zo zijn zij ook voorlopers van Christus, die

zichzelf offerde zonder zijn geloof op te geven.

Overwegend is het oordeel over Jefta's gelofte en zijn offer ech-

ter negatief: de gelofte is ondoordacht gedaan; het brengen van een

kind als brandoffer verwerpelijk. O.a. Ambrosius (4e eeuw), Augus-

tinus (4el5e eeuw) en Hiëronymus (4el5e eeuw) huldigen dat stand-

punt. Laatstgenoemde wijst onder meer ook op de onzorgvuldigheid
van de formulering van Jefta's gelofte en met verscheidene andere

uitleggers op de mogelijkheid dat een onÍein dier als eerste op Jelia

zou aÍkomen. Wel zijn de kerkvaders in de regel bereid Jefta te

prijzen voor de standvastigheid, waarÍnee hij zijn gelofte trouw is
gebleven. Door Heb. 1l:32 gedwongen tot een wat ambivalente be-

oordeling van Jefta, wil men enerzijds zijn onbezonnenheid en on-

9. VooÍ een informatief overzicht van Patristische uitleg zie A Penna' "The Vow of
Jephtah in the InteÍpÍetation of St. JeÍome", in: FL. Cross (ed.) Sludia Patri§lico
Iv. BeÍlin 1961. 162-170; U. Hubner, "Hermeneutische Möglichkeiten. Zur friihen

Rezeptionsgeschichte der Jefta-Tradition", inr E. BIum e.a. (eds.), Die H"órdis.fte
Bibel und ihre .veiíache Nachgesthichte. Festschrilï R. Rendtorf. Neukirchen-
Vluyn I990, 4E9-501.
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wetendheid benadrukken, anderzijds zijn oprechtheid niet in twijfel
trekken.l0 Onverbloemde kritiek wordt echter ook gehoord. In de
Ambrosiaster (4e eeuw) wordt Jefta's standvastigheid als dwaasheid
gekritiseerd en gesteld dat hij zijn toevlucht had moeten nemen tot
het gebed, vergeving voor zijn onbezonnenheid had moeten vragen
en een plaatsvervangend offer had moeten brengen. De Armeense
kerkvader Johannes Mandakuni (5e eeuw) stelt Jefta op één lijn met
Kaïn. Bij hun offers was Satan in het spel. Onder valse schijn van
het goede werden hier werken der ongerechtigheid gedaan.

Over de rol van God wordt verschillend geoordeeld. In de regel
wil men hem niet buiten de geschiedenis houden. Zo is Augustinus
bereid in de ontmoeting van vader en dochter de hand van God te
zien, die Jefta wil straffen voor zijn ondoordachte gelofte (vgl. l,AB
XXXIX, ll), terwijl Hiëronymus het mogelijk achr dat de rragedie
van het offer van de dochter door God is toegestaan als straf voor de
ondoordachte gelofte. Procopius van Gaza (4el5e eeuw) beschouwt
Satan als de kwa de genius achter Jefta's onbezonnen gelofte. Naast
Johannes Mandakuni onderkent ook Johannes Chrysostomus (4e

eeuw) hier de hand van de duivel. Hij ziet echter, net zoals Theodore-
tus van Cyrus (5e eeuw) een opvoedkundig motief achter de tragedie:
God heeft dit offer toegelaten en wel om te laten zien dat Hij geen
welgevallen heeft aan zulke offers en om te leren dat het afleggen van
geloften grote zorgvuldigheid vereist. Daarom heeft later ook nooit
meer iemand een dergelijke gelofte gedaan.

10. Een dergelijk standpunt is ook later gangbaar. Thomas van Aquino (l3e eeuw)
schrijft in zilrl. SummaTheologiae,2a2ae888.2 ad 2, in het kader van een discus-
sie over de waarde van de gelofte aan God over de geschiedenis van Jefta het vol-
gende: 'Andere handelingen kunnen op zich beschouwd goed zijn - en dat kan ook
het geval zijn bij een gelofte - maar toch een slecht gevolg hebben. In dat geval
mag men niet aan de gelofte vasthouden. Dit gebeurde bij Jefta, die, zoals geschre-
ven staat in Richteren, een gelofte deed aan de Heer, zeggend: ,Als 

u de Ammonie-
ten in mijn macht geeft, wie er ook maar uit mijn deur komt om mij te ontmoeten
wanneer ik in triomf terugkeer die zal de Heer toebehoren. Ik zal hem offeren als
een brandoffer." Deze gelofte kon kwade gevolgen hebben, wanneer hij een dier
zou ontmoeten dat niet geofferd mag worden, zoals een ezel ofeen menselijk we_
zen, hetgeen daadwerkelijk gebeurde. Vandaar dat Hiëronymus zegt: .,Bij 

het doen
van zijn gelofte was hij dom omdat hij geen onderscheid gemaakt had, en in het
uitvoeren van de gelofte was hij goddeloos." Toch zegt de Schrift dat de Geest van
de Heer op hem kwam, omdat zijn geloof en toewijding welke hem ertoe bracht de
gelofte te doen van de Heilige Geest kwamen. Om deze reden, vanwege de over-
winning die hij behaalde en omdat hij waarschijnlijk berouw had van zijn slechte
daad (welke evenwel voorteken was van iets goeds) kreeg hij een plaats in de lijst
van de heiligen'. Met het 'goede voorteken'duidt Thomas aan dat het offer van
Jefta's dochter een voorafschadu wing is van het offer van Jezus Christus.



In vroege uitleB

De kerkvaders concentreren zich in hun beschouwingen over Ri. 1l
met name op Jefta en zijn gedrag. Over het algemeen zijn zij minder

geïnteresseerd in Jefta's dochter. Het ontbreekt eYenwel niet aan ui-

tingen van bewondering over haar edelmoedigheid en haar offerbe-

reidheid. Zo noemt Methodios OlymPo§ (gest. 3l I ) in een hymne de

dochter van Jefta samen met Abel, Jozef, Judit en Suzanna. Daarbij

legt hij hun de volgende woorden in de mond: 'Ik houd mij rein voor

U, met brandende lampen vast in de hand, gelukzalig, haast ik mij
naar U toe'. Ook is Jefta's dochter echteÍ voorwerp van kritiek. Zo

bestrijdt Hiëronymus de opYatting van Jovianus, naar wiens mening

de vader gelijk Abraham een held was met een groot gelooi de doch-

ter evenwel een zwakke vrouw, aan wie het gezien haar verzoek om

twee maanden uitstel ontbreekt aan offerbereidheid. Hiëronymus gaat

het er evenwel niet zozeeÍ om recht te doen aan de dochter Yan Jefta

als wel voornamelijk om de correctie van Jovianus' beeld van Jefta.

Zoals we zullen zien. resonneert - het zal niet bevreemden - de

vroege uitleg mee in latere beschouwingen over Jefta en zijn dochter.
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4 Jefta en zijn dochter
In lee rboekjes en preken

Ter inleiding
Inwijding in het verhaal en de leer van de Bijbel en daarmee in het
verhaal en de betekenis yan Ri. I l;29-40 vond en vindt voor de door-
snee-christen plaats in het gezin, op school, tijdens de zondagse pre-
diking en door kennisneming van een bij belvertalingl al dan niet te-
zamen met een stichtelijke verklaring. Met welk(e) beeld(en) van Jefta
en zijn dochter kon en kan de doorsnee-christen zoal geconfronteerd
worden tijdens zijn godsdienstige opvoeding en als volwassen mens?
Die vraag voert ons in dit en het volgende hoofdstuk langs verschil-
lende genres van stichtelUke en pedagogische literatuur. Eerst schen-
ken we aandacht aan catechisatieboekjes en preken. In het volgende
hoofdstuk komen de kinder- en gezinsbijbels aan bod.

Jefta en zijn dochter in leerboekjes
Een eerste kennismaking met Jefta en zijn dochter zal tegenwoordig
vaak plaatsvinden door kennisneming van het verhaal in de vorm van
een kinderbijbelversie, thuis of op school voorgelezen of naverteld.
Zo is de situatie heden ten dage. In het verleden was, zeker in protes-
tants Nederland, de bijbel zelf, met name in de gestalte van de Sraten-
yertaling van 1637, de bron van kennis. Aan verrouwdheid met de
inhoud, ook van die van de brjbelse geschiedenissen, werd gehecht.
Men trachtte ze thuis, op school en door onderricht vanwege de kerk
(catechisatie en zondagschool) bij de jonge mensen in te prenten, on-
der meer door ze door middel van prenten (zie hoofdstuk l0) concreet
voor ogen te stellen en door de inhoud van de bijbel te laten memori-
seren met behulp van leerboeken.2

Om het uit het hoofd leren te vergemakkelijken werd gebruik ge-
maakt van hulpmiddelen in catechismusstijli vraag en antwoord vol-
gen elkaar op. Ons interesseert hier de vraag wat precies uit het ver-
haal over Jefta en zijn dochter in het geheugen werd opgeslagen, hoe
het verhaal werd verstaan en welk beeld men van zijn personages erop

l. De bijbelvertaling als medium van het bijbelverhaal kwam en passaÍt in hoofd-
stuk I al ter sprake.

2. Voor dergelijke, wel als kinde$ijb€ls aangeduide werken zie WC. poortman.
Bijbel en p rent,lla-b, 's-Gravenhage t986, 152 168.
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nahield. We richten daanoe de blik op twee l8e eeuwse geschriften en

voorts op een groot aantal l9€ en 2ff eeuwse leerboekjes.

ln de Kinder-Bybel, oÍ Kort Begrip van de nodigste en nuttiSste
geschiedenissen, spreuken, en verborgentheden, uit alle de boeken der
Heilige Schrifiuure van Johannes Melchior uit 17501 lezen we op
p.17:

VÍag. wie was Jephta?
Antw. Een strijdvaar held / maar in onecht gebo.en. ver§ l.
Vrag. Wat dede hy vooreen belofte / wanneer hy in de strijd t.ok tegens

de Amalekiten?
Antw. Wat hem uit sijne huis deure ontmoetede / so wanneer hy met

vrede wederkeerde /dat zoude des Heeren zijn / en hem tot een

brand-offer worden opge-offerd. vers 31.
vrag. Maar wie quam hem te gemoed?

Antw. Sijn dochter

ln de Vernieuwde en Verbeterde Historische School en Huisbybel of
Kern der Bybelgeschiedenissen Yan GeÍardus Kulenkamp uit 17624

lezen we op p. 122:

V Wie volgde hun [Thola en Jair] oP?

A. Jefta, welke veÍeert staat met den naam van strydbaar Held.

V Van wien veÍloste Jefta de Israëliten?
A. van de Ammoniten, die ze onderdanig hadden gemaakt, na den dood

van Jair, en die ze onder de dienstbaarheid hielden.
v wat koste Jefta de overwinning?
A. De opoffering van zyn eige Dochter

Van zo'n vijfenzestig verschillende leerboekjes uit de [9e en 20e eeuw,

de oudste, Bijbelsche Historievragen, uit 1839, een heruitgave van

een ouder werkje,5 de jongste uit 1977,6 hebben we kennisgenomen,

sommige in diverse druk-ken.7 Alle zijn afkomstig uit protestants mi-

He! betreft hier de tw€ede druk van een uit het Duits veÍtaalde Kind?r'bibel \iÍ
1715, verschenen bij Salomon en Petrus Schouten rc Amsl€rdam.

De eeÍsle editie van dit door Jacobus Loveringh te AmsteÍdam uitgeg€ven boek

veÍscheen in 1743. Hel weÍk bevat kleine pÍenten. Opgenomen is een prent van de

onlmo€ting van Jefta en zijn dochter na de slrijd.
Bijbelschc Histotievraeen tot gebruik van kotechi.atiën en chíistelijke huisge.in'
nan- Amhem l839ae.
ó00 bijbelse vroeen en anh,roordcn somengesleld lendienste va hetondetwiisaan
kinderen,2.p.19174.
Slechts naar een bepeÍkt aantal boekjes wordt hier ven ezen. voor meer titels en

informatie zie C. Houtma\ Een wellustige en valse vouw? Over een intriSerende
'alaire'in Schril en uirlef. Kamp€n 1998, 74-84.

1t

3.

1.

5.

6.

7.
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lieu. Het merendeel (ca. 40) is geformuleerd in de vraag-en-antwoord-
stijl. Een enkele daarvan bevat vragen die (voor een deel) slechts te
beantwoorden zijn na raadpleging van de bijbeltekst. Soms bestaat de
tekst louter uit vragen. Andere bevatten een korte inhoudsbeschrij-
ving, een weergave van de hoofdlijnen van de bijbeltekst, een enkele
keer gevolgd door een paar vragen met behulp waarvan de kennis ge-
toetst kan worden. Soms is de beschrijving van de inhoud wat uitvoe-
riger en krijgt zij het karakter van een navertelling en benadert zij het
genre 'kinderbijbel', zoals wij dar kennen (zie hoofdsruk 5), zij het
dat tamelijk nauw aan de bijbeltekst wordt aangesloten.

De auteurs van de leerboekjes zijn in de regel theologisch geschool-
den, predikanten, maar ook schoolhoofden worden onder de schrijvers
aangetroffen. De uitvoering van de boekjes is eenvoudig, gericht op
een lage verkoopprijs en een ruime verspreiding. Van sommige ver-
schenen vele ongewijzigde herdrukken. De oplagen waren hoog. Ver-
sies voor verschillende leeftijdscategorieën waren beschikbaar.

De punten die het waard geacht werden te memoriseren lagen min
of meer vast. Er is sprake van een patroon dat we al bij Melchior en
Kulenkamp aantroffen.

We geven een karakteristiek van het materiaal aan de hand van
een aantal constateringen op basis van analyse ervan.

- Niet altijd wordt Jefta genoemd. Als dat het geval is, wordt wat
betreft de richterentijd de aandacht in het bijzonder op Gideon en
Simson gevestigd. De reden daarvan kan zijn de behoefte aan concen-
tratie op wat als het meest wezenlijke in het boek Richteren wordt
beschouwd. Ook kan een rol spelen dat men de jeugd, in het bijzon-
der de zeer jeugdigen, liever niet confronteert met de problematische
geschiedenis van het offer van Jefta's dochter. Zo ontbreekt het ver-
haal in Borstius'boekje 'voor de kleine kinderen'8 en in Dijksterhuis'
boekje 'voor eerstbeginnenden'.9 Landwehr noemt Jefta niet in zijn
boekje 'voor kleine kinderen';10 in het boekje voor 'eerstbeginnen-

8. J. Borstius, Eenige korte vragen voor de kleíne kinderen,'s-Gravenhage I 8778. Hij
noemt alleen Simson en verscheidene van diens 'streken', maar zwijgt over de
amoreuze 'avonturen'.

9. P. Dijksterhuis, De Bijbelsche Geschiedenis in vragen en antwoorden voor eerst-
beginnenden, 's-Gravenhage 18875. Wel vermeldt hij dat Simson een tijd lang zwak
werd, 'Omdat hij, in zingenot met Delila, zijn Nazireeërschap liet ontheiligen'.

I 0. Van de hand van J.H. Landwehr verschenen leerboekjes onder de titel De Gewijde
Geschiedenis in diverse versies: Voor kleine kinderen in vragen en antwoorden,
Kampen 1918, Voor eerstbeginnenden, Kampen I916, en Voor meergevorderden,
Kampen zj. Met het toenemen derjaren wordt meer kennis gevraagd. In het eerste
boekje is Simson slechts 'een sterke man'.
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den'noemt hij Jefta's naam, hem Íekenend tot de niet voornaamste

richteren,ll terwrjl hij in zijn boekje 'voor meergevorderden' door

middel van vragen Jefta's gelofte en de eruit voortvloeiende geschie-

denis ter sprake brengt.l2

- Soms wordt Jefta wel ter sprake gebrocht, maar niet ziin gelofte.

Vermeld wordt uitsluitend zijn naam of een enkele bijzonderheid met

betrekking tot hem, in het bijzonder zijn overwinning op de Ammo-

nieten, met voorbijgaan echter van zijn gelofte.l3

-Yoot de inhoud van lefta's gelofte is gewoonlijk de Statenverta-

ling oriëntatiepunt met in de regel de toevoeging van 'eer§t(e)' ter

verduidelijking. Jefta doet de gelofte 'hetgeen hem uit zijn huis eerst

te gemoet kwam, aan God op te offeren' (Bijbelsche Historievragen)

of jefta belooft: 'het eerste, wat hem uit zijn huis tegemoet kwam' l4

te offeren. Te midden van de boekjes die ons onder ogen kwamen'

hebben we slechts één uitzondering aangetroffen, een boekje waarin

klaarbhjkeljk de Leidse vertaling gevolgd is: 'de eerste die mij uit de

deur van mijn huis te gemoet komt'.ls

- De aondacht is met name op JeíÍq en wol hii doel geconcentreerd.

De dochter komt slechts bij uitzondering enigszins uit de verf. Slechts

eenmaal vememen we de vraag: 'wat is ons bekend van zijne doch-

ter?'16 Gebruikelijk zijn vragen zoals 'Wie kwam hem het eerst tege-

moet?' (Donner) en 'Wat kwam hem het eerst te gemoet?' (Bijbelsche

Historievragen\. De eerstgenoemde vraag biedt ruimte desgewenst na-

der aandacht te schenken aan de dochter; de beide laatste nodigen daar-

toe niet direct uit. Nog aangenamer dan de eerste vraag klinkt de

slechts eenmaal voorkomende formulering: 'Wat bijzonders geb€urde

er met zijn dochter?'17 Met de ook slechts eenmaal aangetroffen Yraag

I l. Van Simso[ vermeldl hij diens Srote lichaamskracht. maaÍ over ziin omgaÍg met

vÍouwen z*ijgt hij.
12. van Simson noemt hij nu diens relatie met een Filistijnse vÍouw en stelt hij de

vraag of'simsons gedrag altoos in overeenstemming met zijn h€ilige taak'was.

l3- G. vàn Kessel. O. GrcÉnewotf,d. Kort o deruijs aanqaande de HeiliSe Geschiede'

nissen des Ouilen en Nieu*en Testanenl§ ten diensle van de jeugd in v gen en

ann'oorden op ee treld. Gorinchem 1q29.

14. J.H. Donner, Dd Erbclsche Geschiedenis len dienste wn het catechelisch onder

wtr, Leiden l892rr.
15. H. van Veen, H. de Lang, Verholen uil het Oule Testament ten Sehtuike bij het

Bodsdienstonde ftuijs, Tiel z.i.l
16. ! .1. Doedes. Hondle iding bíj het onde nrij s in de Biibelsche Geschieleni§, UtÍecht

1855. In lateÍe versies luidt de vraaSr 'wal wordl verhaald van zijne dochter?'

l?. D.J. van Katwijk, G. Meima, Dr Bijbelsche Ceschiedenís in l,r.r8er' Groningen/
Den Haag/Batavia 1932.
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'Wie is er het slachtoffer van (nl. van de gelofte) geworden?,18 wordt
nadrukketijk aandacht gevraagd voor de positie van de dochter in het
verhaal. Zoals gezegd, krrjgt zij gewoonlijk geen of amper kleur. Uit-
zonderingen vormen een drietal boekjes, waarin het verhaal kort naver-
teld wordt. In het eerste19 wordt Jefta's dochter conform Ri. 1 l:36 ten
tonele gevoerd, in het tweede (Van Veen, De Lang) wordt zij eveneens
sprekend ingevoerd, nu met gebruik van Ri. I l:36, 37, in het derde2o
lezen we dat de dochter, toen zij van haar vaders gelofte hoorde, ,zich

gewillig als offer'gaf. Bedacht moet worden dat het genre catechisa-
tieboekjes zich niet leent voor het geven van karaktertekeningen, Waar-
schijnhjk zrjn ze zo nu en dan gegeven door de catecheten bij de be-
spreking van de stof. De hen ter beschikking staande hulpmiddelen
boden daartoe vaak de gelegenhei d.1t h de Hqndlei(ling bij het Cate-
chisatie-Onderv'ijs22 kunnen we lezen dat de geschiedenis ons meldt
'dat het meisje bereid was om zich in haar droevig lot te schikken'.

De aandacht is met name op Jefta geconcentreerd. God en diens
oordeel komen in de Ieerboekjes niet expliciet ter sprake. Wel kan dat
het geval zijn in handleidingen voor de catecheet. In één eryan lezen
we over Jefta's gelofte: 'Eene godsdienstige hàndeling die, hoe wél-
gemeend ook, in strijd is met onze natuur, kan Gode ook niet welbe-
haaglijk wezen...'23 lmpliciet verondersteld is dat God de onberaden
en lichtzinnige gelofte afwiist (zie beneden).

Soms bestaat de concentratie op Jefta uit de kennismaking, door
middel van vragen (en antwoorden), met de feitelijke gegevens van
het bijbelyerhaal zonder dat er een oordeel doorklinkt. Zo lezen we
bij Landwehr:

Wat beloofde Jefra? (Richr. ll:30.31)
HeeÍi Jefta die belofte vervuld en op welke wijze? (Richt. I l:34-40)

18. A.W- Bronsveld. Vraaqboek t?n gebruike bíj het onderyrijs in de Bijbelsche Ge-
sc h ie de n i s, UtrechÍ z.j.

19. K.A. WagneÍ, L.S.P Meyboom, Bróelsche verhalen, r,oor scholen en huisgezin-
,?én, EeÍste stukje. Het Oude Verbond, GÍooingen 18526.

20. A. TÍoefstra. Hooídaaken van bijbelkennis,l: Hel Oude Testament. Amsterdam
l93l8lo.

21. Niet akijd. Bijv. J.P Tazelaa\ iÍ Handboek yoor e|ah1eliseerend ondewiis in d(
heilrye gesLhiedenis.l. Delfr I948. schenkr wet url\oeri8 aanda(ht aan Cràeon en
Simson (pp. 215-224), maar niet aao Jefla.

22- Voor leerlingen en onderwtzeÍs. (Onder goedkeuring en medewerking van de pre-
dikanten der Ned- Herv. Gemeente van Leyden opgesteld ten gebruike bij de Leyd,
sche vraagboekjes). I e stukj e. Oude Te stame nÍ, Leyden z.j., j 2.

23. Handleiding bi het Catechisatie-Onderuijs, ?2. Precies herzelfde argumen( wordl
tegen Jefta gebruikt in de toneelstukken van Buchanan en Vondel, Íespectievelijk
door Symmachus (rÍ.863-866) en de wergeleerde (rr. l0l7-1022). Zie hoofdstuk 8.
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en bij Donner:

Wat helooÍde JeÍtha, als hij oven-innen zou?
Dat hij het eerste, wat hem uit zijn huis tegemoet kwam, zou offeren.

Richt. I l:30.31.
Wie kwam hem het eerste leqemoet?
Zijne eenige dochter, aan wie hij zijne gelofre volbracht. Richt. I l:34 40.

Nogal eens wordt echter door een enkel adjectief een moreel oordeel

gevetd over Jefta's gelofte. Zij wordt in de vraag al gekwalihceerd als

'onberaden','ondoordacht','lichtvaardig','onvoorzichtig','lichtzin-
nig', 'onyoorzichtig en verkeeÍd'. Een enkele keer wordt Jefta's on-

beiadenheid toegelicht: hij was 'een ruw krijgsman';24 in 'zijne op-

gewondenheid' dacht hij niet aan zijn dochter (Wagner, Meijboom).

Ook wordt opgemerkt dat Jefta, ofschoon vroom, 'gebrekkige voor-

stellingen Yan God'25 had.

- Hoe venulde lefta zijn gelofte? Conformde gelofte. Daarover be-

staat eenstemmigheid. Lang niet altijd wordt echter oYer de inlossing

van de gelofte gesproken. Volstaan wordt met een beschrijving van de

gelofte met soms daarbij de opmerking dat Jefta overeenkomstig zijn

gelofte handelde. Uit de gelofte moet afgeleid worden hoe Jefta met

'het eerste wat hem tegemoet kwam', zijn dochter, handelde.

Nogal eens wordt de gelofte als volgt aangeduid: .lefta belooft het

eerste aan God te zullen offeren (bijv. Donner). Het gebruik van de

term 'brandoffer' (Ri. I I :3 t ) is vermeden.26 Op de vraag wat 'offe-

ren' inhoudt, wordt niet ingegaan.

In enkele boekjes wordt expliciet, maar zonder vermelding van

details en zonder commentaar, gezegd dat Jefta zijn dochter ten of-

/er moest brengen.z1 In andere is sprake van de opofferíng van de

dochter;28 door het gebruik van deze term krijgt het offer een over-

drachtel|ke betekenis: het offer kan bestaan uit 'afstaan aan'. In

45

24. A. Rutgers van der Loeff, Bijbelsch catechisatieboek voor huiselijk Sehruik; eene

handleiding voor ouders en anderen. die zelve aan kinderen en huisgenooten on-

<terrigt in ie godsdienst wenschen te geeven Leijden z.j.l [1864 of daaÍomtrent]'

Vergelijk ook bijv. de typ€ring vrijbuiteÍ' voor Jefta zond€r dat er direct een ver_

banà rnet de gelofte wordt g.leíd.Zie Bii ons Biibelsch verteluur 12sboekie |oor
de catechitotie,l: Hel Oude Testamenl. Lochem zj.

25. Handleiding bij het Catechisatie'Ondeb-iis 72.

26. De term komt wel voor bij MelchioÍ en bij Van Veen. De Lang' wier beschrijving
afgesloten woÍdt met en offerde haar aan Jahwe'.

27. Biiv. À.FH. Blaauw. Vroe{ tot God.LeesbÍJek vooÍ leerlingen van zondaSsscholen

en catechisaties, Groningen 1905r.
28. Bijv. D. Post, aeeróoekje ten Sebruike bij het Sodsdienstondeb*ijs EeÍsle stukje:

veÍhalen uit het Oude Testament. Purmerend 1884.
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weer andere is het gebruik van de term 'oftèr' geheel vermeden.
Slechts wordt opgemerkt dat Jefta 'ztne dochter den Heere beloof-
de',2e beloofde zijn dochter aan God af te staan,3o beloofde dat zij
'des HEREN z-al zijn'31 of dat hij haar'den Heere wijdt'.32 De schrij-
vers laten het na een helder beeld van de inlossing van de gelofte te
geven. Gekozen is voor terminologie die de mogelijkheid biedt des-
gewenst te denken aan een vervulling van de gelofte door de wij-
ding van de dochter aan de dienst van God. Voor die moreel niet of
in elk geval minder problematische opvatting, dat Jefta zijn onge-
huwde dochter bestemde voor de dienst in het heiligdom, is in enke-
le boekjes expliciet gekozen.l3 Soms ook wordt de vraag hoe de
gelofte veryuld werd, nadrukkelijk in het midden gelaten: .De Bij-
bel zegt ons niets anders, dan dat hij Ueftal zijne gelofte volbragt,
met bijvoeging van deze bijzonderheid, dat zij nooit getrouwd is
geweest' (Bijbel;che Historievragen). Ook wordt de mogelijkheid
geopperd dat Jefta van inlossing heeft afgezien (Rutgers van der
Loeffl.

De concentratie op Jefta leidt er soms toe dat aantlacht wordt ge
schonken aan de consequenties van de gelofte yoor hem. Zo wordt
expliciet gezegd dat de overwinning hem ztn dochter kostte (Kulen-
kamp), dat hij de overwinning duur betalen moest (Blaauw), dat .de

rust van zijn hart'hem ontnomen was, hetzij doordat hij zijn gelofte
niet nakwam, hetzrj doordat hij de dood van zijn eigen kind had ver-
oorzaakt (Rutgers van der Loeff). Wat de uitvoering van de gelofte
voor Jefta's dochter betekende, is in de leerboekjes geen punt yan
aandacht. Wel wordt er aandacht aan haar geschonken in één der hand-
leidingen. zij het niet aan haar afzonderlijk. In één adem wordt zij
met haar vader genoemd: 'Dat Jeftha en zijne dochter nogtans diep
bedroefd zijn, zal ieder begrijpen, die weet war het voor den Israëliet
was, zijn geslacht te zien uitsterven'.34

29. J. van Andel, Esrsre beginselen der Bijbelkunde |oor cate(hesatie en ,&ool.Eer
\re sluk Cene\i\ lol Hooglied. Corinchem. z.j.

30. L. de Baan, R. Boeke, Licht op de v,eg. Lesboekjes voor het godsdienstonderwijs.
Nr l: Her Oude Teslamenl. Druchren / j.

31. J.G. Feenstra, r? Àeilige geschiedenis. Kampen I951.
32. Het hervormle kerkeboekj? yoot het cdtechetis., írnde,,riis. Neerbosch 1g40.
ll. BiJv. H.E Cravemeijer. Bijbetsehe Ge5thi?deni: des Ouàen v?rhon(ts. Cate\.he.

tisch leerboekje. Winschoten 1896ó.
34. L.H.F. Cíeutzberg, K.F. Creurzberg. PrdtÍische handleidi | bij het ondenrijs in de

Rijbekche Geschiedenis yoor scholen en huisge.irnén. Oude Testament, Nijkerk
I8801, 292v. De auteurs hangen de mening aan rlat Jefta's dochter ,met 

eene belof-
te van kuischheid'aan de Heer is gewijd. Vandaar het gebruik van .noglans,.
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- Het beeld van Jefto is overwegend negatiel ten gevolge van de

kwalificaties ('ondoordacht', 'onberaden' enz.) die aan zijn gelofte

worden gegeven.ss Soms evenwel wordt de trouw gesignaleerd, waar-

mee Jefta de gelofte volvoerde: 'Hoe zwaar het Jefta ook valt, hij
houdt zijn belofte'(Baan, Boeke), 'in grote trouw' (l1e rvormde kerke'

boekje) kwamhil haar na; eenmaal wordt ook de dochter in een posi-

tief oordeel over de vader betrokken: de gelofte werd door vader en

dochter' godvruchtig' ingelost (Dijksterhuis).

- Door middel van de kwalificaties'ondoordacht','onberaden'
enz. wordt impliet aan de catechisanten een les voorgehouden: doe

nooit lichtvaardig een gelofte. In enkele boekjes wordt de les expliciet

gemaakt en enigszins uitgewerkt. Zo wordtin Bijbelsche Historievra-
ger de volgende les gegeven: 'Dat wij ons van alle onbedachtzame

leloften moeten onthouden'. ln het Christeliik Onderwijsboekjes6

wordt de les in Ps. l4l :3 gevonden, terwijl in de op het boekje toege-

sneden Hanrlleiding bii het Catechisotie-OndentAs opgemerkt wordt:
'ln ieder geval kan Jefta tot een waarschuwend voorbeeld verstrekken

en ons leeren bedachtzaam te zijn in onze verzekeringen, beloften en

voornemens. O, hoe ligt kunnen wij ons zelven en anderen door één

enkel onberaden woord in verzoeking of verlegenheid en gevaar blen-

gen! Daarom, zeg niets wat gij niet waar kunt maken: beloof niets wat

gij mogelijk niet zult kunnen volbrengen. Waak over uw hart en bid

God, datqtj eene wacht voor uwe lippen zette (Ps. 141:3). En hebt gij

al iets verkeerds gezegd of beloofd, trek dan liever uw woord in, dan

dat gij, door er gevolg aan te geven, het kwaad zoudt verdubbelen'

(pp. 72v.). Meer punten worden aangeroerd in de 'Zedekundige aan-

merkingen'van Kulenkamp: 'Jeftaas onbezonne belofte' brengt hem

in tuimelende hartstogten: hier ziet men Blydschap over overwinning,

Schrik voor het onverwagte, Liefde tot het bloed, Gramschap op zich

zelven, Medelyden met de onnozelheid, Droefheid wegens onvoor-

zigtigheid, Verbaastheid voor de hofstoet, Ontzag voor de Godheid

Een onverwinnelyke held, helaas! te zwak zich zelven te overwin-

nen!'(p. 122).

J5. Zie evenwel Creutzberg, 292: Jefta is 'een edel' Srootmo€dig man, maar zondigt

niettemin zwaar dooÍ ziine ligtvàardige belofte', en Handleiding bii het Cdtechi-

salie'Onderwijs, 7Z leflÀ bezal vroomheid, die evenwel 'met Sebrekkige voor-

slellingen van God gepaard ging'.
36. Chtistelijk Ondelrijsboekje ten gebruik? bíj catechisatiën voot min en meer ge-

vonlerde lcertingen opge.teld door de gezamenlijke pÍedrkanlen der Nederdurl

sche Hervormde Cemeenle tan Leiden. l'Slukte. Leiden lq09ro.
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Terugblik
In de leerboekjes is de aandacht op Jefta gevestigd. Vanwege de aard
van het genre leerboekje, dat vraagt om korte, puntige formuleringen
en geen ruimte biedt voor uitgewerkte karaktertekeningen en details,
is het beeld dat van Ri. I l:29-40 blijft 'hangen, dat yan een man die
in onbezonnenheid een gelofte deed met yerreikende gevolgen. Bij
blijft het beeld van Jefta als een negatief voorbeeld, een waarschu-
wing tegen e/,t lichtvaardig doen van toezeggingen. Veralgemening
vindt plaats. Het verhaal wordt tot drager yan een levensles. In het
beeld dat zich in het geheugen hecht komt Jefta,s dochter niet voot
ook niet als voorbeeld. Wat haar overkomen is, blijft op de achter-
grond.

leÍtq en zijn dochter in preken
Met welke Jefta en met wat voor dochter konden en kunnen kerkgan_
gers tijdens de zondagse eÍedienst worden geconfronteerd? Het ge_
sproken woord is vluchtig en, wanneer het niet vastgelegd wordt,
welhaast zeker aan de vergetelheid prijsgegeven. Met behulp van lite-
ratuur, bedoeld als handreiking bij de voorbereiding op de prediking,
en door kennis te nemen van gepubliceerde preken is het niettemin
mogelijk op zoek te gaan naar Jefta en zijn dochter in de zondagse
prediking. Een drietal preken en een tweetal handreikingen voor de
preekvoorbereiding, alle afkomstig uit de 20e eeuw, hebben we onder
de loep genomen met als resultaat onderstaande impressie met een
beschrijving van de significante punten.

- K. Dijk, "Geen leruggang mogelijk", in: Menigerlei Genatle 2l (1931).
65-80- Het betreft een gepubliceerde preek van een gereformeenJ predi_
kant, later hoogleraar aan de Theologische Hogeschóol te Kampen, over
Ri. I l:29-40 mer als tekst Ri. I l:35b.

Over de gelofte valt geen onvertogen woord. Zij komt niet in min-
dering op Jefta's godsvrucht, maar onderstreept die. Toen Jefta de
gelofte deed 'het uitgaande'als 'brandoffer,aan de Heer te offeren.
stond hem zijn dochter voor ogen. Haar wilde hij geheel en al (als
een brandoffer) aan de Heer afstaan. Weliswaar noemt hij haar in
zijn gelofte niet expliciet, maar dat doet hij bewust, omdat hij de
beslissing aan de Heer wil overlaten: 'God moet Zichzelf een offer
ten brandoffer voorzien, en Hij neme, niet wat,/eÍc kiest, maar wat
Hij Zelf wil. ls het kfia's dochter, welnu, dan zal hij z,n rijkste
levensschat aan den Heere afstaan, en dan zal hij zonder zaad ster-
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ven, want Code mag niets geweigerd worden, en Hij is de Heere,

Hij doe, wat goed is in Zijn ooger' (pP. 7lv.). Zijn gelofte heeft
Jefta vervuld door zijn dochter af te staan als dienstmaagd aan het

heiligdom te Silo: 'Zij wijdt haar leven, niet aan de begeene van

haar liefde. maar aan den dienst des Heeren'. In Silo bezochten de

Israëlitische vrouwen haar jaarlijks (Ri. ll:40) 'om haar om des

Heeren wil gelukzalig te prijzen' (p. 78). Dijk concludeert: 'En in
deze wijding van dit bloeiende leven aar, Zijt dienst heeft de Heere

Zijn volk willen prediken, dat, wilde het een verlost volk blijven,
het zich met alle liefde en alle krachten moest geven aan den dienst

Gods, en dat in dien liefdedienst het geheim ligt van allen zegen en

allen vrede, dien Hij in overvloed aan Zijn volk, Zijn bondsvolk,
schenken wil' (p. 78).

Maar staat de opvatting dat Jefta van meet af aan de intentie had

zijn dochter aan de Heer af te staan niet op gespannen voet met zijn
ontreddering, beschreven in Ri. l1:35a? Dat brengt ons tot Dijks ka-

rakterschets van Jefta.

./ey'a, de bastaard, ís een vroom en edel mens, 'iemand die leeft uit
den geest der reformatie van zijn dagen' (vgl. Heb. 1l:32,33\. Zijn
persoon roemt van 'Gods groote baÍmhartigheden'. 'Voor den Heere

geldt niet de gebrekkige maatstaf der menschen ... Want het onedele

en verachte wordt door Hem verkoren en in den zondaar verheerlijkt

Hij Zijn genade. Jezus ontvangt de zondaren en eet met hen, en de

bruiloftszaal gaat open voor de kreupelen en verminkten. Mits zij dra-
gen het feestkleed der ootmoedigheid. Mits zij kennen het offer van

een gebroken en verslagen hart. Dan is er ook voor u plaats, al zijt gij
in uzelf een verachte en verworpene' (pp. 69v.).

Ondanks zijn vroomheid en adetdom zijn evenwel menselijke trek-
ken Jefta niet vreemd. Zijn ontreddering heeft niet daarin haar oor-

sprong dat hij volslagen verrast is door het feit dat het zijn dochter is

die hem als eerste tegemoet komt, maar vindt zijn oorzaak daarin dat
'er tusschen den gang naar de vervulling [van de gelofte] en de ver-

vulling zelve een wereld van ontroering ligt'(p.74). Jefta's gelofte

was oprecht, maar geconfronteerd met de consequentie deinst hij te-

rug. Een begrijpelijke reactie, aldus Dijk, daar Jefta als bastaard geen

deel had aan de gemeente des Heren, een lot dat ook zijn dochter trof
(Deut. 23:2; vgl. p. 68). In Jefta's ziel worstelen 'zijn gelofte en zijn
verwachting, zijn eer en zijn hoop. Wanneer hij zijn gelofte betaalt,

zal zijn dochter niet huwen, zal hij zonder zaad wegsterven, zal zijn
naam uitgeroeid worden, zal hij roemloos ondergaan, en die gansche
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smaad staat op dit oogenblik voor hem' (p. 75).37 Toch is Jefta trouw
aan zijn gelofte (Ri. I l:35b): 'De overwinnaar blijft overwinnaar, en
al stormt het in zijn ziel, al wordt zijn gemoed onstuimig bewogen,
htj zegepraalt door het geloof' (p.77).

Hoe te denken over een vader die zo vroom is dat hij meent te
kunnen beschikken over het leven en de toekomst van zijn dochter?
De vraag wordt door Dijk niet aangeroerd. Ook gunt hij Jefta's doch-
ter geen kritisch woord aan het adres van haar vader. Integendeel, zij
steunt haar vader 'op aangrijpende wijze';'haar zegepraal is niet min-
der schoon'dan de zijne (p. 'll).'Zij is immers een meisje vol levens-
lust en levensvreugde... geen meisje voor een klooster', maar: 'Nu
wacht haar geen vrouwenweelde en moedergeluk. Nu zal de schoone
bloem van haar jong meisjesleven verwelken ... Ge voelt toch de te-
leurstelling, die ook haar ziel doorsnijdt ... Maar ook zij overwint ...
En is dit offer niet treffend schoon? Geen woord van weerstreving.
Geen oogenblik van onwilligheid. Geen zweem van opstand. De Heer
eischt haar, welnu, zij geeft zich' (p. 77), zlj de vrome en haar vader
toegewijde vrouw.

Al met al, zowel Jefta als zijn dochter zijn voorbeeldige gelovi-
gen, identifi catiewaardi g !

Voor Dijk is Jefta ook type van Christus, die gebracht heeft 'het
offer voor onze zonden en Zichzelf overgegeven (heeft) tot in den
dood', maar nu is 'gekroond met majesteit en glorie. En in Zijn
kracht moogt gij zeggen: ik heb mijn mond opengedaan ror den
Heere en ik zal niet kunnen teruggaan' (p.79) Met de laatste woor-
den wordt de kern geraakt van de boodschap die Dijk zijn gehoor
voorhoudt: christenen moeten staan voor wa| zij de Heer beloofd
hebben (p. 80) in doop, belijdenis en deelname aan de Tafèl des
Heren, 'want daarin erkent gij het recht van Hem op heel uw hart en
heel uw leven' (p. 72): zil moeten trouw zijn aan wat zij de Heer
beloofd hebben 'in dagen van beproeving, wanneer gij uw hemel-
schen Vader om leven en krachten smeekt, want in die smeeking is
de begeerte om alles te stellen ín Zijn dienst, en heel het leven van
Gods kinderen is een leven der gelofte' (p. 72), waarvan de inlos-
sing zeer zwaar vah-'als de Almachtige u vernedert en verbrijzelt ...'
Dan kan 'de strijd der vervulling van de geloften aan God' zo zwaar

37. Dijk gaat voorbij aan de vraag hoe de uitsluiting van Jefta's dochter te rijmen valt
met haar wijding aan de dienst des Heren, alsmede hoe Jefta's uitsluiting zich
verhoudt tot de uitvoerig in de preek belichte wijze waarop hij zijn vroomheid
praktiseert (p. 69).
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zijn. 'Maar ... dat zware wordt ten slotte toch licht, wanneer ge uw
kracht alleen zoekt in Hem, ... Die volkomen vrijwilig Zich voor
ons in den dood heeft overgegeven'(p. 76). 'In Hem zijt ge, ook in
het zwaarste offer en als God van u het liefste van uw hart vraagt,
meer dan overwinnaar' (p. 79).

- Chr W. J. Teeuwen, "Jephta en z'n dochÍet".t Meniqerlei Genode35
(1948),4ll-422. Het betreft een gepubliceerde preek van een gerefor-
meerd predikant over Ri. I l:30-40 met als tekst Ri. I l:34-37.

De gelofte wordl negatief beoordeeld als een 'noodlottige gelofte'.
gedaan op lichtvaardige wijze in een moment van onbezonnenheid
(pp. 412,414). Of de gelofte vervuld is door een echt offer (Jefta's
dochter als brandoffer) of zinnebeeldig (Jefta's dochter wijdde zich
aan een kluizenaarsbestaan) wordt in het midden gelaten (pp. 412,
419, 421). Beklemtoond wordt dat een offeÍ aan de Heer nagekomen
moet worden ofjuister nog dat God om zijn heiligheid de mens aan

zijn geloften houdt. Met het oog op Ri. ll wordt de strekking als

volgt omschreven: 'Cöd eischt hier een oorlogsslachtoffer' (p. 412).
Het 'slachtoffer'is Jefta's dochter. Zij is slachtoffer van de oorlog,
die ontbrandt ten gevolge van Jefta's ondoordachte gelofte. Daardoor
komt de dochter te staan tussen Gods heiligheid en Jefta's gelofte.
Anders gezegd, God ziet geen ander middel om Jefta van zijn onhei-
lige lichtvaardigheid te oyertuigen dan diens dochter te gebruiken. Zo
kan Teeuwen zeggen, wanneer hij de terugkeer van Jefta beschrijft:
'Daar vliegt opeens de deur open. Neen - Gods heiligheid rrtkt haar
openl'God zelf creëert het moment yan de ontmoeting (p.415).

Jefta is een geloofsheld, een godvrezend man met een helder hoofd
(pp. 412,414). Met zijn lichtvaardige gelofte faalt hij evenwel op een
beslissend moment. Het pijnlijke nu is 'dat die lichtvaardigheid zoo
heilig bedoeld ís. Dat deze man er niets anders mee wil, dan God de
eer te geven, de eer van de overwinning'(p. 414). De tragiek van Jefta
is 'dat zijn geloofskracht in een onbewaakt oogenblik omslaat in vlee-
scheUken overmoed. De geloofsheld wordt ter zijde gedrongen door
den zelfbewusten hetd. Niet de afhankelijk-geloovige in Jephta legt
hier een gelofte af, maar de onbesuisde dappere in-eigen-kracht'
(p. 4t7).

Bij herhaling wordt Jefta's dochter 'oorlogsslachtoffer' genoemd
(pp. 4l I v., 415, 418v.). Zij heeft trekken mer haar vader gemeen: 'die-
zelfde fiere geest yan den vader woont ook in haar. Bij Jephta een
beven voor Gods heiligheid, bij ztn dochrer hetzelfde' (p. 419). Zelfs
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imponerender dan haar vader is zij 'Waar de vader wankelt (Ri.
I l:35), zet het kind door'(Ri. 11:36; p.419). 'Geen woord van ver-
wijt tot haar vader Zij doet alleen wat de Heere van haar vraagt. Zij
geeft den Heere alles' (p. 421).

Zowel Jefta als zijn dochter worden in relatie tot Jezus Christus
gebracht, zij het op verschillende wijze. Jefta in zijn falen 'doet ons
weer de onvolkomenheid der oude bedeeling beseffen. Heel het Oude
Testament roept om een beteren Leidsman, Jezus, genaamd de Chris-
tus, Die in alle dingen zijn Middelaarsambt op onbesproken wijze
vervuld heeft. Die niet gestruikeld is, over geen enkelen steen ...'
(p. 413). Jefta moet zijn gelofte betalen, 'onverkort, omdat hij staat in
ambtsbetrekking met den Heere, en omdat zóó het volle licht van
Gods barmhartigheid alléén zou vallen op Jezus Christus, den over-
sten Leidsman en Voleinder des geloofs' (p. 413). Jefta's dochter ver-
wijst naar de Christus die 'zich volkomen, om aan Gods heiligheid te
voldoen den Heere een slachtoffer gesteld'heeft. 'H, is slachtoffer
geworden op dat wr geen slachtoffer zouden worden, in der eeuwig-
heid niet' (p. 418).

Aan de preek die ds. Teeuwen enkele jaren na de beëindiging
van de tweede wereldoorlog gehouden heeft, is als motto meegege-
ven 'Gods heiligheid, die ons aan onze geloften houdt' (p. 413). In
overeenstemming daarmee houdt de predikant zijn gehoor voor dat
als zij zich dat niet realiseren, zij 'de echte oorlogsslachtoffers zul-
len zijn' . Zij zullen slachtoffer zijn, wanneer zij nalaten 'den Aller-
hoogste onze geloften'te betalen. Hij voegt er nog aan toe: 'Daar
vallen alle andere slachtoffers in ons vaderland en in Indië ver bij in
het niet' (p. 418).

Welke geloften moeten betaald worden? De geloften gedaan in de
oorlogsjaren om bij het aanbreken van de vrede met hart en ziel de
Heer te dienen. Het uitblijven van de inlossing, dat zich manifesteert
in de verwatering van het christelijk en kerkelijk leven, wordt aan de

kaak gesteld (pp. 415v.).
Ri. I I is aanknopingspunt voor een brede beschouwing over de

gelofte. Het oordeel daarover is positief. Te weinig geloften zijn er in
de oorlogsjaren gedaan. 'Er is wèl gebeden, uarig gebeden zelfs, maar
... er zijn zoo weinig geloften gedaan' met als gevolg 'een verschraald
geloofsleven' (p. 417). NadrukkelUk wordt er onderscheid gemaakt
tussen 'de geloovige gelofte', die bepaald wordt door de vraag 'Hee-
re, wat wilt gij, dat ik doen zal?', en 'de vleeschelijke gelofte' (à la
Jefta), die gekenmerkt wordt 'Teveel beloofd! Teveel beloofdl In
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eigen kracht gesproken !' (p. 417). Gecorcludeerd wordt dat het echte
geloof in de na-oorlogse jaren ontbÍak, maar ook in de oorlogsjaren
'met hun vele goede voornemens en hun haastig uitgesproken Jephta-
geloften' (p. 418). Met klem wordt de gemeente, 'wij met onze gebro-
ken geloften', opgeroepen zich door Christus' offer met God te laten
verzoenen (p. 418).

Jefta's dochter, die zich geheel aan de Heer opofferde, wordt de
jonge gemeenteleden ten yoorbeeld gesteld met de opmerking dat er
alleen toekomst voor de kerk zal zijn, als er mensen zijn als zij 'die
met groote opoffering van zichzelf ílles aan den Heere geven - hun
jeugd, hun gezondheid, hun trouw; boven alles hun liefde !' (p. 421 ).
Eerder al had ds. Teeuwen naar aanleiding van het fiere optreden van

Jefta's dochter aan het adres van de oudere gemeenteleden opgemerkt:
'Hoe vele ouderen hebben hun eigen geloofsinzinking pas overwon-
nen toen zij in de bange jaren achier ons de geloofstrouw van hun
kinderen opmerkten, die in zoo vele opzichten grooter was dan de

hunne in hÈn dagen?' (p. 420).

- G. Toomvliet, "De blijdschap van een verschoppeling.", in: Pretelrserie
'Pastoroal Centrum Jaargang 21. nr 19. l3mei 1917,2-ll. Het betreft
een gepubliceerde preek van een gereformeerd predikant over Ri. I l:5-9.
30-40 met als tekst Ri. I l:30- 31.

Over de gelofle valt geen onvertogen woord. Jefta doet haar, ontdaan,
ontroerd, enthousiast en blij als hij is, omdat hij er als verschoppeling
weeÍ bU mag horen. Dan zegt hij: 'Here, Here, ik wil U alles geven,

alstublieft, het allerhjnste, het allerbeste, het eerste dat me tegemoet-
komt, dat is vooÍ U. Ik ben zo btij met U, God!'(p.4; ygl. p. 6). De
gelofte was niet onvoorzichtig ('brandoffer'), want Jefta kende zijn
bijbel. Hij wist dat God van mensenoffers gruwt. Zijn reactie bij de

ontmoeting met zijn dochter is begrijpelijk, omdat hij afgezien van

haar kind noch kraai had en inlossing van de gelofte betekende dat
zijn dochter haar leven ongehuwd in eenzaamheid zou moeten door-
brengen (pp. 7v.).

Toornvliet is er met name op gericht Jefta en zijn dochter als her-
kenbare personen aan zijn toehoorders te pÍesenteren en door zijn be-

lichting van de bijbelse figuren hun noden en zorgen te verlichten. De

gehoorzaamheid van Jefta's dochter speelt amper een rol bij hem. Wel
haar ongehuwd zijn. Tot ouders die zich zorgen maken over het onge-
huwd blijven van hun dochter of zoon, zegt hij: 'Bekijk het alstublieft
in een hoger licht, want op het menselijke vlak is het een pijnlijke,
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zeer pijnlijke zaak ...', om hen vervolgens voor te houden hoe Jefta's
dochter 'tot een grotere taak' bestemd werd: ze zal 'in die eenzaam-
heid, die erg is, worden tot een steekvlam van Gods liefde en van

Gods trouw' (p. 8).
Met nadruk wijst Toornvliet erop dat Jefta in Heb. 1l genoemd

wordt te midden van 'Pracht kerelsl', die wonderen hebben gedaan

'Niet uit zichzelf , maar door de kracht van God, door het geloof'
(pp. 3, 9). In de preek gaat het echter vooral om Jefta als de verschop-
peling en mensen, zoals hij, de verschoppelingen die nergens bij horen,

de buiten de gemeenschap gestotenen en de mensen die uit de kerk ge-

worpen zljn, de mensen die 'als god geen wonderen doet' (p. 2) verlo-
ren zijn. Tussen Jefta en Jezus Christus wordt als volgt een verband ge-

legd: Jezus was 'de grootste outcast in de kerkgeschiedenis, die als een

vleermuis aan een kruis is gehangen, verdoemd door de kerk en de

mensen'(p. 6; vgl. p. 9). Daarom begrijpt Jezus alle verschoppelingen.
Hij zegt: 'Komt allen tot Mij, zwervers' (p. 7; vgl. p. 9). Daarom moet

de gemeente alle verschoppelingen in Jezus' naam welkom heten en

hen de barmhartigheid van Christus betonen (pp.7,9).Zo'n reactie

leidt tot de vreugde, waardoor Jefta geïnspireerd werd tot zijn gelofte
(p.6).

- B. Klein Wassink, "Richteren l1:35 (slot)", in: Postille 1961-1962,
's-Gravenhage 2.j.,211-213. Het betreft een door een hervormd predikant
verzorgde handreiking voor de voorbereiding van een preek over Ri.
I 1:30-40.

Gesteld wordt dat in verhaalvorm tot uitdrukking wordt gebracht wat
in Pred. 5: l, 3-5 met zoveel woorden wordt gezegd: voor onbezonnen
geloften moet men zich hoeden. Ofschoon de opvatting dat het be-
loofde offer een mens is, aanvaard wordt, wordt niettemin geconclu-
deerd tot de aanwezigheid van een 'hanteerbare rest van het verhaal':
'de gestalte van de mens die een gelofte doet en zich daaraan houdt,
ook al kost dat hem alles wat hem kostbaar is. De dóód van Jefta is

niet exemplarisch; de gezindheid wel' (p. 212).Zo belanden we bij de

toepassing: ook christenen zijn gehouden de beloften na te komen die
zij doen bij doop, bevestiging van lidmaten en huwelijksinzegening.
'Er ontbreekt nogal eens iets aan het besef dat men niet "zomaar meer
terug kan".' 'Jezus Christus, het Woord Gods, vraagt ook een ant-
woord van ons. Wanneer wij dan antwoorden met ja. zullen wij moe-
ten beseffen dat wij tegenover de Héér een woord gesproken hebben
en niet terug kunnen wanneer het ons iets, of misschien wel veel, gaat
kosten' (p.213).
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- B.E.H.J. Becking, "Richteren ll:39", in: Posrille 1991- 1992, Zoetet
meer 1991. l3l - 133. Het betreft een door een hervormde hoogleraar Oude
Testament verzorgde handreiking voor de voorbereiding van een preek
over Ri. I l:29-40.

Ook hier treffen we de opvatting aan dat het wel eens zo zou kunnen
zijn 'dat de verteller in de vorm van een verhaal een waarschuwing
heeÍl willen geven', namelijk tegen het doen van ondoordachte gelof-
ten met niet te overziene gevolgen (p. 133). Zo kan betoogd worden
dat de gelofte van Jefta en het offer van zijn dochter ons een spiegel
voorhouden (waaraan we zien hoe we niet moeten handelen). Daar-
aan wordt nog toegeyoegd: 'Het zwijgen van God bij de voltrekking
van de gelofte heeft betekenis. Er spreekt een indirecte aÍkeuring uit.
Tegelijkertijd roept het verhaal op tot een invoelende solidariteit met
slachtoffers van zinloos geweld. Het is daarom goed om niet het wre-
de uit dit verhaal weg te redeneren, hoe paradoxaal dat ook klinkt.
Want dat maakt de spiegel te mooi. En de wereld is op dit punt niet
mooi' (p. 133).

Terugblik
Blikken we terug, dan kunnen we vaststellen dat aan Ri. I I een mo-
raal ontleend wordt: een gelofte, zeker een gelofte aan God gedaan,

moet vervuld worden (Dijk, Teeuwen, Klein Wassink). AÍhankelijk
van het oordeel over de inhoud van de gelofte kan het yerhaal bii deze
interpretatie tevens dienen als een waarschuwing tegen het doen van

onbezonnen, lichtvaardige geloften, die een mens duur te staan kun-
nen komen (Teeuwen, Klein Wassink). Volgens Becking zou genoem-
de waarschuwing wel eens de les van de bijbelse verteller kunnen
zrln. "

In de preken krijgen de personen uit het verhaal ruime aandacht.
Bij Dijk worden vader en dochter beiden de hoorders ten voorbeeld
gesteld wat betreft hun vroomheid en toewijding aan God. Bij
Teeuwen is de rol van voorbeeld alleen weggelegd voor de dochter.
Toornvliet, die de gelofte heeft omgevormd tot een exclamatie van
dankbaarheid aan Cod en heel gunstig over Jefta oordeelt, blijkt on-

38. In het oog moet echler worden gehouden dal in Ri. I l: PÍed. 5 en Dett.23t22-24
sprake is van een gelofte dan Grd. Wanneer het verhaal van Ri. I I als een waar-
schuwing tegen het doen van lichtvaaÍdige geloften wordi gelezen. mede onder
verwijzing naar Mat. l4: l - 12: Mar. 6: l4- | 9 (Klein Wassink), waar verhaald woÍdt
oveÍ de onthoofding van Johannes de DopeÍ als consequentie van een belofte. dan
is er op zijn min.l spmke van veralgemeni\erinB.
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danks zijn interesse voor uitgestotenen Jefta's dochter niet als slacht-
offer ontdekt te hebben. Door Klein Wassink en Becking wordt geen
bijzondere aandacht aan de personen geschonken; wel krijgt bij
Becking, impliciet het lot van Jefta's dochter speciale aandacht. Blij-
kens de moraal, die Becking mede aan het verhaal verbindt, zouden
we haar offer als een geval van zinloos geweld moeten beschouwen,
'zinloos', omdat, aldus Becking, God door te zwijgen bij de voltrek-
king van het offer indirect van zijn aÍkeuring blijk gegeven zou heb-
ben. Over God in zijn relatie tot het offer spreekt heel expliciet veÍder
alleen Teeuwen. Van een afwezige God is bij hem geen sprake. Hij
benadrukt dat de heilige God de mens aan zijn geloften houdt, ook al
gaat dat ten koste van een 'oorlogsslachtoffer'. Bij Teeuwen is het
'offer'niet zinloos, omdat het een mens erbij bepaalt zijn geloften in
geloof te doen en na te komen.

Bij Dijk, Teeuwen en Toornvliet neemt Jezus Christus in de preek
een speciale plaats in. Bij Toornvliet is hij de verschoppeling en is
Jefta daarmee een soort type van hem. Bij Dijk is Jefta type van Chris-
tus in klassieke zin, terwijl bij Teeuwen de Jefta-figuur doet uitzien
naar de ware Verlosser en Jefta's dochter de voorafschaduwing van
Jezus Christus is.

Van de leerboekjes konden we een representatief beeld geven. Met
betrekking tot de wijze waarop over Ri. l l gepreekt is, is dat niet
goed mogelijk, omdat wij slechts een beperkt aantal preken konden
analyseren. Gaan we af op het ons ter beschikking staande materiaal,
dan kunnen we vaststellen dat in de leerboekjes het accent valt op Ri.
I I als een verhaal dat ons wil leren ons te hoeden voor het onbezon-
nen doen van geloften, terwijl in de preken de nadruk ligt op Ri. I I

als een verhaal dat ons met name wil inprenten dat geloften nageko-
men moeten worden en men er niet lichtvaardig van mag afzien. We
zullen zien dat ook in kinder- en gezinsbijbels die tendens domineert.

Naast de genoemde zijn in kerk en school nog meer lessen aan Ri.
I I ontleend. In een uit het begin van de l8e eeuw daterende uitvoeri-
ge stichtelijke bijbelverklaring van de Engelse theoloog Matthew
Henry, die ook in Nederland op ruime schaal verspreid is en tot van-
daag aan toe gebruikt wordt, worden zelfs acht'goede leeringen'ge-
noemd die uit Jefta's geschiedenis getrokken kunnen worden.3e Zij
handelen o.a. ook over de twijfel en het wantrouwen dat zelfs in het
hart van oprechte en grote gelovigen kan zijn overgebleven, over het

19. Gebruikt is de volgendeveíalin$ Icïetlike en practicale yerklaring 1)afi het Oude
T? stame nt. 11 loz'rà-l Koningen, Kampen 191 3. 2O2-2O5.
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goede dat gelegen is in het doen van geloften, omdat de inlossing
ervan in staat stelt dankbaarheid aan God tot uitdrukking te brengen,
over de gehoorzaamheid en bliimoedigheid waarmee kinderen zich
behoren te onderwerpen aan hun ouders, over de sman van onze vrien-
den die ook onze smart behoort te zijn (vgl. Ri. I l:38), over het stel-
len van het openbare belang boven het persoonlijke leven (Jefta's
dochter [Ri. I t:36]) en over de dag van triomf die zich in deze wereld
kan manifesteÍen als een dag van smaí (ygl. Ri. I l:35) en doet ver-
langen naar 'een dag van triomf hiernamaals, die tevens een dag van
onvermengde blijdschap zal wezen'. Kortom, in christeltke stichte-
lijke uitleg kan Ri. I I uitgroeien tot een bron voor christelijke leer en
moraal.
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5 Jefta en zijn dochter
In gezinsbijbels

Ter inleiding
Een eerste kennismaking met Jefta en zijn dochter zal vaak plaatsvin-
den via 'hun' verhaal in de één of andere kinder- of gezinsbijbel, een

op kinderen, jongere en oudere jeugd, gerichte hervertelling van één

of meer gedeelten uit de Bijbel in gepubliceerde vorm. Het genre kin-
der- of gezinsbijbel kan als een moderne vorm van 'Rewritten Bible'
(zie hoofdstuk 3) beschouwd worden. Herschikking van de verhaal-
stof vindt plaats, evenals verkorting, weglating en uitbreiding. Ac-
centen verschuiven en nuances veranderen. De karakter van de perso-

nages ondergaat een wijziging.l In de 20" eeuw heeft het genre echt
vorm gekregen. De laatste vijftigjaar staat het in verscheidene gestal-
ten en op zeer ruime schaal ter beschikking. Veel aandacht wordt ge-

schonken aan de toegankelijkheid. Doorgaans zijn kinderbijbels de

creatie van niet-theologen. Vanuit verschillende invalshoek kunnen
zij beoordeeld worden.2 Ons interesseert hier uitsluitend de vraag hoe

de hervertelling zich verhoudt tot het bijbelverhaal.
Zoals gezegd, is het aantal beschikbare kinderbijbels zeer groot.

In slechts een gering aantal heeft het verhaal over Jefta en zijn doch-

ter echter een plaats gekregen. We hebben meer dan vijftig kinderbij-
bels bekeken. In acht daarvan komt 'ons'verhaal voor. Met betrek-
king tot de hervertelling van de richterentijd blijken met name de

verhalen over Gideon en Simson favoriet te zijn.

Twee l9e eeuwse visies
Voor we ons concentreren op de 20

werpen we nog een blik op de uitleg
jongeren gerichte werken.

eeuwse'herschreven bijbel',
in een tweetal 19" eeuwse op

- J.H. van der Palm, Bijhel voor de jeugd, VIIISIe Stuk, Leiden 18212

114-122.

Zie voor een illustratie van één en ander C. Houtman, Een wellustige en valse

vrouw? Over een intrigerende 'affaire'in Schrift en lltleg, Kampen 1998, 84-101.
Zie Rapport van een onderzoek naar kirulerbijbels,2.p., 1972 (voornamelijk het

werk van W.F.C. Terborgh), en bijv. H. van Dorssen e.a. (eds.), Kinderbijbels ver'
g.eleken, Haarlem/Brussel l99l 3.
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De Bijbel voor de jeagd van Johannes Henricus van der Palm, in zijn
dagen o.a. hoogleraar oosterse talen te Leiden, bijbelvertaler en ge-
vierd prediker, is niet een kinder- ofjeugdbijbel in onze zin en even-
min een 'bijbelse geschiedenis', maar meer een stichtelijke commen-
taar op de bijbel, die een behoorlijke mate van ontwikkeling
veronderstelt. We laten van der Palm aan het woord over de geschie-

denis van Jefta en ztn dochter.
Van der Palm meent dat Jefta in zijn gelofte slechts het oog kan

hebben gehad op 'een menschelijk wezen'. Daar Jefta Israëls geschie-

denis goed kent (Ri. I I :12-28), moet hij geweten hebben dat het ver-

boden was een mens op het altaar van de Heer te offeren. 'Brandoffer'
(Ri. 1 I :31) kan daarom niet anders dan op 'verbanning', het aan de

dood wijden van de betreffende persoon, gevolgd door de verbranding
van zijn lijk (Lev.27:29), betrokken worden. De situatie is dezelfde als

in I Sam. 14. Jefta heeft net zoals Saul in het openbaar een banvloek
uitgesproken (vgl. t Sam. 14:24). Hij zou ten strengste verboden heb-

ben dat iemand hem bij zijn terugkeer als overwinnaar zou binnenha-

len: 'Die eer wilde Jeftha zich niet hebben aangedaan, opdat hU niet
schijnen zoude de eer van rguove, die alleen de overwinning schenken

kon en zoude. te benadeelen en te verkonen. door die op zich te doen

overbrengen' (p. I l7). Het verhaal gaat derhalve niet oyer de stuitende

gelofte 'van het woeste Hoofd eener rooverbende', maar over een op-
rechte gelofte'van eenen tsraëlitischen held'(p. I l7).

De tragiek van de geschiedenis is hierin gelegen dat Jefta's doch-
ter die, naar moet aangenomen worden de gelofte gehoord had en zich
daarin onderscheidt van Jonathan (l Sam. 1,1:27), niettemin haar va-
der als triomfator wilde hutdigen en hem met muziek en dans tege-

moet kwam. Wat bewoog haar? Van der Palm meent dat zij 'een vrij-
willig slagtoffer'van de gelofte was en roept de volgende vragen op:
'Heeft zij bij zich zelve gedacht: er wordt hier een offer vereischt, en

dat wil ik zijn? Heeft zij het denkbeeld niet kunnen verdragen, dat
aan haren vader die zelfde eer niet bewezen zou worden, die aan an-
dere Veldheeren openlijk was te beurt gevallen? Heeft zij door deze

daad haren naam in de geschiedboeken haars Vaderlands willen ver-

eeuwigen?'(p. I l9). Hoe het ook zij, 'Zeker is het, dat in hare gan-

sche handelwijs iets opgewondens, en 't geen wij romanesk zouden
noemen, doorstraalt: ook daarin, dat zij haren vader twee maanden
uitstel yerzoekt, om met haÍe vriendinnen zich naar het gebergte te
begeven, en aldaar, niet haren vroegen dood, maar àarez maagdelij-
ken stuut te beteenen!'{pp. I lgv. t.
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Van der Palm neemt aan dat Jefta zijn dochter inderdaad aan de
dood heeft gewijd en typeeÍt de vervulling van de gelofte als 'de af-
grijselijke daad eens vaders, die door eer en Godsdienst verpligt meent
te zijn, om zijn eigen kind te dooden!'(p. 12l). Hij voegt eraan toe
dat de vervulling van de gelofte op een misverstand berust. Jefta had
niet begrepen d,atLev.27:29 uitsluitend betrekking heeft op het oor-
logsrecht tegen de Kanaànieten. Aldus Íedt Van der Palm de eer van
één van de bijbelse helden. Jefta is een eerzaam mens, die het slacht-
offer wordt van zijn geëxalteerde dochter en een te rigoreuze toepas-
sing van een godsdienstig voorschrift. Dit Jefta-beeld gaat ten koste
van de dochter die - zoals Jefta zelf zegt (Ri. I l:35) - de oorzaak van
Jefta's ongeluk was,

Van der Palm is een wetenschappelijk exegeet uit de tijd voor de
opkomst yan de historisch-kritische bijbelwetenschap in Nederland.
Zijn exegetisch geweten verbiedt het hem het onzijdige 'wat'als ob-
ject van de gelofte te beschouwen en in samenhang daarmee de gelof-
te als onzorgvuldig te typeren. Aan de in zijn tijd gangbare opvatting
dat het beeld dat het Oude Testament geeft van de geschiedenis van
het oude Israël in belangrijke mate samenvalt met de werkeltke ge-
schiedenis, tornt hij echter niet. Eén en ander impliceert dat naar zijn
mening de wetten van Mozes met hun verbod op mensenoffers in de
richterentijd bekend waren en het in Ri. I I gegeven beeld van Jefta
als iemand die 'de heilige geschiedenis' door en door kent historisch
correct is. Uitgaande yan genoemde premissen zet hii rekening hou-
dend met zijn l9'eeuwse lezers het stempel 'tragisch' op de gruwelij-
ke geschiedenis.

Een latere generatie bijbelgeleerden heeft van Van der Palms pre-
missen afscheid genomen. Zij delen zijn mening dat het object van Jef-
ta's gelofte slechts een mens kan zijn, maar betwisten dat Van der
Palms beeld van de geschiedenis van het oude Israël en daarmee ook
zijn Jefta-beeld historisch zijn. Naar hun mening is het een ontwerp van

de geschiedenis van de hand van latere schrijvers, een retouchering van

het verleden in het licht van hun theologische voorstellingen en idea-
len. Achter de retouches wordt de werkelijke geschiedenis zichtbaar
Die willen zij belichten. Eén van hen, Henricus Oort, een prominent
vrijzinnig theoloog, o.a. vele jaren hoogleraar Hebreeuws en He-
breeuwse oudheden te Leiden. de grote man achter de Leidse vertaling,
Iaten we aan het woord in een soortgelijk werk als dat van Van der
Palm, een op jongeren gerichte bijbelverklaring, die qua niveau vol-
wassen intelligentie vereist en ook door theologische studenten en pÍe-
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dikanten werd gebruikt. In tegenstelling tot Van der Palms werk berust
zij voluit op de resultaten van de literaire en de historische kritiek.

- H. Oort, L Hooykaas, met medewerking van A- Kuenen, De Bijbel voor
jongelieden.ll, Harlingen I 871. 195-202. Deel II is van de hand van Oort.

Oort beoogt een historisch beeld van de geschiedenis te geven en het
verhaal te beoordelen in historisch perspectief.

Het verhaal verplaatst de lezer naar zijn oordeel in een periode
van lsraëls godsdienst, waarin het yolk 'uiterst ruw'was en 'nog op
een zeer laag standpunt van godsdienst stond'(p. 202). lHwH gold als
Israëls nationale god en algemeen, onder volk en geestelijkheid, be-
stond de opvatting dat 'de godheid door geloften overgehaald kon wor
den om den wensch harer aanbidders te vervullen'. Men meende de
godheid een genoegen te doen met 'het hoogste, een menschenleven,
ten offeÍ te brengen' (p. 202).3 Zo werd in het oude Israël niet alleen
Jefta's dochter geprezen 'als het moedig slachtoffer, die er in beruste
de prijs der overwinning te zijn', maar ook Jefta zelf, omdat hij woord
hield en zijn gelofte niet aflochÍ (p.202). Oon is bereid Jefta de eer
te geven voor de trouw aan zijn woord, maar voegt eraan toe: 'Doch
in dat afschuwelijk offer, dat hij bÍacht, waartoe de heiligste banden
des bloeds moesten verscheurd worden, zien wij de rampzalige vrucht
van een dwalend geloof'(p. 203).

Oort beoogt een historisch beeld te geven, maar zijn beschrijving
verraadt de hand van een l9e eeuwse auteur. Hij kan het niet nalaten
te dramatiseren door tussenopmerkingen en uitroepen, zoals 'Arme
vaderl hebt gij wel bedacht, wie er uit die deur u te gemoet kan ko-
men? Dat het een slaaf of slavin zijn kan, ja, maar ... dat gij ook een
eenig kind thuis hebt? Ofgeeft gij dat voor de overwinning?' (p. 197 ),
door sfeertekening in de volgende trant: 'Een schrille kreet ontsnapt
den vader, als hij haar (zrjn dochter) uit de verte ziet aankomen ... De
feestmuziek verstomt. Zwijgend komt de meisjesschaar nader. In ge-
spannen verwachting staart men de held aan, die weldra als het toon-
beeld der smart voor zijn kind staat. Het hooge woord moet er einde-
lijk uit: 'Ach, mijn kindl ik heb eene gelofte gedaan aan Jahwe en ze
herroepen mag ik niet!" Ontroering bevangt allen, die het hooren. Zij
begrijpen wel, wat dit woord beteekent. Zij verstaan den blik. dien hij

3. VeÍondersleld is dat het beeld van Jefla in Ri. | 1:12-28. hel beeld van de man die de
geschiedenis vao JHWH met zijn volk kent, berusl op Íelouchering, terwiil wat over
Jefta, zijn gelofle en zijn offeÍ woÍdt veÍhaald aan relouchering onlkomen is.
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op zijn dochter werpt. Vreesetijk! Zijn eigen kindl Arm maagdelijn!
nog zoo jong en nu reeds stervenl Welk een zware prijs voor de be-
haalde overwinning!' (p. 198), door sterke accenten te zetten:'Zij
(Jefta's dochter) beschaamt in hare doodsverachting de dapperste
strijders' (p. 198), en door, weliswaar niet te beschdjven, maar wel
aan te duiden hoe het offer zelf moet hebben plaatsgehad: 'Maar wie
zal ons beschrijven, hoe het den vader te moede was, als hij met eigen
hand aan het geliefde kind den doodelijken stoot moest toebrengen en

aanzien, hoe haar bloed op den heiligen steen gestort, haar lichaam
op het altaar verbrand werd. Zoo ontving Jahwe het zijne, den prijs
der overwinning' (p. 200).

Gelijk andere [9e eeuwse uitleggers houdt Oo Jefta's dochter aan

zijn lezers voor als een voorbeeldige vrouw. Hij Íoemt haar als iemand
in wie 'de innigste, zichzelf vergetende liefde voor haar vader' zich
openbaart en merkt daarbij op: 'Dat was een troost voor hem, den diep
geschokte' (pp. 198v.; vgl. pp. 200, 202). Ook haar vroomheid, haar

blijdschap over de door de Heer aan haar vader geschonken overwin-
ning en haar vaderlandsliefde laat Oort niet onvermeld (p.200\. Zo
biedt hij zijn lezers niet alleen in zijn beschrijving van Jefta's trouw aan

zijn woord, maar ook in de belichting van Jefta's dochter mogelijkhe-
den tot identificatie. Ondanks de onjuiste godsdienstige voorstellingen
die in historisch perspectiefbij Jefta en zijn dochter gesignaleerd moe-
ten worden, voorstellingen die hen niet aangerekend kunnen worden

- het latere verheven godsbeeld was nog onbekend en waarvoor zij
ook niet geëxcuseerd behoeven te worden,l zijn Jefta en zijn dochter
mensen die in menig opzicht, ook moreel, respect afdwingen.

2U eeuwse henterte llingen
Van vijf van de acht door ons bestudeerde hervertellingen geven we
de volledige tekst van hun versie van Ri. I l:29-40. Drie ervan voor-
zien we van afzonderlijk commentaar. De twee andere alsmede de

niet opgenomen versies5 betrekken we in een aansluitend systema-

4. Bij handhaving van het bijb€lse b€eld van de godsdienst van IsÍaèl is men van me-
ning dat Jefta weliswaaÍ tegen het goddelijk gebod in handelde. maaÍ hij en zijn
dochter verminderd toerekeningsvatbaar zijn, omdat zij door verblijf in den vreem-
de mindeÍ zuivere godsdienstige voorstellingen hadden.

5. D.A. Cramer-Schaap, J. DalenooÍd, Verhalen orer kinderen in de Bijbel, AÍnsleï
dam 19822. 54-66: C.R. Leeman, Elszvien llnderbijhel,* BtvssellArnsterdam zj.
ll.J85l. ll2!.:B.Hadi\^ay.J.Alche'on.*Biióélruurkinturcn.Baan lg,lq-. 108\
De informatie met betrekking tot de kinderbijbels is sob€r gehouden. wanneer het
geen origineel NedeÍlands werk b€tÍefl, maar een vertaling. bewerking, is dal door
middel van een asterisk (*) na de titel aangeduid.
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tisch over zicht. We moeten het laten bij het signaleren van de voor-
naamste kenmerken.

- G. lngwersen, Bijbel in vertelling en beeld, Àmsterdam 19678
(1938- 1942r ), l6l-163.

Toen kwam de Geest des Heren over Jefta. Hij wist nu, dat de Here hem
geroepen had en dat niets hem meer verhinderen mocht tegen de Ammo-
nieten te strijden...
Maar voor hij gaat, doet hij de Here een gelofte.
Hij zegt: 'Here, als U mij de overwinning geeft, dan zal het eerste, wat uit
de deur van mijn huis mij tegemoet treedt, wanneer ik behouden terug-
kom. U toebehoren, en dat zal ik U ten brandoffer offeren.'

Och, wat is de voorzichtige, verstandige Jefta onvoorzichtig! Wat spreekt
hij nu zonder na te denken. Wat brengt hU door deze ondoordachte woor-
den veel leed over zichzelf en anderen.
Meent Jefta, dat de Here helpen zal ter wille van zijn offer?
Nee, zo wil de Here geen offer van ons. Hij vraagt helemaal geen offer
van Jefta; Hij wil zonder dat aan Zijn volk ook wel de uitkomst geven.

En als Jefta dan toch ook een offer wil brengen uit dankbaarheid, dan

mag hij toch niet zo roekeloos en overmoedig een gelofte aan de Here

doen. Wat heeft deze belofte Jefta berouwd!

Nu gaat Jefta ten oorlog en de Here geeft h€m de overwinning ... Vol
vreugde trekt Jefta als overwinnaar naar huis.

Daar is zijn huis en daar - daar koml iemand naar buiten om hem, de

overwinnaar, te begroeten.
Het is
Jefta staat stil. Alle vreuSde trekt weg uil zijn gezicht. Er komt ontzetting
op te lezen.
Zijn ogen slaÍen naar de ingang van zijn woning.
Het is een meisje, dat hem daaruit tegemoet treedt. Achter haar volgen er
meer. Ze slaan op tamboerijnen en dansen hem tegemoet, juichend over
zijn overwinning. Dat voorste meisje is.... Jefta's eigen dochter.
Dan begrijpt Jefta plotseling wat hij gedaan heeft; hij heeft beloofd zijn
dochteÍ te zullen offeren.
Ziin dochter, ziin enig kind. Met haar zal hij alles verliezen, ook de kans
op een nageslacht in IsraëI. Ht is verpletterd, nu hij beseft wat hij gedaan

heeft. Hij scheun zijn kleren en jammen het uit: 'Ach. mijn dochterl Jij!
Jij?'
Handenwringend bedenkt hij. of er nog een uitweg is om uit deze vrese-

lijke bestand te geraken. Zijn arme kind. hoe kan hij haar dat aan doen?
Kan hij zijn eigen dochter opofferen?
Kan hij nog terug? Kan hij zijn woorden nog intrekken? Maar hij heeft
deze belofte niet aan een mens gedaan. hij heeft dit aan de Here beloofd.
'Ach nee.'klaagt hij, ik kan niet meer terug. want ik heb mijn mond
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opengedaan voor de Here. Ik moel mijn woord houden, ik moetjou, mijn
kind, offeren.'
Arme, overmoedige Jefta!

Het gejuich is verstomd. De tamboerijnen zwijgen. Ontsteld staan de
meisjes om de zo bitter bedroefde overwinnaar. De schrik is hen om 't
hart geslagen en zo is de vreugde om de overwinning verstoord. Ze be-
grijpen: er is iets vreselijks gebeurd.
Ook Jefta's dochter begrijpt het.
Ze is een edel meisje.
Ze denkt niet aan zichzelfen ze denkt er niet aan haar vader iets te verwij-
ten. Ze maakt geen plannen om te ontvluchten. Ze denkt aan haar volk.
De Here heeft aan dat volk zulk een heerlijke overwinning gegeven. Geen
offer kan te groot zijn. Haar vader mag zijn woorden niet terugnemen. Hij
moet doen wat hij beloofd heeft.
Rustig nadert ze haar diepbedroefde vader en troost hem.
'Yader,' zegt ze,'hebt u de Here iets beloofdl Hebt u beloofd dat u mij
offeren zoudtl Doet u dan. wat u beloofd hebt: de Here heeft u toch de
volkomen overwinning over uw vijand€n gegeven!'
Weet ze wel wat ze zegt2
Nee, als brandoffer zal ze niet geofferd worden. De Here heeft in Zijn wet
strenS verboden mensen als brandoffeÍ te offeren.
Toch zal ze geofferd worden.
Ze zal haar huis en haar vader. haar vrienden en vriendinnen moeten ver-
laten om in de eenzaamheid te wonen.
Dat is al erg genoeg.
Ze zal geen man hebben en geen kinderen, geen k ng waarin ze verkeren
kan. Alleen zal ze haar dagen moeten doorbrengen.
Maar ze weet dit alles en toch is ze standvastig.
Haar vader heeft't beloofd en de Here is 't waard.
Edel meisje!
Ja, Jefta's dochter gedraagt zich dapper.
Doch plotseling snikt ze het uit.
'Vader,'schreit ze, 'ik wil gehoorzaam zijn, maar ach, geef me twee maan-
den tijd om me voor te bereiden op wat er komt.
Laat me twee maanden met mijn vriendinnen door de bergen dwalen om
afscheid te nemen van het leven.'
Jefta staat dit toe en dan gaat ze.
Na twee maanden is ze terug om voor goed afscheid te nemen van haar
vader, haar huis, haar kring, van alles wat haar lief is en dan haar leven
verder in de eenzaamheid te slijten.
Slechts vier dagen in 'tjaar gaan haar vriendinnen haar troosten over haar
eenzaamheid.

Nog zes jaren na de oorlog met de Ammonieten was Jefta Richter.
Toen stierf hij.
Ach, ook hij was vol zonden en gebreken geweest. Ook hij had volkomen
verlossing niet kunnen brengen. Er moest een andere Verlosser komen.



In gezinsbíjbels

Die andere verlosser is de Here Jezus Christus, Die Zijn volk volkomen
en voor eeuwig verlost van hun gÍote vijand, de duivel.

Mevrouw Ingwersen heeft een breed publiek op het oog en wil met
haar versie de bijbel ook voor niet-kerkmensen ontsluiten om hen zo
in aanraking te brengen met het troostrijke evangelie van Gods liefde
en barmhanigheid in leven en sterven van Jezus Christus. Met haar
hervertelling zal zij met name bij behoudende protestanten een gewil-
lig oor gevonden hebben en vinden.

Het bijbelverhaal wordt gevolgd, maar niet slaafs. Het verwijt dat
Jefta in de brontekst zÍn dochter maakt (Ri. ll:35) klinkt op zijn
hoogst uiterst zwak door. De vierdaagse herdenking (Ri. I l:40) wordt
in de lijn van de Statenvenaling en haar kanttekeningen beschreven

als een vierdaags bezoek dat de vriendinnen van Jefta's dochter haar

brengen, zolang zij leefde, niet als een herdenking van haar leven na

haar dood. Het bijbelverhaal is doorvlochten met commentaar, uit-
roepen en door de schrijfster opgeworpen vragen. Zelf is zij met haar

opvatting prominent en 'stuÍend' in de hervertelling aanwezig. Zij ont-
neemt de lezeÍ elke mogelijkheid om zichzelf een oordeel te vormen.
Telkens is zij hem voor.

Haar personen zijn duidelijke karakters. Haar oordeel over de ge-

schiedenis is glashelder. Jefta is een bezonnen mens. Zijn gelofte een

incidentele, domme daad met ingrijpende consequenties voor hem-
zelf en anderen. Zijn dochter is een hoogstaande vrouw, die zichzelf
en de situatie meester is en niet aan haar eigen lot, maar aan haar

vader denkt. Zii is edel en dapper. God is niet iemand die zich door
een gelofte laat bewegen om te helpen. Mensenoffers wil hij niet. Wel
is hij het, naar het oordeel van de schrijfster, met Jefta en zijn dochter
eens dat een gelofte aan hem in alle gevallen vervuld moet worden.

De schrijfster dramatiseen en psychologiseert door een beeld te
geven van het optÍeden van vader en dochter en door de lezer in hun
gevoelens en gedachten te verplaatsen. Om aan een anticlimax te on!
komen - Jefta's dochter blijkt het leven te behouden - tekent zij het
offer, een ongehuwd bestaan in volstrekte eenzaamheid, die slechts
eenmaal per jaar gedurende niet meer dan vier dagen onderbroken
wordt, als een bijna-dood-toestand (Jefta's dochter gaat heen 'om af-
scheid te nemen van het leven'i zij neemt'voorgoed afscheid' van
haar vader enz.).

- H. Wolffenbunel-van Rooijen, Geschiedenis van het Oude Testa-

ment, z.p. 196010(Utrecht 19501). 156.
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Hij [Jefte] doorkruiste heel het land om vrijwilligers bij elkaar te krijgen.
Daama trok hij met een sterke legermacht tegen de Ammonieten op.
Toch bleef hij er diep van overtuigd, dat hi.j alleen met de hulp van Jah
weh de strijd zou kunnen winnen. En daarom deed hU. voordat hij de
strijd inzette, aan God een plechtige gelofle.
Nu heeft God meermalen getoond, dat de geloften, die de mensen Hem
doen, door Hem vol goedheid worden aanvaard. Maar wat Jefte beloof-
de, was in zichzelf verkeerd. Jefte was van de wijs gebracht door alles
wat hij gezien had van de heidense volkeren, waartussen hij leefde. Die
mensea brachten veel offers aan hun goden, zij brachten zelfs mensen-
offers.
En Jefte beloofde: 'Wanneer ik de veldslag win, zal ik de eerste, die mij
uit mijn huis tegemoet treedt, aan U ten offer brengen, Jahweh!'
Jefte behaaldc cen schitterende overwinning, ondanks deze belofte. De
Ammonieten werden diep vemederd en Jefte dankte.lahweh voor zijn
machtige hulp.
Nu restte hem nog de plicht om zijn belofte te vervullen, want hij wist
niet, dat hij zo'n belofte niet had mogen doen.
Aan het hoofd van zijn troepen reed hij naar zijn huis. Daar trad hem zijn
dochter tegemoet, juichend om zijn overwinning, zingend en op de tam-
boerijn spelend en dansend van vreugde.
Toen Jefte haar zag, scheurde hij zijn klederen van droeÍÏeid. 'Ach, mijn
arm kind,' riep hij uit. 'Wat verschrikkelijk is dat! Ik heb aan Jahweh
beloofd u ten ofièr te brengen en deze belofte moet ik vervullen.'
Geen ogenblik kwam het in de strenge Jefte op om zijn belofre te breken.
Al was dit ook het allerzwaarste wat hij bedenken kon, een belofte was
hem heilig.
En het meisje toonde zich een waar kind van haar vader. Vastbesloten zei
ze: 'Vader, wat ge aan God beloofd hebt, moet ge volbrengen.'
Zo volbracht Jefte de belofte, die hij voor God had afgelegd. En al was
het verkeerd van hem zijn dochter te offeren, toch is hij voor heel de
wereld een voorbeeld van een man, die zijn woord getrouw bleef.

De schrijfster, die een rooms-katholieke lezerskring voor ogen heeft,
laat er geen misverstand over bestaan dat Jefta in zijn gelofte een mens
op het oog heeft gehad, maar acht hem sterk verminderd toerekenings-
vatbaar. HU is een vroom mens, die God na de overwinning dankt,
maar behept met onzuivere godsdienstige voorstellingen. Jefta's doch-
ter wordt als moedig en even consequent als haar vader voorgesteld.
Haar verzoek twee maanden heen te mogen gaan en het gebruik haar
te herdenken blijven onvermeld. De aandacht is met name op Jefta
geconcentreerd. Die uit zich directer dan in Ri. I 1. Zonder een toon
van yerwijt zegt hij ronduit tegen zijn dochter dat hij haar moet offe-
ren. Wat van het bijbelverhaal moet bijblijven is volgens de schrijf-
ster dat een mens trouw moet blijven aan zijn woord. In de verwerke-
lijking van het adagium 'een man een man een woord een woord'
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wordt Jefta 'heel de wereld' ten voorbeeld gesteld. De realiteit en de

gruwelijk}leid van het offer worden afgezwakt door het onder de noe-
mer 'verkeerd' te brengen.

- E. Kuijt, Kinderbijbel. Het Oude Tesrament, 's-Gravenhage 19874
(1977r), t6l v.

Toen kwam de Geest van de HEERE op Jeftha en hij ging met zijn mannen
op de Ammonieten af.
Voordat de strijd begon, deed Jeftha aan de xrrre een gelofte, die niet
verbroken mocht worden: Hij zei: 'Wal het eerst uit mijn huis naar mij toe
zal komen, als ik de Ammonieten verslagen heb, dat zal voor de HEERE

zijn en ik zal het als brandoffer offeren'. Jeftha dacht hierbij aan een dier
uit zijn kudde.
De HEERE hielp Jeftha en zijn mannen: De Ammonieten werden verslageo
en hun steden ingenomen.
Toen Jeftha in Mizpa bij zijn huis kwam, ging zijn dochter, zijn enig kind.
hem met trommels en reien tegemoet. Jeftha zag haar en scheurde zijn
kleed, ten teken van rouw. Hij zei tegen zijn dochter: 'Ach, mijn dochter,
door u hgb ik nu zo'n verdriet, want ik heb aan de HEERE een gelofte
gedaan!'Zij antwoordde hem: 'Mijn vader, u moet met mij doen, zoals u
beloofd hebt- omdat u de Ammonieten door de hand van de HEERE versla-
gen hebt!'
Natuurliik mocht Jeftha zijn dochter niet offerenl
Zij zei tegen hem: 'Laat mij, met mijn vriendinnen, twee maanden in de

bergen treurcn. omdat ik nooit zal trouwen'.
Dit vond Jeftha goed en twee maanden later kwam het meisje terug. Het
is niet bekend, wat Jeftha met haar daama gedaan heeft. Wel weten we dat
zij nooit getrouwd is.
De meisjes van Israël maakten er een gewoonte van om elk jaar vier da-
gen met Jeftha's dochter te Saan spreken.

Met name behoudende protestanten zijn de beoogde lezers van Kuijt.
Voor hen biedt hij een hervertelling, waarin hij in behoorlijke mate

trouw blUft aan de bijbel, in zijn geval de Statenvenaling- Zo houdt
hij vast aan de term 'brandoffer'en klinkt er verwijt door in Jefta's
woorden ('door u ... ). In het oog yalt dat er veel uitleg gegeven wordt:
een gelofte moet gehouden worden; zij heeft betrekking op een dier
uit Jefta's kudde; scheuren van de kleren is een rouwgebaar; een men-

senoffer is uitgesloten. ln afwijking van de brontekst (Jefta handelde

oyereenkomstig zijn gelofte), merkt KuUt op dat niet bekend is hoe

Jefta zijn gelofte vervuld heeft. Uit het vervolg blukt evenwel dat

Jefta's dochter naar zijn oordeel bestemd was tot een leven in afzon-
dering, jaarlijks vier dagen onderbroken door een bezoek van de meis-
jes van lsraë1.
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- M. Bleij, Voor alle dagen van het jaar Bijbel voor kínderen,* Am-
sterdam 1990. 131.

Voor het grote gevecht bad Jefta tot God en zei: 'AIs U mij de overwin-
ning geeft, dan zal ik U het eerste geven dat mij uit mijn huis tegemoet
komt!'Het werd een grote oorlog, maar met Gods hulp versloeg Jefta de
Ammonieten. Hij veroverde zelfs twintig steden van Ammon. Jefta's Ía-
milie had gehoord van zijn grote overwinning en blij gingen ze hem teSe-
moet. Zijn dochter liep voorop. Zij danste van blijdschap omdat haar va-
der veilig thuis kwam. Toen Jefta haar zag aankomen, schrok hij vreselijk.
Hij dacht aan wat hij aan God had beloofd. HU wist ook darje een belofre
aan God nooil mag verbreken. Dus deed hij wat hij beloofd had. Vanafdie
tijd heÍdachten dejonge vrouwen in Israël de dochter van Jefta, iederjaar
vier dagen lang.

S. Hastings, De Bijbel voor jongeren. Verhalen en feiten in woord
en beeld,+ Haarlem 1994, 98v.

Toen bad Jefta tot God. 'Oh, God, als u mij de overwinning schenkt op de
Ammonieten, zal ik het ee.ste dat ik bij thuiskomst zie aan u offeren.'
Met Jefta als hun aanvoerder wisten de lsraëlieten de vijand zonder moei-
te te verslaan. Talloze Ammonieten werden gedood, en de rest sloeg op de
vlucht.
Toen Jefta thuiskwam, rende zijn dochter, zijn enig kind, hem tegemoer
om hem te begroeten. Ze had zich prachtig aangekleed en danste lachend
om hern heen, terwijl ze haar tamboerijn liet rinkelen. Maar haar vader
scheurde vol verdriei zijn kleren en verborg snikkend zijn gezicht in zijn
handen. 'Ik heb God een belofte gedaan. Ik kan mijn woord niet breken,
maar als ik me eraan houd, moetjij, mijn eigen dochter, sterven!'
'U moet uw belofte houden,'zei ze. 'God heeft u de overwinning ge-
schonken en nu moet u uw deel van de belofte nakomen. Maar geef mij
nog een paar weken om me voor te bereiden op wat komen gaat.'
Zo dwaalde ze twee maanden lang met haar vriendinnen in de bergen
rond en treurde om het leven dat ze moest verlaten. Toen keerde ze naar
haar vader terug, en deze deed wat hij had beloofd.

De gelofte en hoe zij werd vervuld
Object van Jefta's gelofte is over het algemeen het onzijdige 'het eer-
ste'. Minder gebruikelijk is 'de eerste' (Wolffenbunel). 'Een gelofte
doen'is vaak geworden tot 'bidden', 'een belofte doen'. 'beloven'
(anders Hadaway: 'Hij zwoer de plechtigste eed'). Wat toegezegd
wordt is object van 'offeren' (Hadaway, Hastings, Leeman, Wolffen
buttel), 'geven'(Bleij). 'Brandoffer'is in de hervertelling geen favo-
riete term. Hij wordt wel gebruikt door Ingwersen en Kuijt, voor wie
het offer echter bestaat uit een ongehuwd leven in eenzaamheid. Ge-
woonlijk is de opvatting dat Jefta's dochter werkelijk geofferd is, aan-
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vaard (Bleij [uit het slot blijkt dat 'geven'klaarblijkelijk 'offeren'is],
Hadaway [de term 'dood'valt 3], Hastings [de term 'sterven'valt],
Leeman, Wolffenbuttel) en wordt over de uitvoering van de gelofte

zonder commentaar verhaald. Wolffenbuttel evenwel tyPeert het offer
als 'verkeerd', terwijl Leeman tot uitdrukking brengt dat God zo'n
offer niet wil. Overigens wordt door geen der auleurs het offer be-

schreven. Volstaan wordt met aan te duiden, te suggereren dat Jefta's
dochter geofferd is. In overeenstemming met de brontekst is de be-

schrijving neutraal. Het gruwelijke van de gebeurtenis blijft toege-

dekt.

De ontmoeting, vader en dochter
In Bleij's versie wordt verhaald over de blijdschap van Jefta's doch-

ter Meer wordt er niet over haar gezegd. Zij wordt niet als sprekende

persoon ingevoerd, haar vader evenmin. Van hem wordt gezegd dat

hij schrok en deed wat hij beloofd had. Eerder in het verhaal is hij als

een 'dapper soldaat', 'een sterke man'gekarakteriseerd, als iemand

die niet tegen ruzie kan. Vader en dochter komen niet echt uit de verf.

Leeman voen wel Jefta sprekend in: 'Wat moet ik nu doen?'

schreeuwde Jefta. 'Meisje toch, ik heb jou aan God beloofd terwijl ik

zoveel van je houd.' Over de reactie yan zijn dochter zwijgt zij, vol-

staande met de mededeling dat Jefta deed wat hij beloofd had. Blj
Hastings staat de uitbundige vrolijkheid van de dochter in contrast

met het diepe verdriet van de vader, die onverbloemd haar de conse-

quentie van zijn gelofte bekendmaakt, weliswaar met een 'als'-zin,
die verstaan kan worden als een uitnodiging aan zijn dochter hem tot
ontrouw aan zijn gelofte te bewegen. Zij huldigt evenwel de opvat-

ting dat de gelofte ingelost moet worden. Een soortgelijke situatie-

schets geeft Hadaway, wiens Jefta-beeld ook geen negatieYe trek be-

vat. Met uitzondering van Kuijt en Cramer/Dalenoord is er geen

auteur die aan Jefta een verwijtende toon toeschrijft.6 In alle gevallen

wordt de ontmoeting als een volstrekt toevallige, onverwachte gebeur-

tenis beschreven.T Leeman bijv. beschrijft Jefta's reactie aldus: 'Maar

wat schrok hij. Hij had gehoopt dat er een geitje ofeen schaap op hem

CrÀmer-Schaap. Dalenoord laten Jefta zeggen: 'en jij bent het die ons (Ri. I li35l
'mii') in het ongeluk stortl'
Nergens wordt gezinspeeld op een gebruik de iriomfatoÍ feestelijk binnen te halen-

volgens Hastings. Leeman en Wolffenbuttel (vgl. ook Kuijo verwelkomt Jefta s

dochteÍ haar vadeÍ in haar een(je. Volgens Bleij is zij in gezelschap van haaÍ fami-
lie. Bij de anderen is zij in gezelschap van meisjes, vriendinnen. maarkomtdat niet
in miodering op het onverwachte karakrcr van de ontmoeting.
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toe zou komen. Het mocht zelfs een koe zijn; hij zou het dier graag
aan God schenken. Maar ...'

Aan de dochter wordt een bescheiden plaats gegeven. De behoefte
haar positie ten opzichte van de brontekst te versterken ontbreekt. Een
uitzondering vormt Ingwersens versie. Nogal eens wordt de indruk
gewekt dat Jefta's dochter een nog heel jong meisje is, een beeld dat
nog wordt versterkt door de bij het verhaal gepresenteerde afbeel-
ding,8 en dat als onbedoeld effect heeft dat haar reactie aan het adres
van haar vader, dat hij zijn woord moet houden (Hadaway, Hastings),e
het karakter krijgt van een naïeve uitspraak, gedaan door iemand die
de reikwijdte van zijn woorden niet overziet. Het maakt het meisje
onbedoeld tot slachtoffer en haar vader tot een onverantwoordelijk
handelende persoon.

Het verblijf in de bergen - de herdenking van Jefta's dochter
Het intermezzo van twee maanden wordt niet genoemd door Bleif,
Leeman, Wolffenbuttel. Het wordt getypeerd als voorbereiding op de
dood (Hastings, Hadaway) of op een ongehuwd bestaan (Kuijt). Het
gebruik Jefta's dochter te gedenken ontbreekt in de regel. Een uitzon-

Zie de afbeeldingen bij Bleij (de vader als krijgsman te voet en zijn jeugdige uit de
deur komende dochterde strekken hun armen naar elkaar uit), Hadaway (de va<ler
ontmoet zijn jeugdige dochter in gezelschap van andere meisjes), Hastings (de jeug-
dige dochter gaat met een tamboerijn haar op een kameel gezeten vader tegemoet).
Br1 Bleij bestaat een duidelijke discrepantie tussen de tekst en de aÍbeelding. Op de
afbeelding blijkt niets van schrik bij Jefta. Ook de familie die zijn dochter zou ver-
gezellen is afwezig. Wel vaker zijn aÍbeeldingen en tekst niet congruent. Wolffen-
buttels versie, waarin de vrouwen als metgezellen van Jefta's dochter bij de ont-
moeting met haar vader niet genoemd worden, gaat vergezeld van een afbeelding
van G. Doré die uitsluitend de reidans der vrouwen tot onderwerp heeft.
Zie ook Cramer-Schaap, Dalenoord: 'Vader', zei ik,'wat u God beloofd hebt, dat
moet u doen, wat het ook is. God heeft u toch immers de overwinning geschonken.
Dat is nu eenmaal zol' (p. 66). De auteurs beschrijven de geschiedenis van Jefta als
door de ogen van zijn dochtertje laéL, die met haar vader en haar voedster Hamutal
eenheelgelukkigejeugddoorbrengtinhetlandTob(Ri. ll:3).Ziliszeerophaar
vader gesteld die als een moedige 'fijne vent', een kundig veldheer en een eerlijk
mens bekend staat (p. 55). Het beeld van Jaël is overigens wat onevenwichtig. Dat
leidt tot merkwaardige contrasten. Enerzijds is zij een echt klein meisje, dat graag
in de bergen met haar vriendinnen speelt en bloemen plukt en in de herinnering
daaraan haar vader vraagt 'Laat mij met mijn vriendinnen eerst nog een tijdje de
bergen ingaan' (Ri. I l:37) (p. 66) - onder begeleiding dan zeker, is men geneigd op
te merken -, anderzijds wordt zij als al wel heel wijs voorgesteld. Zij troost haar
vader (p. 66) en filosofeert over de vraag of zo'n gelofte wel ingelost moet worden:
'Onze koeienknecht stamt nog af van de oude bewoners van het land en is dus een
heiden. Hij beweert dat je de goden steeds maar te vriend moet zien te houden,
willen zij je helpen. Hij is bang voor zijn goden, maar zo is de Heer toch niet!'
(p. 63) en 'Zou God misschien toch ook afgekocht willen worden?'(p. 64).
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dering vormt Bleij, terwijl Ingwersen en Kuijt het slot van het verhaal

verstaan als een verwijzing naar de gewoonte de vrouw te bezoeken

zolang als zij leefde.

De pLdats von God
Volgens Bleij versloeg Jefta de Ammonieten 'met Gods hulp'. Zo sug-

gereert zij dat God is ingegaan op Jefta's gebed. Dezelfde indruk
wekt Hadaway met: 'God gaf de Israëlieten kracht en al gauw dreven

zij hun vijanden op de vlucht ...', en Kuijt met: 'De HEERE hielp

Jeftha ...' 10 Bij Hastings reageen de dochter in overeenstemming met

de brontekst aldus: 'God heeft u de overwinning geschonken en nu

moet u uw deel van de belofte nakomen'. Soms wordt tot uitdrukking
gebracht dat Jefta weliswaar wint, maar niet dankzij ziir, gelofte. Zo

lezen we bij Leeman: 'Jefta won de oorlog want God wilde de lsraë-

lieten helpen', terwijl Wolffenbuttel verhaalt dat Jefta won 'ondanks

deze (= verkeerde) belofte', zo suggererend dat God vanwege de in-

houd van de gelofte ervan had kunnen afzien te helpen, maar in zijn

barmhartigheid en rekening houdende met Jefta's diepe, zij het on-
juiste geloofsovertuiging hem toch zijn bijstand niet onthouden heeft.

De tendens van het verhaal

Bij Ingwersen maakt het verhaal over het falen van Jefta duidelijk hoe-

zeer voor de volkomen verlossing van 'Gods volk'de komst van Jezus

Christus noodzakelijk was. In aansluiting aan de opmerking dat Jefta

deed wat hij beloofd had, merkt Leeman op, de gelofte als zodanig niet

veroordelend, maar wel de uitvoering ervan: 'Hij was vergeten wat

God tegen Abraham gezegd had: "Je mag Mij geen mensen offeren. Ik
wil dat de mens van Mrj houdt. Ik wil dat de mensen doen wat goed is" '

Zt verbindt aldus impliciet aan het verhaal de conclusie dat een gelof-

te niet altijd vervuld moet worden. Anderen zien in het verhaal de op-

vatting weerspiegeld dat een gelofte nooit gebroken mag worden. Heel

nadrukkelijk is dat de les van het verhaal bij Wolffenbuttel (vgl. ook

lngwersen). De versies van anderen (Bleij, Hadaway, Hastings, Kuijt)
bieden in elk geval de mogelijkheid die les aan het verhaal te verbin-

den.ll Aanknopingspunten om het verhaal negatief te duiden worden

niet gegeven. Expliciet wordt Jefta's dochter in geen der versies als

10. lngwersen vertelt ook dat de HeerJefta de overwinning geefi. maarzij heeft eeÍdeÍ

duidelijk gemaakt dal God niet iemand is die om een ofÍèr helpL
I l. Tot tweemaal toe, in verschillende conlexl. laten CramerSchaap, Dalenoord 'hun'

dochter van Jefta zeggen dat je walje beloofd hebt. ook moel doen (pp. 58, 66).

11
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voorbeeld opgevoerd. Wel is zij dat heel implicier bij Ingwersen, ter-
wijl zrj ook bij Hastings en Hadaway door haar reactie imponeert. Bij
de laatste lezen we: 'Ze zei eenvoudig: "Lieve vader, u hebt uw woord
gegeven en dat mag u nu niet breken ...".'Vaderlandsliefde klinkt heel
zwak door bij Ingwersen ('Ze denkt aan haar volk').

AJ *- e zi g h e i d v an krit í e k
In het oog valt dat in de beschreven kinder-, familiebijbels amper een
kritische toon wordt gehoord en niet tot uiting wordt gebracht dat in
Ri. I l:29-40 toch wel een heel gruwelijke geschiedenis wordt ver-
haald. Een kenmerk, eigen aan de hervertelling, is de dramatisering.
Hier hebben de hervertellers zich daarvoor gehoed en lijken zij blij te
zijn met de neutraliteit van de brontekst. In recente tijd zijn evenwel
ook op een breed publiek gerichte belichtingen van het bijbelverhaal
gepubliceerd, waarin geen blad voor de mond wordt genomen. Zo
bÍengt Meir Shalevl2 de geschiedenis van Jefta en zijn dochter ter
sprake onder de titel 'PersoonlUke tragedies' (pp. 280-282) met het
yolgende commentaar: 'Dit vreselijke mensenoffer bezorgt lezers tot
op de dag van vandaag kippevel en niet voor niets werd de dochter
van Jefta een bekende figuur in de wereldliteratuur,. Beter dan aan-
dacht te geven aan Jefta als offeraar kunnen we, aldus Shalev. hem in
het licht van Ri. I l:12-28 ten tonele voeren als een goed diplomaat,
een man van wrjsheid en tact, die wars was van oorlog en bloedver-
gieten. Verhalend over'de door God uitgekozen voorvechters, merkt
Kenneth Mcleishll op dat zij hem soms ook teleurstelden. Na gere-
fereerd te hebben aan de moord op Sisera door Jaël (Ri. 4:17-24) ver-
volgt hij met; 'Dit nodeloos bloeddorstige optreden werd slechts over-
troffen door Jefta ... Jefta bad God om de overwinning en deed de
gelofte dat hij ... het eerste wezen dat hem uit zijn huis tegemoet kwam
zou offeren. Het eeÍste wezen was niet een kuiken of een lam. de
gebruikelijke offerdieren, maar zijn eigen geliefde dochter - maar
Jefta deed zijn gelofte gestand en beledigde God met een mensenof-
feq iets wat zelfs Baàlsdienaren verfoeiden' (pp. 78v.).la

Shalev en McLeish hebben gemeen dat zij geen confessionele bin-
ding met de bijbel hebben en onbeyangen mer de inhoud ervan om-

12. De bibel nu. Brcdà 1999 (eerder Amsrerdam t995). Her berrefr een venaling uir
het Hebreews.

13. De mooiste verhalen uit de Bijbel, AmsÍe|dam 1997r. Het betÍeft een veÍaling van
een Engels boek uil 1988.

14. Mcleish schittert niet dooÍ het bezit van grole historische kennis. De strekking is
echteÍ duidelijk.
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gaan. Een andere recente auteur, die wat dat betreft op één lijn met
hen gesteld kan worden, blijkt in onderscheid van hen in zijn herver-
telling in bepaalde opzichten heel traditioneel te zijn en er zelfs niet
tegen op te zien een negatiever godsbeeld te presenteren dan de bron-
tekst bevat. we hebben het oog op Walter Wangerin.l5

In aansluiting aan zijn beschrijving van Jefta's gelofte ('wat mij
het eerste tegemoet komt... als brandoffer'), gedaan vlak voor de

strijd, noteert Wangerin: 'En de avonturier lachte daarop een bulde-
rende lach waaruit zoveel verwachting klonk, dat daarna geen krijger
in Israël nog weifelde. Jefta gaf een geweldige schreeuw en ging hen

voor in de strijd'(p. 186). Van de thuiskomst geeft hij de volgende

schildering: wanneer Jefta 'zeer opgewekt en breed lachend' in de

buurt van zijn huis komt hoort hij 'een kleine. Iieflijke lach die ver-

smolt met de zijne'. Zijn hart begint sneller te kloppen en dan ziet hij
'zijn dochter in een lang wit gewaad het huis uit komen ...'Hij gaf
bijna zijn rijdier de sporen, maar dan spreekt de Heer tot hem: Zii is
degene. Zoals lk u een overwinning heb gegeven, zo zuh u Mii dít kind
als een brandoffer loor uw belofte schenf,en (p. 190; cursivering van

de auteur). Wat in de brontekst vermeden is, gebeuí hier: de Heer

wordt expliciet getypeerd als iemand die een mensenoffer niet schuwt.

Zo'n god, die op demonische wijze een goedaardige schelm houdt

aan een argeloos gedaan aanbod, is niet in staat de show van het ver-

haal te winnen. Dat voorrecht geniet de vrouwelijke hoofdrolspeler
Een hele grote plaats is in geruimd voor de dochter van Jefta, 'een

lieflijke jonge vrouw met slanke vingers'. die haar vader voor zijn
vertrek ten strijde op zijn voorhoofd kust en zegt: 'Ga' (p. 185).16

Vier bladzijden lang komt zij zelf aan het woord via het dagboek dat

zij de laatste zeven dagen van haar leven heeft bijgehouden. We wor-

den daarin geconfronteerd met een h€el intieme mededeling: 'Mijn
vloed begon vandaag. lk ben nu een yrouw ...'(p. l8ó), en met een

moment van opstandigheid: 'lk ween omdat elke geboone het begin
is van de dood. Nee, nee, nee, mijn vader heeft in het geheel geen

vrede tot stand gebracht in het land. Kom. Laten we op weg gaan voor

ik woorden vind om te vervloeken' (p. 189), maar dominant is het

beeld van een yrouw, die ervan overtuigd is dat een gelofte aan de

Heer vervuld moet worden en haar vader geen verwijten wil maken

15. Her boek'ran God, Amslerdam 1997. 184'191. Het betrefi een veíaling uit hel
Engels, v€rschenen in | 996.

16. LateÍ, na haaÍ verzo€k om twee maanden haaÍ miÉgdelijkheid te mogen bewenen,
zegt Jeíla hetzelfde tot haaÍ, echteÍ zonder kus (p. 190).
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('Hij is even droevig als zij nu zelf is. Ach, hij was onwetend. Hij wist
het niet' tp. l87l), overtuigd als zij is van zijn liefde voor haar ('Hij
bemint me! Hij bemint me! Hij heeft me altijd bemind. Hij bouwde
dit schitterende huis voor mij ... [p. 187]), en wier dagboek eindigt
met de volgende woorden tot haar vriendin:

Wil je voor mijn vader zorgen nu ik dat niet kan doen? Als je dat wilt,
zweer me dan dat je hem niet alleen dient om mijnentwille maar ook om
hem.
Want hij bemint me, Milka. Daar heb ik nooit enige twijfel over gehad.
Vanaf het begin heeft mijn vader met heel zijn hart van mij gehouden, en
morgen zal hij me alleen nog maar meer beminnen.
Daarom moet je daar zijn als de zon opkomt en hij naar buiten kijkt om te
zien wat er veranderd is in de wereld. (p. 190)

Vroom is deze dochter van Jefta niet, wel een vrouw voor wie lief-
hebben samenvalt met de bereidheid tot totale zelfopoffering. Ook zo
worden moderne mensen in kennis gebracht met Jefta en zijn dochter,
door middel van een tekst die veel weg heeft van een script voor een
melodramatische film waarin het de vrouw vergund is een stereotiepe
rol met een lange geschiedenis te spelen en waaruit men zou kunnen
opmaken dat het erger is dat een vrouw met slanke vingers geofferd
wordt dan een dikkertje met worsthandjes.



6 Jefta en zijn dochter
In de literatuur van voorbiie eeuwen

Ter inleiding
Het verhaal over Jefta en zijn dochter heeft een rijke 'Wirkungsge-

schichte' gehad. In de literatuur in haar diverse verschijningsvormen,

in batladen, gedichten, novelles, romans en teksten voor toneelspel is

het opnieuw tot leven gebracht. In een aan de doorwerking van het

verhaal in de literatuur van West-Europa en Amerika gewijde studie

noemt de Anglist W.O. Sypherdl 305 van dergelijke werken.2 Het laat-

ste werk in zijn wel zeker niet volledige overzicht dateert uit 1939 en

ook daama hebben literatoren zich over het verhaal ontfermd.

In de literaire behandeling heeft het verhaal de eenvoud van de

oudtestamentische versie verloren. Het kone bijbelveÍhaal is vaak uit-

gegroeid tot een 'story' van grote omvang; het dramatisch karakter

sterker benadrukt. Soms hebben komische momenten een plaats ge-

kregen. In de regel wordt niet volstaan met een beperkt aantal 'sPe-

lers'. Ten tonele treden bijv. ook Jefta's vrouw, de moeder van het

meisje, de minnaar van Jefta's dochter, soms zelfs haar minnaars. Zo

kan het verhaal de trekken krijgen van een ware liefdesgeschiedenis

met de daarbij behorende ingrediënten als jaloezie en miskende lief-
de. Maar ook een broer, een tante, een priester, een profeet kunnen

geïntroduceerd worden. Spanning wordt opgeroepen door het Yerzet

van de moeder, de broer of de minnaar tegen de uitvoering van Jefta's

gelofte. Soms steunt de geestelijkheid Jefta in zijn overtuiging dat hij
het offer moet brengen. Soms keert zij zich tegen Jefta en leidt haar

interventie tot de redding van de jonge vrouw. Soms woÍdt zU ten

offer gebracht en bereikt de geschiedenis een dramatisch hoogtepunt

in het moment dat haar geliefde zich bij haar voegt en met haar in de

vlammen sterft. Soms bestaat het offer in de afzondering tot een leven

in kuisheid - wat een waar offer is als de vrouw een minnaar heeft.

Maar soms ook kriigt de geschiedenis een 'happy ending' door god-

delijk ingrijpen op het cruciale moment, wanneer het mes geheven is.

Jefta's dochter wordt niet alleen geschilderd als een haar vader toege-

wijd meisje, maar ook als een exempel van vaderlandsliefde.

l- w.O. Sypherd, Jepl,r/rah and his Daughrer, Newark, Delaware 1948.

2. E€n beschrijving van enkele daarvan geeft S. Liptzin,Biólical The es in Wotld
ait"ratrrs, Hoboken. New Jersey 1985. 102-l12.
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Het overgrote deel van de literatuur is van christelijke hand met
als gevolg dat herhaaldelijk het offer getekend wordt als een vooraf-
schaduwing van het grote offer op het kruis en een verband wordt
gelegd met het offer van Isaàk (Gen. 22). Het christelijk auteurschap
impliceert ook dat de overgang van literatuur naar stichtelijke lectuur
vaak vloeiend is. Van de literaire doorwerking geven we enkele voor-
beelden. Onze interesse gaat daarbij niet in de eerste plaats uit naar
literaire hoogtepunten. Immers, onze belangstelling betreft met name
de uitleg en de receptie.

Een stichtelijke novelle
Het eerste werk waar we de aandacht op richten is een l9e eeuwse
bijbelse novelle van de hand van A.G. Bruinses, getiteld Jephtq en
zijne dochter3 ei door de auteur aangeduid als een .gewijd tafereel,,
een 'vrije bewerking' van stof uit de bijbelse geschiedenis met ge-
bruikmaking van kleuren ontleend 'aan de verbeelding'. De schrijver,
niet werkzaam 'in de school of in de kerk', wil, aldus de yoorede.
zijn lezers 'aangename lectuur' bieden die 'ook als uitspanning in han-
den genomen kan worden'en hen langs die weg doen inzien ,dat het
aangenaam is, om, door de hand der geschiedenis bestuurd, de leiding
der Goddelijke Voorzienigheid te leeren aanschouwen en aanbidden !,
'Mogt ik hieÍ en daar het geloof aan, en het vertrouwen op Hem, die
gisteren en heden dezelfde was, versterken, den lijdenden broeder of
de bezochte zuster eenigen troost in het gewonde han storten en hen
leeren berusten in den wil van den altUd goeden en wijzen Vader!,, zo
wenst hij zichzelf toe.

De vader: een wijs en vroom mens, díe een tragische misstap beging
Jel'ta is bij Bruinses een edel mens 'die geene andere drijfveer kende
dan de zucht naar de vrijheid en onaÍhankeliikheid der Natie, waartoe
ook hij behoorde, en de eer van den God der Vaderen, (pp. l4v.),
iemand die niet naar mensenbloed dorstte, maar liever conflicten in
der minne schikte (vgl. Ri. I t: l2-28), een man wiens hart. ofschoon
hrj 'dagelijks ooggetuige van de verkeerdheden der afgodendienaren,
was, 'zuiver en onbevlekt' gebleven was. 'De warmste liefde tot Jeho-
va, zijnen God, den God zijner vaderen, zetelde in zijnen boezem,
(p. l2). 'Ook zijn vaderland ... was en bleef hem dierbaar; menige
zucht ontylood zijnen boezem bij het gezigt der ellende, die op her

3. Jephta en zqne dochter gevolgd door een eflal gewijde tdíereelen geschelst dooÍ
A-G. Bruinses. Groningen, A.L. Scholtens, 1844.
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zelve rustte, menig stil gebed ... zond hij tot den hemel op'(p. l2).
Vroom als hij is, begint hij de strijd met de Ammonieten niet zomaar,
'zonder vooraf nog met al zijn volk Jehova's zegen ... te hebben afge-
smeekt'(pp. l6v.). In die situatie 'Vol van het gevoel van behoefte

aan Jehova's bijstand in den krijg, doet Jephta eene zware, onbepaal-
de gelofte' (p. t7), hij belooft God het eerste dat hem tegemoet komt

als brandoffer. Wanneer de oveÍwinning behaald is, weigert hij. nede-

rig als hij is elke eer daarvoor: 'Door het volk half vergood en aange-

beden ... wees hij hetzelve naar boven, vanwaar het, vanwaar het al-

léén de zege had gekregen', met de woorden 'Gij hebt het gezien, dat

bij de afgoden geen heil en zegen is'(p. 24) en oproepend God de eer

te geven. Bruinses voegt eraan toe: 'Zoo sprak de waardige man, die

zich geheel als een bloot weÍktuig in de hand der Voorzienigheid be-

schouwde' @p.24v.). Wanneer Jefta getuige is van de uitbundige
yreugde van het yolk, dankt hU God, terwijl tranen van aandoening in

zijn ogen welden 'en stroomden langs zijne door de zon der woestun

verschroeide wangen' (p. 27 ).
Jefta's godsvruchtigheid tr€edt ook aan het licht in de wijze, waar-

op hrj. de weduwnaar - zijn vrouw was in het kraambed bij de ge-

hoorte van hun eerste kind overleden - zich, na zich hersteld te heb-

ben van het verlies van 'zijne trouwe gade', met hart en ziel aan de

opvoeding van zijn dochter had gewijd ('Met angstvallige bekomme-

ring hield hij haar afgescheiden van dezulken, die haar tot afgoderij

en zonden zouden kunnen verleiden') met als resultaat een Yroom

meisje die opgroeide 'voor haren vader, voor God en voor haar vader-

land'(p. 20). Wat men ook van hem zou kunnen zeggen, Jefta is een

alles behalve gevoelloos mens. Na de ontmoeting met zijn dochter is

hij een van verdriet gebroken man, die geen woord meer kan uitbren-
gen (p. 3l). Op de dag van het offer is hij een door lijden getekend

mens - 'Men zoude hem bijna niet herkend hebben, zoo was hij dooÍ
het inwendig, nameloos lijden ... veranderd en verouderd'(p. 39) -,
die overmand door sman niet meer bemerkte wat er om hem heen

gebeurde (p.40) en die, na even bij de komst van zijn dochter in de

realiteit teruggekeerd te zijn, bij het voltrekken van het offer bewus-

teloos neerzonk naast zijn 'zieltoogende' dochter (p. 4l). Eenzaam,

verteerd door verdriet over zijn onbezonnen gelofte, te midden van

een volk dat al gauw zijn daden vergeten was, verscheen hem zes

jaar na het offer van zijn dochter de dood als een weldoener en werd

hij verlost uit een wereld die voor hem geen enkele fleur meer had

(p.43).



78 Jefta en ziin dochter

Maar hoe kwam Jefta er in vredesnaam toe zo'n onbepaalde ge-
lofte te doen? Te meer dringt die vraag zich op daar 'wijsheid en be-
zadigdheid' zijn optreden tegenover de Ammonieten kenmerkten.
Bruinses constateert dat bij het doen van de gelofte 'alléén hoog op-
gevoerd godsdienstig gevoel, gloeijende geestdrift, alleen de lieÍde
tot het vaderland, hoogen moed en dankbaarheid aan God'tot uiting
kwamen (pp. 17v.), maar nadenkendheid en voorzichtigheid en het
besef door Jehova ter verantwoording geroepen te kunnen worden
geheel afwezig waren. Ter verontschuldiging van Jefta voert Bruinses
aan dat Jefta vol was van 'het gevoel van behoefte aan Jehova's bij-
stand in den krijg'(p. l7). Weliswaar handelde hij door het doen van
de gelofte 'geheel in den geest der oudheid', toen men meende door
de gelofte 'God zoo veel te eerder tot begunstiging en bijstand'over
te halen (p. l8), maar bij Jefta spcelde ook een rol dat 'hij in den
eigenlijken zin niet zulk eene bijzondere roeping tot veldheer had ont-
vangen, dan zijnen voorgangers' (p. l7). Bovendien was hij, ofschoon
een vurig vereerder van Jehova. niet al te goed bekend met de Mozaï-
sche voorschriften omtrent de geloften, een lot dat ht deelde met de
meeste Israëlieten in een tijd, waarin zelfs de kennis van priesters en
levieten te wensen overliet.

Dezelfde onkunde voert Bruinses aan als argument ter beantwoor-
ding van de vraag of Jefta's dochter niet te redden was geweest, door
afkoop van de gelofte of anderszins. Bovendien speelde een onjuist
godsbeeld. onder invloed van 'de godsdienst der heidenschen nabu-
ren'Jefta parten. Hij wist van geen wijken in de mening dat God een
mensenoffer op prijs stelt. Maar druist de inlossing van de gelofte
niet in tegen het vadertijk gevoel? Jefta had zijn dochter toch hars-
tochtelijk lief? Hoe is het dan mogelijk 'dat hij met eigen hand zijn
eenig kind het doodelijk zwaard in de borst konde drukken?'Het ant-
woord luidt: 'Bezat dan ook Abraham die kacht van geest niet ...? O!
het geloof aan God, het gevoel van pligt, van schuld aan het vader-
land. kan alles overu innen tp. 34r.

De dochter: een vrouw vol g;odsvertrouwen
Jefta's dochter, Machala geheten, wordt geïntroduceerd als ,de eeni-
ge telg die hem Ueftal van zijn huwelijk was overgebleven'. Zij, een
meisje 'in den schoonsten tijd haar levens; beyallig en aanminnig als
een engel, schoon als de dageraad, en onschuldig als een Hemelinge',
bevond zich bij afwezigheid van haar vader alleen met een oude
dienstmaagd 'op het landgoed van den krijgsman'. Door ieder die haar
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kende, werd zij als het edelste meisje geërd en bemind'(pp. 19v.).

Volgens'hare speelgenoten'was zij iemand'die geene andere vreug-

de kende dan in haren vader, in haar vaderland!'(p. 26). Bovendien

was zij heel godsdienstig.
Machala leeft voor haar vader. Na de dood van haar moeder is zij

'zijne eenige vreugde, die de aarde hem nog kon opleveren. het eeni-

ge wat hem nog aan het leven bond'(p. 20), een meisje door de schrij-

ver aangesproken als 'aangebeden engel van uwen vader, zijne eenig-

ste troost en zaligheid' (p. 26). In die rol werpt zij' wanneer haar vader

ten strijde is gehokken, zich voor de Heer neer om zegen voor hem af

te smeken (pp. 2lv.) en verzet zij zich niet tegen de inlossing van de

gelofte: zij 'zoude gaarne leven tot zijn geluk, maar, zijne eer eischte

haren dood, en zij zoude hem de ruste benemen door hem te hinderen

in de vervulling ziiner belofte' (p. 3l; vgl. ook p- 36). Zij is begaan

met het lot van haar vader, wanneer zij hem ziet'lijden en worstelen

met de stille maar des te nijpender wanhoop' (p. 33). Wanneer hij

haar tijdens de twee maanden voorafgaande aan het offer bezoekt 'om

aan hare borst uit te weenen; dan kostte het haar soms moeite om

staande te blijven, maar haar geloof zegepraalde toch ten laatste' en

immer ging ook Jephta bedaarder en getrooster heen. dan hij geko-

men was' (p. 33).

Machala's optreden, na het bekend worden van de consequenties

van de gelofte, is aanmerkelijk imponerender dan dat van haar vader

De 'heldhaftige helderdochter' blijkt over een bewonderenswaardige

kaÍaktervastheid te beschikken. Zich realiserend geofferd te moeten

worden is zij niettemin in staat 'met vastheid' met ernst'en 'met eene

vaste stem' te spÍeken (pp. 29v.). Terwijt Jefta op de offerplaats, in

afwachting van de komst van zijn dochter machteloos achteroverzinkt

'zijn gelaat met de handen bedekkende, niets meer hoorende, niets

meer ziende' (p.40), om wanneer zijn gearriveerde dochler hem aan-

spreekt 'woest en onstuimig'op te springen' haar om de hals te vallen

en de afscheidskus op de wangen te drukken, hebben hemelse gela-

tenheid en kalme zielsrust de overhand bij Machala: 'een traan blonk

in haar oog, maar zij onderdrukte dien, opdat haren vader die niet

zoude zien en hem smart veroorzaken. "Bedaar, mijn vader!" - lispel-

de zij zacht, - "bedaar! het zal niet lang meer duren, de strijd is haast

volstreden voor u en voor mij, Dan zal de Heer mij eene eeuwige

kroon schenken, en u zal Hii troosten. Kom! nog eenmaal aan Zijn

altaar nedergeknield, en Zijne gunst ingeroepen"' (p. 4l ). voorafgaan-

de aan de komst van zijn dochter had Jefta zichzelf overgegeven aan
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zelÍbeklag: "'Wat toeft gij, Machala" - zoo sprak hij zachtkens in
zich zelven, "waar blijft gij, mijne geliefde? Of vreest gi misschien
den dood? Is u de moed ontzonken? O, mijn kind! hoe gaarne zoude
uw vader voor u steÍven, want die dood is de eindpaal van alle leed;
maar de Heer zou mijn leven niet willen aannemen. O, wanneer gij
gestorven ziJt, z f giJ boven alle leed verheven zijn; maar ach! uw
vader zal moeten leven ...zonder dat hem eenige troost zal overblijven
... Waarom komt gij dan niet mijne dochter? ... Kom dan, kom! ach
folter mij niet langer!"' (p. 39v.).

Machala's grootsheid treedt ook aan het licht in haar optreden op
de avond, voorafgaande aan de dag van het offer. 'Hare zusters,. de
meisjes die haar de twee laatste maanden van haar leyen vergezeld
hadden, leden oneindig veel meer dan zijzelf. 'Haar nog te troosten
en moed in te spreken, was het laatste werk dat zij [Machala] op den
laatsten avond haars leven te vervullen had'(p. 36). Haar imponeren-
de gedrag vindt zijn oorsprong in haar geloof, godsvertrouwen. Zij
bidt voor haar vader, wanneeÍ hij uitrukt voor de strijd (pp. 2l v.) en
op het moment dat duidelijk is dat de inlossing van de gelofte haar het
leven kost (pp. 3lv.), en dankt voor de overwinning (p. 27). Wel kent
zij haar ogenblikken van twijfel. ln de eenzaamheid van haar laatste
nacht uiten haar angst en smart zich in bittere klachten, maar zelf
corrigeert zij zich (p. 37). Geen verwijt komt uit haar mond, ook niet
aan het adres van God. Haar godvruchtigheid stelt haar in staat waar-
dig, zonder angst de dood tegemoet te gaan. Haar geheim was het
bezit van 'de godsdienst, die dochter des hemels. die den armen ster-
veling boven het lot verheft, en naar eene wereld heenwijst, waar het
beter is dan hier op aarde: de godsdienst die haar van derjeugd af aan
was ingeprent, en die alle aandoeningen en gevoelens bij haar gelou-
terd had' (p. 30). Op haar laatste levensayond zegt zij tot haar gezel-
linnen: 'Zoude ik weigeren om aan 's Heeren roepstem te beantwoor-
den ...? Zilne wachters zullen mij omzweven, en ... mij naar de
eeuwige tabernakelen voeren, waar Jehova is. die ik zal zien en aan-
bidden met Zijne heiligen'(p. 36). Haar 'credo'is door de schrijver
onder meer voorbereid door een karakteristiek van de ,zaligheid 

en
vrede' die door de godvruchtige gesmaakt kan worden, voor wie de
dood niet 'een bode der verschrikking is, maar een zachte aanminnige
engel, die met den straalkrans der onsterfelijkheid om de slapen, en
het teeken des geloofs in de handen, den stervenden naar betere ge-
westen yoert'. Het 'akelige graf is voor de gelovige ,eene zoete rust-
plaats na den harden strijd tegen zonde, wereld en ellende. eene rust-
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plaats, waaruit men zal opstaan tot een eeuwig, onverderÍlijk leven'
(p. 35). Machala's geloof is gegrond op vertrouwen en overgave. Bij
diverse gelegenheden spreekt zij dat uit: 'Zijn (Gods) doen is majes-

teit en heerlijkheid ... Wie zoude Zijnen weg doorgronden, of zijne
daden berispen? ... wij zullen zwijgen en aanbidden' (p. 36); 'Hij
[God] heeft hel zoo gewild, en waarom zoudt gij tegenstÍeven'l', en:

'Zo]ude zij dat leven aan Jehova betwisten, die het haar geschonken

had, en het ook wederom terug konde eischen, die alleen het regt had

om er over te beschikken?' (p. 3t). Haar troost vindt zij in het ver-

trouwen dat God haar 'eene nagedachtenis stichten (zal) die beter is,

dan veelheid van dagen, en menigte van kinderen' ([vgt. Ri. I l:40];
p.38).

Machala's vaderlandsliefde kwam al ter sprake. Op haar bereid-

heid zichzelf op te offeren wordt a[ gepreludeerd in een beschrijving
van haar stemming na haar gebed aan God om zegen voor haar vader

in de stijd: 'Al stegen voor het oog harer verbeelding de roode ver-

woestende vlammen omhoog, al meende zij soms ook het gekerm der

stervenden en gewonden te hoorenl zij wist het, dat zonder offers de

heilige zaak niet tot stand zoude komen, en volhardende in haren

omgang met God, die het beleid van den strijd in Zijne magt had,

voelde zij telkens meerder kracht en sterkte in haren boezem groei-
jen' (p. 23). Ook verder gunt de schrijver ons een blik in de gevoels-

wereld van Machala: zij zou zo graag de bloei van haar beminde va-

derland na de overwinning op de Ammonieten gezien hebben, maar
zij beseft dat vervulling van die wens in strijd is met de gelofte en de

toorn van God over het land zou oproepen (p. 3 I ) en zo is zij, zegt zij
haar vriendinnen, bereid 'den schoonen dood voor het vaderland, voor
het welzijn van den heiligen grond, die de Heer ons heeft geschon-

ken'te sterven: 'lk sterf om mijnen vader van zijne gelofte te ontbin-
den, en het heil van Israël duurzaam te doen zijn. En is dat niet schoon

en heerlijk?'(p.36).
Maar, zo zou men kunnen vragen, is een meisje dat bereid is

geofferd te worden, wel een normaal mens, iemand bij zinnen, die
weet wat zij doet? Bruinses houdt Machala aan ons voor als een

vrouw die ten volle bij haaÍ verstand is en een weloverwogen keuze

maakt. 'Neen, het was geene verachting van het leven', zU wist wat
zij opgaf: 'Zij had zoo dikwerf in zoete droomen gedacht, aan het
ogenblik dat zij als gade met eenen deugdzamen echtgenoot zoude

vereenigd worden ...' (p. 29). Zrj was zich ervan bewust dat haar

keuze'een roemlooze, vroegtijdige dood, een geweldige dood aan
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den voet van Jehova's altaar, en dat door de hand van haren vader!'
(p. 30) betekende. Bij zulke gedachten kon zij ineenkrimpen van
smart. Tegelijk besefte zij dat zíj het 'leven hoe schoon, hoe heerlijk
ook'toch eens moest afleggen, en dat 'al verscheen de dood dan nu
onverwacht, en onder eene schrikkelijke gedaante, het verschil toch
slechts enkele dagen was'. Dankzij haar geloof kon zij zich overge-
ven aan berusting 'in den wil des Heeren; Hij had het (leven) haar
gegeven, Hij eischte het weder terug; - getroost en gelaten, blij-
moedig zoude zij het Hem weder geven, want het was nog rein en
onbezoedeld, en denzulken is de dood niet verschrikkelijk'(p. 3l).

Ook uit Machala's verzoek twee maanden met haar vriendinnen
'naar het eenzame dal'a te mogen gaan 'ten einde mij daar tot den
dood voor te bereiden en mijnen maagdelijke stand te beweenen'
(p 29), blijkt dat haar bereidheid te sterven weloverwogen was. In
zijn beschrijving van haar 'stille verblijf, gelegen in een tot nadenken
opwekkend oord, ver van de wereld verwijderd' (p. 32) rept Bruinses
verder niet meer over het bewenen van de maagdelijheid (vgl. even-
wel ook p. 42), maar legt hij alle nadruk op de voorbereiding tot de
dood: 'de martelares' sloot zich op om zich 'tot God te verheffen'
(p.32).

Het godsbeeld: 'Wat God doet, is welgedaan'
Zoals reeds aangeduid, verloopt de geschiedenis dramatisch ten ge-
volge van een onjuist godsbeeld bij Jefta, maar ook bij zijn dochter.
Beiden menen dat God behagen schept in het offer van een mens en
houden daarom onwrikbaar vast aan de inlossing van de gelofte. Maar,
zo zou men kunnen opwerpen, als God een mensenoffer verafschuwt,
had hij dan niet kunnen voorkomen dat in strijd met zijn voorschrif-
ten en de regels der humaniteit gehandeld werd? Bruinses antwoordt
ons: 'Wel konde Hij dat, even zoo goed als Hij iedere misdaad kan
verhinderen. Maar waar bleef dan de zedelijke vrijheid van den
mensch?', en benadrukt - God mag niet medeverantwoordelijk ge-
maakt worden voor de dood van een onschuldig mens - dat Jefta zelf
ten volle verantwoordelijk is voor zijn onbezonnen eed en de wijze
waarop hij die uitvoerde. 'Daarbij betaamt het ons niet om de godde-
lijke daden te willen beoordelen; Hij is oneindig wijs en verre boven
onze bevatting' (p. 34). Bruinses verwoordt hiermee het geloof dat hij
ook toedicht aan zijn vrouwelijke hooÍdpersoon: het ware geloof

4. De bergen van Ri. I l:36,37 zijn tot 'dal'geworden
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wordt gekenmerkt door overgave en volledig vertrouwen in God. 'Wat

Cod doet, is welgedaan' (Gez.432).
Met het bovenstaande is niet alles over God gezegd. Ook is Hij

degene die de zijnen bijstaat en tot grote daden in staat stelt, wanneer
zii onder het aanroepen van zijn naam de strijd voeren (pp. 23v.).

Kortom. in het zuivere geloof van de bijbel paren zich. naar het oor-
deel van de schrijver, religieus nationalisme, accentuatie van mense-

lijke verantwoordelijheid en onderwerping aan de wil van de alwijze
God. Het is het geloof dat de schrijver zelf aanhangt en zijn lezers

door middel van zijn 'tafereel' wil voorhouden. Bovendien wil hij
Jefta's dochter de jongeren ten voorbeeld stellen. 'Den schoonen

strijd'die Machala had volstreden memoriserend. sluit hij zijn novel-

le, aanknopend aan Ri. I l:39, 40, af met te verhalen over de nage-

dachtenis van Machala, 'reiner. heerlijker en onvergankelijker dan

ééne van Israëls vrouwen had verworven' (p. 42). Haar graf werd een

bedevaartsplaats, waar haar geschiedenis levend werd gehouden; 'En

wanneer eene moe der hare dochter tot kinderliefde, en trouw aan

Jehova wilde opwekken, of een vader zijnen zoon, de heiligste liefde

die tot het vaderland wilde inboezemen, dan ging men naar den grond'

die Machala's bloed had gedronken, waar haar stof den morgen der

opstanding tegen sluimerde, en verhaalde. op het eenvoudige graftee-

ken gezeten. wat zt gedaan had. en wie zij was geweest'(pp. +Zv.).

Zoals blijkt heeft Bruinses met zijn novelle een pedagogisch doel,

de dochter van Jefta te presenteren als identificatiemodel voor jonge

mensen. Omtrent zijn doelstelling laat hij geen misYerstand betaan,

evenmin over zijn godsbeeld en over zijn oordeel over Jefta's gelofte.

Op de eerste bladzijden van zijn novelle geeft hij daarvan een helder

beeld. Zo zet hij van meet af aan de lezer op zijn spoor' De geschiede-

nis van Israël. waarvan Jefta's leven deel uit maakt, is naar zijn mening

een geschiedenis die 'ware levenswijswijsheid'predikt en laat zien wat

ook in andere perioden van Israëls gescheidenis aan het licht treedt 'dat

alleen in de dienst van God, in onwankelbare trouw aan Zijne geboden

en inzettingen. rust, yrede en ware blijvende voorspoed is' (p. l). God

typeert hij als 'de heilige en regtvaardige Bestuurder van het Heelal.

[die] nimmer het kwade ongestraft laat, maar met ieder offer aan de

zonde gebÍagt. de verschrikkelijkste gevolgen heeft verbonden'. Ook

is Hij echter de God die 'zich zelven steeds gelijk blijft in gadelooze

ontferming, en nimmer den met schuld beladene. die tot Hem komt met

ootmoed en berouw' van zich afstoot '(pp' 1v ) Jefta's gelofte houdt

ons de les voor 'dat alle ijver zondeÍ Yerstand, iedere onbedachtzaam-
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heid en roekeloosheid, ook wanneer die uit eene goede bron voor-
yloeijen, de schromelijkste gevolgen na zich slepen', en 'omzigtigheid,
in het dagelijks leven geboden is, want 'Driftvervoering, handelen in
opgewondenheid van geest, zijn zoo dikwerfde bron van onherstelbaar
ongeluk'(p.3).

Het karakter van de beschrijving
In onze weergave van Bruinses' novelle werden we al doorlopend ge-
confronteerd met het karakter van zijn beschrijving. Nog bij enkele
elementen uit zUn sfeertekening willen we expliciet de vinger leggen.

Bruinses geeft het volgende beeld van de ontmoeting tussen doch-
ter en vader: Machala neemt 'buiten zich zelve van vreugde'(p. 25)
na de overwinning het initiatief om met 'de bloem der maagden' haar
vader, de redder van Israël, tegemoet te gaan om hem 'onder vrolijk
snarenspel en de toonen der cyther, met gewijde Iofzangen'naar zijn
huis te geleiden om hem daar de verdiende rust te geyen (p. 26). De
schrijver onderbreekt zijn relaas met een aanspraak tot Machala, waar-
in hij anticipeert op het vervolg en het dramatisch karakter van het
gebeuren verhoogt: 'Arme, schuldelooze maagd! aangebeden engel
van uwen vader, zijne eenigste troost en zaligheid ...waarom moest
juist die edele, goedhartige aandrift van uwe kinderlijke ziel, u ten
verderve voeren, en uwen grijzen vader ten prooije geven aan de na-
melooste ellende ... Blijf! blijf binnen de muren uwer woning ...,
(p. 26). Pas op het moment van de ontmoeting herinnert Jefta zich
zijn gelofte. Hij barst uit 'in luide jammerkreten' en ,verscheurt wan-
hopig zijne kleederen'. "Ach, mijne dochter!" - gilt hij uit, terwrjl
hij zich de haren uit het hoofd njt, - ... Schrik en ontzetting grijpen
allen aan, het gejuich verstomt, de cyther zwijgt, ... Eene stilte als die
des grafs heerscht rondom'(pp. 28v.). Na de ontmoeting van vader en
dochter gaan hun volksgenoten 'stilzwijgend, met een bezwaard ge-
moed en een traan in het oog huiswaarts, want allen, ook de ongevoe-
ligsten, beseften, dat de zege duur gekocht was, (p. 32).

Het verblijf yan twee maanden in het dal wordt aldus gekarakteri_
seerd: 'Hier in dit stille treurhuis openbaarde zich eene zegen Gods,
zoo als de wereld die zelden ziet, de vrede, de onuitsprekelijke vrede
yan een aan God overgegen gemoed, dat de vaderhand kust. ook wan_
neer die hard drukt' (p. 32). De laatste avond valt de volgende be_
schrijving ten deel: 'Het was avond; Machala zat met hare vriendin-
nen in de open lucht, en liet hare blikken over het omrinsende
landschap weiden ... waarover de van achter het gebergte met d;luis-
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ter van eenen Oosterschen nacht opkomende maan haar helder, wee-
moedig schÍnsel wierp... Slechts Machala was bedaard, hare geheele
houding drukte ernst en vrede uit. Het schoone oog rustte onbeweeg-
lijk op den helderen hemel, die haren van het stof ontboeiden geest
weldra zoude opnemen. Het was haar alsof die millioenen schitte-
rende starren haar als zoo vele engelen tegenlachten ...'(p. 35).

De houding van Jefta en zijn dochter op de dag van het offer kwam
reeds ter sprake. Die dag had zich vroeg in de morgen al een talrijke
menigte verzameld 'zoo uit nieuwsgierigheid, als uit belangstelling
in het lot van vader en dochter'en terwijl 'de priester, en naast hem
Jephta, de ongelukkige grijsaard'bij het altaar wachtten, verscheen
Machala met haar vriendinnen, zij met een sneeuwwit kleed dat 'golf-
de in wijde plooijen om hare slanke gestalte; een krans van leliën en

cypressen prukte op hare schitterende zwarte haÍen', de anderen in
rouwgewaad (pp.38-40). Nadat het gebed is uitgesproken doet de
priester zijo werk. Zegenend legt hij zijn handen op het hoofd van het
offer: "'Heer! ontvang mlne ziele!" hoort men haar nogmaals roe-
pen. Het noodlottige offermes flikkerde in de stralen der morgenzon,
een luide kreet van ontzetting steeg uit aller mond ...' (p-  l).

Een cultuurhistorische roman
Het tweede werk, waaraan we aandacht schenken, dateeÍt uit de 20e

eeuw. Het draagt eveneens de titel Jefta's dochte; en is van de hand
van een rooms-katholiek auteur, Vincenz Zapletal, teyens de schrilver
van een wetenschappelijke commentaar op het boek Richteren. Het
boek is een soon biografische roman met een omvang van 372 pagi-
na's, waarin een voornamelijk fictieve schets van het tragische leven
van Jefta wordt gegeven, getekend met behulp van bijbelkennis en
een reconstÍuctie van de cultuur en de geschiedenis van het oude Is-
raël in de richterentijd in het licht van wat er over het leven van de

bedoei?nen bekend is. Aan de verwikkelingen rondom Jefta's gelofte
zijn ruim 50 pagina's besteed.

De vader: een mqn von absolute gehoorzaamheid, venuld met
plichtshesef
Jefta wordt geschilderd als een vroom veldheeq die zich volledig toe-
vertrouwd aan JHwH, de god die Israëls oorlogen voert. Tegenover

5. V. Zapletal, Jephtas Tochter Kulturbilder aus der FrÍih.eit des jiidischen Uolkes.
Pad€rnbom 1920. Het boek is in het Duits geschÍeven. Citaten erxil worden in Ne-
derlandse vertaling weergegeven.
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hem, de absolute koning, die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
vraag, voelt Jefta zich nietig en volstrekt afhankelijk (pp. 321v.). On-
wrikbaar staat Jefta voor zijn woord (p. 347).

Geconfronteerd met de consequentie van zijn gelofte is hij niet
vol bekommernis om zijn dochter, maar kan hij het niet nalaten zijn
eigen tragiek te verwoorden.6 Hij roept bij zichzelf de vraag op: 'Moet
ik nu op het hoogtepunt van het geluk (na de overwinning) tot een
eenzaam mens worden?'(p. 336 [eerder al had hij zijn zoon en zijn
vrouw verlorenl). Zich tot God wendend, zegt hij: 'O, God, hoe zal ik
dit verlies kunnen dragen?' (p. 338). Vlak voordat zijn dochter geof-
ferd wordt, schildert hij zijn eigen lot als volgt: 'Ik kan niet meer vol
goede hoop de toekomst tegemoet zien, omdat ik jou, mijn oogappel.
verlies. Geen geluk kan jou veryangen' (p. 349). Wanneer hij na zijn
daad tot het inzicht is gekomen dwaas gehandeld te hebben, zegt hij
tot zichzelf: 'O, Scheula, kon je maar bij mij terugkeren, bij mij die in
eenzaamheid treun' (p. 365). Zo brengt Jefta tot uirdrukking dar hij
zielsveel van zijn dochter houdt, maar accentueert hij bovenal zijn
eigen smanelijk lijden. Opvallend in dit verband is ook dat nergens
gezegd wordt dat Jefta medelijden met zUn dochter heeft. Amper ook
verwoordt hij wat hij haar heeft aangedaan. Bij uitzondering horen
we: 'O wee mij, ik brak je leven. Overhaast heb ik gehandeld', ogen-
blikkelijk echter gevolgd door 'Mijn geluk is vernietigd. Grote schuld
heb ik op mij geladen' (p. 366). Wel prijst hij haar om haar moed:
'Gewillig is zij ook in smart. Haar hart versaagt niet. De moed ont-
zinkt haar niet' (p. 338). Wat betreft de verhouding van vader en doch-
ter ten opzichte van elkaar vindt er een zekere verschuiving plaats.
Vóór de gelofte is Jefta flink. Hij spreekt zijn dochter moed in, wan-
neer zij bij zijn yertrek ten strijde vreest voor zijn leven: 'Wees niet
bang, want ik sta onder de bescherming van JHWH en zal zeker met
buit beladen terugkeren. Veel kostbare sieraden zul je dan krijgen.
Wees niet bedroefd. want een blij weerzien zal op dit afscheid volgen'
(p. 324). Na zijn terugkeer is het de dochter die haar vader moed in
moet spreken.

Jefta's gelofte situeert Zapletal ten tijde van het gevecht mer de

Ammonieten, op een moment dat Jefta ter ore is gekomen dat een

aantal van zijn krijgers de st jd opgegeven heeft. Op dat hachelijke

6. Ook Bruinses' Jefta lijdt aan zelfmedelijden, maar bij Zapletal is deze karaktenrek
wel heel in het oog springend. Zonder twijfel is hel niet de bedoeling van de schÍij-
vers Jefta in dit opzicht negatiefte belichten. Onbedoeld bereiken zij dit effect even-
wel bij de tegenwooÍdige lezeÍ.
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moment doet hij aangedaan als hij is zijn gelofte: 'JHWH, u bent mijn
Heer. In uw hand leg ik mijn lot! Heer der heerscharen, wanneer u de

Ammonieten in mijn macht geeft, dan zal wie ook maar als eerste uit
de deur van mijn huis mij tegemoet komt ...' (p.32'l).

Door zijn situatieschets verontschuldigt de schrijver Jefta enigs-
zins voor zijn gelofte. Jefta reageert impulsief, ondoordacht. Door
aan de gelofte de uitroep 'O, Jefta. wat hebje gesproken!'toe te voe-

gen, laat de schÍijver uitkomen dat Jefta een verkeerde, omineuze uit-
spraak heeft gedaan (p. 327).

Uitvoerig staat Zapletal stil bij Jefta's trouw aan zijn gelofte,
geroepen als hij zich yoelt te verklaren hoe iemand ertoe kan komen

zijn eigen dochter te offeren. Ter toelichting wijst hij op Jefta's ka-

rakter en godsbeeld: God is voor hem de absolute vorst; als militair
hecht hij zeer aan gehoorzaamheid en plichtsbetrachting. Boven-

dien huldigde hij. die lange tijd in heidense omgeving had gewoond

en geen contact had met het heiligdom te Silo, het centrum van

zuivere Jswx-verering, onzuivere godsdienstige voorstellingen. Met
andere JHwH-yereerders meende hij dat God een genoegen gedaan

kon worden met een mensenoffer en zijn kind niet gelukkig zou

kunnen worden, als hij tegenover JHwH zijn woord zou breken
(p. 347). Hoe onjuist Jefta's visie op God is, maakt Zapletal duide-

lijk door Jefta na zijn daad te confronteren met het oordeel van de

hogepriester te Silo, Pinechas.

Verhaald wordt hoe Jefta op bedevaart gaat naar Silo, nadat hij
had vernomen dat de hogepriester zijn offer had afgekeurd met de

woorden: 'De herinnering aan deze daad vertere Jefta tot de dood erop

volgt! Het berouw zal hem rusteloos voortdrijven ... Vervloekt zijn
allen die Jefta's voorbeeld volgen'(p. 352). Te Silo houdt Pinechas

Jefta voor dat hij de gelukkigste mens had kunnen zijn als hij zichzelf

niet in het ongeluk had gestort. Het offer van Jefta had hem als een

dolkstoot getroffen, een smaad was het voor lsraëI, te meer omdat het

gebracht was door een leider van het volk. Jefta heeft. zo zegt hij, zijn
dochter aan een waanidee opgeofferd. Immers, luwu is geen Moloch.
geen bloeddorstig god. 'Datje de gelofte deed. was dwaas, datje hem

vervulde was waanzinnig' (p. 3ó2). Hij verwijt Jetta wreedheid en

gebrek aan ware liefde voor zijn dochter: 'Je hebt niet een offer aan

JHwH gebracht. maar een afschuwelijke moord begaan God moge je

daarvoor straffen, opdat de mensen niet menen dat je voor je boze

daad gezegend wordt! Bid in plaats van je te verontschuldigen liever

rot JHWH om vergeving!'(p. 363).
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Wroeging en berouw achtervolgen nadien Jefta en brengen hem aan
de grens van de waanzin. Het verlangen naar zijn dochter veneert hem.
Het verwijt vreet aan hem. Hij kan geen rust meer vinden, maar voor-
dat hij zes jaar na het offer (vgl. Ri. 12:28) het moede hoofd voorgoed
neerlegt, komt hij 'tot volledig inzicht in zijn vreselijke daad, maar ook
in luwH's erbarming'. Zijn doffe ogen lichten nog eenmaal op. Hij bidt
God om vergeving en zegt: 'JHWH, dwaas heb ik gehandeld, maar met
zes vreselijke jaren heb ik voor mijn daad boeredoening gedaan. Ver-
geef mij, gij barmhartige Heer, want om uw eer had ik in mijn dwaling
gemeend zo te moeten handelen'. Een zalige glimlach trok toen over
Jefta's gezicht en hij blies de laatste adem uit (p. 371).

De dochter: een toegewijde en gehoor2ame vrouw, een vriendin van
de natuur
Jefta's dochter draagt de naam Scheula. Zij is vroom. In de nacht vol-
gend op de slag tegen de Ammonieten kan zij, nog onwetend van de
afloop, niet slapen, denkend aan de gevaren, waarin haar vader zich
bevindt, en bidt dan: 'tuwx's ogen mogen op hem rusten en moge hij
hem met zijn vleugelen beschermen' (p. 331). Wanneer zij hoort van
Jefta's gelofte, belijdt zij: 'Wat lHwrr beschikt, is goed. Geen mens
kan de geheimenissen van de menselijke levensweg doorvorsen; nog
minder kunnen we Gods bedoelingen doorgronden' (p. 336). Evenals
haar vader heeft zij een onjuist beeld van God. Zij meent: 'God heeft
het zo beschikt. Daarom moet mijn vader woord houden. Alles ge-
schiedt door God. Hij heeft mijn vader de gelofte ingegeven en daar-
om moet die vervuld worden. God alleen weet, wat goed yoor ons is.
Aan zijn hoge wil moet ik mU onderwerpen' (p. 348; vgl. ook p.344).
Zo kan zij vlak voor haar dood zeggen: 'Wij beiden [mijn vader en ik]
doen onze plicht' (p. 349).

Scheula is een aan haar vader toegewijde dochter, gehoorzaam en
zichzelf wegcijferend ten gunste van hem. Wanneer zij vemeemt over
de gelofte, zegt zij: 'Sedert mijn jeugd heb ik altijd tegen u opgezien
als tegen het licht mijns levens. Doe met mij wat u belooÍd hebt'
(p. 336). En wanneer haar vader opmerkt: 'Wanneer ikje gezicht zie
en je stem hoor, dan schtnt het mij onmogelijk dat ik je zal verlie-
zen', reageert Scheula met: 'Lieve vader, voor u geef ik mijn warme
har tebloed. Ik heb de kracht, de moed daartoe, wanneer JHWH u maar
barmhartigheid betoont. Met vreugde in het hart wil ik het offer zijn.
Wees nu weer blt en bekommer u niet om mrj' (p. 337). Wanneer haar
vriendinnen haar, tijdens de twee maanden afwezigheid, aanraden niet
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naar huis terug ie keren, zegt zij: 'Onmogelijk! Mijn vader gaat zelf
gebukt onder de smart. Hoe zou ik hem dat aan kunnen doen? Altijd
was hij vol zorg voor mij. Aan zijn vaderliefde dank ik alles. Elk van
mijn wensen was voor hem een wet. Hem behoor ik toe. Zoals hij zich
inzette voor mijn geluk, zo moet ook het zijne voor mij het hoogste
gebod ziin. Ik zal hem bewijzen dat ik een gehoorzaam kind ben. Door
hem bemind, heb ik geleefd. Zou ik hem dan nu door ondankbaarheid
bedroeven? Ondanks de mateloze pijn in mijn borst, is mijn hart ver-
vuld met liefde voor hem'(p. 3.14; vgl. ook p. 348). Wanneer vlak
voor het offer haar vader gebroken is van verdriet in het vooruitzicht
op een leven in eenzaamheid, weet zij gedragen door liefde voor haar
vader hem bemoedigend toe te spreken. 'Haar lieftallige gezicht, dat
ondanks de onvermijdelijke aanwezigheid van tekenen van verdriet
nog attijd bekoorlijkheid uitstraalde, wendde zich tot hem en zij sprak:
"Kijk naar mij vader, ik heb mij als voor een feest gekleed. Mijn oor-
ringen, armbanden en andere juwelen sieren mij ook nu, want ik wil
blu steÍven voor uw geluk en omdat het vaderland door u van de

Ammonieten verlost werd. Mijn lijden zal maar kon zijn. Spoedig is

het leven mijn borst ontvloden. Verjaag daarom de somberheid op uw
gelaat en beloof mij dat u om mU niet zult rouwen. U mag uw kleed
niet scheuren, noch as op uw hoofd stÍooien. Wij beiden doen onze

plicht. Ik dank u voor alles, ja ik dank voor alles, wat het leven mij
gegeven heeft' (p. 349).

Als eerste argument voor twee maanden uitstel van het offer
noemt Scheula haar onbedwingbare verlangen naar de schone na-

tuur. Zij wil graag een zwerftocht m€t haar vriendinnen door de

bergen maken. 'lk wil', zegt ze, 'nog de zon in de ogen zien, het
ruisen van het woud beluisteren, de bloemen gro€ten en yan alles
afscheid nemen'(p. 337).7 Zij voegt er nog aan toe dat zij haaÍ lot
wil beklagen, 'dat haar het moedergeluk voorgoed ontzegd is'
(p. 337; vgl. p. 342). Deste schrijnender is haar lot, daar zij het
vooruitzicht op een huwelijk had. Een jonge krijger, Jehomelech,
had haar te kennen gegeven naar haar hand te willen dingen. Haar
vader had zil bij zijn terugkeer dat blijde nieuws willen venellen.
Zo zijn de twee maanden ook tijd van voorbereiding op de dood.
Daaraan wijdt Scheula zich vaak's nachts in de vrije natuur, den-
kend aan haar ziel die haar spoedig zal verlaten. 'Boven haar glans-
den de sterren, gedachten van God in de hemel, en keken op haar

7. Het gaao naaÍ de bergen is hieÍ geihterpreteerd als het b€zoek aan de vrije natuur
van een natuurliefhebsteÍ.
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neer. "Hoelang zullen zij nog op mij neerzien?" vroeg zij zich af .

Een smartelijke blik gleed daarbij over haar blakende gezicht. Haar
jeugdige schoonheid zou met geweld vernietigd worden. Haar ogen,
die anders straalden als de zon, werden vochtig en de maan was
getuige van haar tranen' (p. 343).8

Sfeertekening
Zeer veel aandacht besteed Zapletal aan sfeertekening, in het bijzon-
der aan landschaps- en natuurschilderingen. Zij blijven niet beperkt
tot de beschrijving van het verblijf van Scheula en haar vriendinnen
in de bergen. Zo wordt bijv. de terugkeer van Jefta aldus beschreven:
'Het was avond. Een zwoele zachÍe wind ruiste en boven strekte zich
de nog blauwe hemel uit. De zon strekte in het westen als een tove-
naar haar vergulde staf over het landschap uit en de bossen, tuinen,
wijngaarden, akkers hadden door de aanraking met de toverstaf een

vurige gloed' (p. 333).
In de bekoorlijke natuur geniet Scheula intensief, leniging zoe-

kend voor de smart van haar hart. De dichtbegroeide heuvels wenken
haar uitnodigend toe, terwijl zij luistert naar het gefluister van de pijn-
bomen met hun brede kronen, naar de adem van de wind in de takken
van de loofbomen, naar het ruisen van de stromen, naar het gebabbel
van het beekje met de oleanderstruik. Hoe zoet kon men daarbij dro-
men van liefde en geluk. Scheula verpoost aan de bosrand, waar de

zonneschijn zich minnekozend met de schaduw verenigde, en obser-
veert de wisseling van dag en nacht, de bloesem en wat haar verder
maar in het oog valt, terwijl boven haar de hemel en rondom haar het
landschap naar haar lachten en de bloemen de lucht met hun geur
vulden door uit hun kelken hun aroma uit te ademen. Her en der tsjil-
pen de vogels en kijken nieuwsgierig naar het meisje, terwijl de buul-
buul (= de haarvogel) zulke verwarde muziek uit zijn melodische keel
stort dat Scheula naar hem opkijkt en hem vraagt ofhij weet heeft van

haar lijden (p.342).e

8. Overigens laat Zapletal 'zijn' dochter van Jefta minder vaak en minder uitvoerig
stilstaan bij haar aanstaande dood dan Bruinses. Angst voor de dood speelt als the-
ma geen rol bij hem. Geconfronteerd met de gelofte van haar vader, zegt Scheula:
'Moet ik dan werkelijk uit het leven van licht in de duisternis van het dodenrijk
neerdalen?' (p. 336). De verschrikkingen van het dodenrijk worden echter niet in al

hun afschuwelijkheid beschreven (vgl. ook p. 341). DoordatZapletal cultuurhisto-
rie wil bieden, mist Jefta's dochter bij hem het uitzicht op een hemels leven na dit
leven.

9. Zapletal die een authentieke schildering van het oude Israël bedoelt te geven, brengt
zijn lezers hier in de sfeer van de 19" eeuwse romantiek.
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De ontmoeting tussen vader en dochter wordt als volgt beschre-
ven: Scheula die met de vrouwen voorbereidingen getroffen had voor
een feesteltke ontvangst van de terugkerende krijgers, werd door de

komst van haar vader veÍrast. Die was namelijk, toen het leger Mispa
naderde, vooruit gesneld. Zo verlangde hij ernaar zijn geliefde kind
aan de borst te drukken. Snel zette Scheula toen het overwinningslied
in (p. 333), het begin van een dramatische scene: de vreugde straalde
van het gezicht van Scheula, maar zij wordt als uit een mooie droom
wakker, wanneer zij haar vader ziet. Doodsbleek staat hij daar, met
wijd opengesperde, uitdrukkingsloze ogen, trillend over zijn gehele

lichaam, hij de man die op het hoogtepunt van zijn macht staat. Ein-
delijk ontwringt zich een diepe zucht aan zijn bloedeloze lippen en

zegt hij: 'O, wat een vreselijk lot treft ons, kind, welk een afgrond
opent zich voor mij !' Scheula reageert met: 'Wat is er lieve vader? U
ziet er zo bleek uit! Wat betekent dat?'Terwijl zij spreekt 'gaat haar

borst op en neer, als ging er een beving door haar hele wezen. Het
sieraad op haar borst trilt, bewogen door de snelle ademhaling. Ze

vreest het allerergste. Terwijl haar adem van angst haast stokt, wacht

zij het antwooÍd af. Haar vader verhaalt over zijn gelofte en de nood-
zaak die na te komen, maar zegt niet dat hij haar ten offer moet bren-
gen. Zij evenwel doorgrondt haar vaders woorden en verklaart zich

bereid haar leven te geven. Inmiddels hebben de metgezellen van

Scheula op een wenk van haar de plaats yerlaten en zet zich de dia-

loog tussen vader en dochter voort (pp. 335-338). Met haar veÍzoek

om twee maanden respijt is hij blij. omdat het hem ontslaat van de

verplichting de gelofte direct in te lossen (p.337).
De twee maanden afwezigheid van Scheula vallen samen met

Jefta's veldtocht tegen de Efraïmieten (Ri. l2) (pp.338-341). Za-
pletal creëert spanning door Scheula's vriendinnen aanvankelijk in

onwetendheid te laten omtrent het lot dat haar boven het hoofd
hangt. Wanneer zij er weet van krijgen, is de ontreddering onder
hen groot. Zij kunnen het bijna niet bevatten, omarmen Scheula
wenend en roepen: 'Nee, nee. jij mag niet sterven!' Eén van hen

probeert zelfs Scheula te bewegen niet naar haar vader terug te gaan

met als argument dat de overwinning behaald is (pp.343v.). Ook in
deze situatie is wankelmoedigheid vreemd aan Scheula. Onverzette-
lijk blijft zij bij haar voornemen de gelofte aan zich te laten voltrek-
ken. In dat opzicht doet zij niet onder voor haar vader, die zich ook
door niets en niemand, ook niet door Debora. Scheula's voedster
(p. 347), laat weerhouden.



92 Jefta en ziin dochter

De offerplechtigheid wordt beschreven met aandacht voor details.
Niet Jefta zelf voltrekt het offer. De hantering van het offermes is in
handen gegeven van de man die gewoonlijk de dieroffers in Mispa
brengt. Verhaald wordt hoe de priester het hout op het altaar stapelt en
de meisjes het versieren met kransen van mirte en daartussen olean-
derbloesem steken. Scheula hield immers zo van bloemen (p. 348).
Het afscheid tussen vader en dochter en Scheula's kleding kwamen al
ter sprake. Haar grootheid wotdt nog eens onderstreept doordat zij
haar vriendinnen, die vlak voordat zij zich naar het altaar begeeft,
aanwezig zijn met muziekinstrumenten, oproept geen klaagliederen
aan te heffen, maar lofliederen ter ere van JHwH.

Wanneer het offer voltrokken wordt, klinkt een ontroerend af-
scheidslied, terwijl de primitieye handpauken een dof geroffel voort-
brengen. Een onheilspellende stilte valt. Zelfs de natuur is angstig
stil. De aanwezigen richten zich op. Aller ogen keren zich naar het
altaar. Zij kijken naar het schone meisje met haar fraaie en bekoorlij-
ke voorkomen. Zij ziet er uit als uit ivoor gesneden, alsof de meester-
hand van een bekwame beeldhouwer haar bewerkt had. Zij houdt haar
zwart omlokte fraai gevormde hoofd rechtop. De cimbalen en tam-
boerijnen zetten weer ruisend in, nu door luide bazuinen begeleid ...
De verschrikkelijke daad is volbracht; de levenskrachtige borst ont-
zield (p. 350). Het offer zelf wordt niet beschreven. Wel de reactie
van de toehoorders: gebroken gekerm, verstikt geween, klagend ge-
steun klinkt op; zelfs uit ogen, die anders droog bJeven, vloeien tra-
nen. Een heftig snikken doet Jefta's lichaam schokken. Debora valt in
zwijm en, terwijl het altaarvuur hoog opvlamt om het ontzielde
lichaam te verteren, stedt de dienares en volgt haar geliefde meeste-
res naar het dodenrijk (p. 350). Ook de natuur deelt in de ontredde-
ring: de zon aan de hemel is slecht een vale vlek ... (p. 351).

Die avond bezingen de meisje, omringd door hun volksgenoten,
de lof van haar die geofferd was. Zij herdenken de lichamelijke
schoonheid van Scheula. 'Zij zongen van haar slanke, blanke hals,
van haar welgevormde vrouwenarm, die zij nooit om de hals van een
jongeling had geslagen' (p. 35 I ).

Ook nadien gedachten de meisjes Scheula. Jaarlijks kwamen zij
bijeen op de verschillende plaatsen. waar Scheula vertoef had en van
de natuur had genoten. Vier dagen lang hieven zij hun melancholieke
liederen aan, waarin zij het gruwelijke levenseinde van de lieftallige
maagd bezongen. Het hele landschap was dan één grote harp met
melodieuze snaren. Tere meisjesstemmen weerklonken, terwijl de
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buulbuul snikte en in de zoele wind de bloemen en de bomen elkaar
weemoedig toefluisterden, hoezeer het bevallige, het betreuÍde meis-
je van hen had gehouden (p. 372).

Zo laat Zapletal zijn roman eindigen. Hij houdt niet zoals Bruin-
ses ztn lezers expliciet lessen voor. Zijn doel was het een soort cul-
tuurhistorische roman te schrijven. Wel brengt hij, o.a. door de intro-
ductie van Pinechas, nadrukkelijk zijn oordeel over Jefta's gelofte tot
uitdrukking, alsmede zijn visie op de houding die de zondaar dient in
te nemen. Met zijn Scheula presenteeí hij een voorbeeldige dochter,
gehoorzaam en gevoelig, geheel haaÍ vader toegewijd.

Theolo gi s che re c ht lijnigheid in dichtvorm
Bruinses hield ons het b€eld voor van een alwijze God, aan wiens wil
de mens zich heeft Íe onderwerpen. Bij hem gaat dat godsbeeld ge-

paard met accentuatie van menselijke verantwoordelijkheid en met
kritiek op Jefta's gelofte en de uitvoering ervan. In een gedicht uit
1780 van Willem Bilderdijk (1756-1831) worden we geconfronteerd

met hetzelfde godsbeeld. Bij Bilderdijk is echler elke nuance afwe-
zig. Zijn gedicht draagt de titel 'Jefthaas dochter aan haare moeder'. l0

Jefta's dochteÍ met de naam Milca is zelf aan het woord in een tekst

die men haar testament zou kunnen noemen. Op de laatste dag van

haar leven spreekt zij tot haar moeder aldus:

Straks Íoept de dageraad, aan de oosterkim verscheenen,
Uw dochter naar 't altaar. Zij zegent deezen dag,

Die haare ziel zal met haar Schepper doen vereenen,
En Israëls Geslacht zijn rust verzeekren mag.

Ontfang, mijn Moeder, uit haar hand, het laatste teken
Van Milcaas ouderliefde; ontfang haarjongste groet.

Maar hoe! zie 'k op dit woord ...? ja 'k zie uw' mond verbleeken I

Bezwijkt op éénen stond uw nooit bezweken moed?

10. Cebonden samen met ander werk van Bilderdijk in een bundel in bezit van de
Bibliotheek van de Rijksunilersiteit Utrechl met ingeplakt ex libÍis: 'geschenk van
z.m. den koning aan het vierde NedeÍlandsch taal' en letteÍkundig congres 1854'.
Het gedicht behooí tol het jeugdwerk van de dichter Hel sluit wat hel gedachle-
goed betÍefl go€d aan brj het dichtwerk waarmee hij enkelejaren eerder een prijs-
\Íaag won: De haere lieÍde tot het vaderland. Daarin slelt hij ondeÍ meer dàl het
algemeen belang uitgaat boven de 'eigenbaat'. Vaderlandsliefde is de hoogste
plichl. Bij de betrachting eÍyan mag men het maÍelaarschap niet schuwen. Zelfs
moel men er een eer in stellen, waarbij men zich kan tÍoosten met de gedachte dat
de dappeÍe helden dooÍhet nageslacht altijd in eÍe gehouden zullen worden. Bij dit
laatste is een belangrijke rol weggelegd vooÍ de dichtkunsl voor een bespreking
van de periode van 1776 tot l78l in het leven vÀn Bilderdijk zie J. van Eijnàlten.
Hogere skren. De ídeeën\er?ld |an willen Bildérduk. HilveÍsum 1998, 29-73.
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Kan 't zijn! gij, die voorheen in zwaare tegenspoeden
Standvastig stondt, bedaard, in 's Hoogsten will'gerust,

Gij beeftl zou tegen God uw hart gedachten voeden?
Neen: nooit worde in uw ziel de Godsvrucht uitgebluscht!

Laat andren voor den dood angstvallig zwoegen, beeven,
Aan 't aardsch verkleefdl gewiegd in ijdelheid en waan:

Wij leeven God'ter eer'; wij sterven zoo wij leeven:
't Voegt ons, waar Hij ons Íoept kloekmoedig heen te gaanl

't Is de eeuwige. Hij die mij 't daglicht deed genieten,
Die, reis op reis, mij blijk van teedre goedheid gaf,

Hij wil dat ik mijn bloed voor Jacobs heil doe vlieten:
'k Staa dus aan 't VadeÍland. aan God het leven af.

De Almagtige, Hij-zelf, bestierde mijne gangen
Mijn Vader te gemoet', als hij, in zegepraal,

Van Mispes Maagdenrei'werd met gejuich ontfangen,
Verwelkoomd door de har! en klinkende cimbaal.

Ik vlieg, vol driÍis, vooruit, de vreugd straalt uit mijne oogen:
'k Omhels mijn'Vader in ve.rukking': vrolijk uur!

Dus spreek ik, daar ik u, aan 't krijgsgevaar onttoogen,
Op nieuw ... ,,help God! mijn kind! die blijdschap staat ons duur!

(Roept Vader uit, daar zucht op zucht, het hart' ontgleedeo,
De bittre smart getuigt, die in zijn' boezem heerschr.)

,,'k Beloofde een offer aan de Heer - in miin gebeden.
.,Ach! moest gij na de zege aan mijn gezicht u 't eerst

,,Vertoonen? waarde Telgl maar durfde ik 't leven waagen
,,Voor't algemeen belang, in 't heetste van den st jd,

.,Laat door geen'bangen schrik u 't offermes vertsaagen!
,,Sterf, sterf als Jefthaas kroost, den Heere en 't Land gewijd"!

Ja, 'k zal, mijn Vader, 'k zal, met vreugde. 't outer naderen,
en schenken mijne ziel den God van Israèl:

Een zelfde heldenbloed vloeit u en mij door de aderen;
't Zij velr'dat laffe vrees uw dochter 't hart beknell'l

God-zelf heeft mij een einde, zoo glorierijk, beschooren:
Hij-7elf. het VadeÍland. mijn Vader. roepen mij.

Zou dan mijn Moeder nog vergeefse klagt doen hooren?
ö Neen; zij sta mij af, hoe dierbaar ik haar zij!

De Godheid spreekt: Haar stem moet die van 't bloed verdooven.
'k Herroep nu, ö Moeder, die gevoelens, die wel eer

Gij mij hebt ingestort, wanneer we, in druk verschooven.
Een toevlucht zochten bij den grooten Opperheer

De Algoede zag ons aan; Hij heeft ons huis verheeven:
Hij heeft, door Vaders arm, den Ammoniet verjaagd:

Zijn volk beveslrgt Hij de Vrijheid. door mijn sneeven.
Men loov' d'Almagtige, Hij doe wat hem behaagtl

Gantsch Isrel houdt op mij 't oplettend oog geslaagen:
't Is grootsch, dat mijne zaak hun aller aandacht wektl

Maar grootscher is 't, dat ik hun achting weg durv'draagen;
dat Milca liefde en hart van ieder tot zich trekt!
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Hoe wordt voortaan mijn naam, gevoerd op duizend tongen,
in zegening vermeld door't dankbaar nageslachtl

Hoe vrolijk wordt mijn lof met Jefthaas lof gezongen,
Wen 't zijn veÍlossing vien uit's vijands overmagt!

wie koos. voor zulk een lot. een wisselvallig leven?
Wat is er, dat een'dood zo heerltk evenaari?

Vaarwel, mijn Moeder. 'k gaa (niet eeuwig) u begeeven.
Meer zij u 't Vaderland dan uwe Dochter waard'!

God wordt in alle toonaarden bezongen als almachtig en goed. Dat
is een beeld van God dat menig christen in de l8e en l9e eeuw zal
hebben onderschreven. Met grote theologische rechtlijnigheid con-

cludeert Bilderdijks Milca daaruit dat God er dus ook voor gezorgd

heeft dat zij als eerste haar vader groette. Zij wordt daarin door haar

schepper niet weersproken. Voor eigen verantwoordelijkheid van

Jefta ruimt hij geen plaats in met als gevolg dat in het gedicht geen

onvertogen woord valt over Jefta, over zijn gelofte en offer. De reac-

tie van Milca op haar bestemming is positief. Voor haar staat buiten

discussie dat haar offer een eervolle plicht is. Jefta is een held. Zij
wil wat dat betreft graag op één lijn met haar vader gesteld worden.

Heel nadrukkelijk worden ook God en vaderland op één lijn ge-

steld. Zij gaan boven alles. Liefde voor de ouders mag niet met de

toewijding aan hen concurreren. Jefta is een held, maar Milca blijkt
hem nog te overtreffen. Immers Jefta geeft bij de ontmoeting blijk
van emotie. In de navertelling onderbÍeekt hij de woorden van zijn
juichende dochter en geeft hij, nieltegenstaande zijn oproep aan haar

moedig de offerdood in te gaan, ook blijk ervan van verdriet ver-

vuld te zijn. Zo niet zijn dochter.
De emotie wordt in het gedicht vertegenwoordigd door de moe-

der. Zij moet ervan worden overtuigd hoe eervol de dood van haar

dochter is en hoe groot de roem die hij haar zal brengen. Helden-

dom, roem en eer worden verheerlijkt. Geheel buiten beschouwing

blijft hoe gruwelijk een mensenoffer is. Even, in de voorlaatste re-

gel, wordt gezinspeeld op de troost van het eeuwige leven. In een

gedicht, waar we nu onze aandacht op zullen richten, neemt het

uitzicht daarop een grote plaats in en vallen de accenten geheel an-

ders uit.

Een fl amhoyant dichtwe rk
Bij Bruinses en Zapletal is Jefta meer een tragische man dan een slecht

mens. Hij is het slachtoffer yan ondoordachtheid en een onjuist gods-

beeld. Bilderdijk presenteert Jefta kritiekloos als een held. Naast deze
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visies op Jefta stelt de l9e eeuwse dichter H. Tollens, Cz. (1780- 1856)
een geheeI ander, uiterst negatief beeld van Jefta in het gedicht 'Jeph-
taas dochter',11 waaruit we een aantal regels citeren.

Wanneer Jefta als overwinnaar wordt binnengehaald

Denkt Jephta heimlijk aan zijn eed,
En mijmert: Wie zal de eerste wezen? (p. 4)

Dat levert hem een zware reprimande van de dichter op- Hij noemt
Jefta een 'heiligschenner', iemand die onzinnig, vermetel en driest
handelt. De gelofte brengt hij onder de noemer 'schendtaal'; wat hl
belooft, geeft Tollens de naam 'bloedprijs'. Zo erg was Jefta's gelofte
dat

De heemlen beefden toen zij 't hoorden.
Zoo vuig een smaad was ongeschied! (p.5)

Want in een handeltje had Jefta bloed beloofd in ruil voor de overwin-
ning:

En ik zal U - ik Ul - het leven
Van d'eerste, die uit Mizpaas wal
Mij naadren en begroeten zal,
In ruil en tot vergelding geven:
Sluit gij dien koop? zoo handlen wij!
'k Ontvang het een, en 't ander Gij. (pp. 4v.)

Het zal hem zwaar te staan komen:

Gij hebt Jehova bloed beloofd:
Welaan rampzaalgel doe het stroomen!
Met roem en lauwren kwaamt gij weër;
Wat gij begeert hebt, gaf de Heer:
Uw beurt van geven is gekomen. (p. 6)

Schandelijk is het dat door Jefta Israëls God als een Moloch, een
afgod, wordt beschouwd, Israëls God, die van mensenbloed gruwtl
De vervulling van de gelofte wordt Jefta ten zeerste kwalijk geno-
men:

I l. Opgenomen in het aan koningin Sophia opgedÍagen Bijbelsche vrouwen. Dicht?r-
lijk olbum, Í: Vrouwen des Ouden Verbonds, Haarlem. A.C. Kruseman, z.j. Het
gedich( beslaat elf pagina's.
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Kom, (zegt ge) laat ons 't hart verstalen!
Ik gaf mijn woord: het zij vervuldl
Ik wil geen delging van mijn schuld:
'k Wil wal ik schuldig ben betalen! (p.7)

Tollens verontschuldigt Jefta niet door oP zijn gebrekkige godskennis

te wijzen. De niets ontziende hardheid, waarmee hij de gelofte ver-
vutt, beschrijft hij als het gedrag van een hoogmoedig mens, die niet
bereid is om God vergeving te vragen. Een bede om vergeving is in
Jefta's situatie de enig adequate reactie:

Neen, weeklaag niet noch scheur de kleeren
Noch wring de handen: zondaar! bid:
Er baat geen middel, geen dan dit,
Dan knielen voor den troon des Heeren. (pp. 6v.)

ln plaats van boete te doen voltrekt Jefta het offer. Hem aan wiens

arrnen ztn dochter zich bij zijn terugkeer toeveÍtrouwde, spreekt hij
daarom als volgt toe:

Beul, die uw weerloos offeÍ ziet!
Kneedt zoo veel jeugd en onschuld niet
Uw ijzr€n inborst tot erbarmen?
Wies zoo veel schoonheid voor den strot
Des Molochs, dien gij houdt voor God?
Toef! doe den stapel niet ontsteken,
Verhef de bijl niet, pleeg geen moord!
Wat hecht ge, onheiligel aan uw woord?
Uw laatste deugd is woordverbreken. (p. 8)

Niet meer dan een moordenaar is Jefta. Tollens eindigt zijn gedicht

met

En Jephtaas naam..? hij grijpt ons aan,
Alsof we een wanklank hoorden slaan;
Hij doet ons rillen, eer we 't weten.
Het waar' dien veldheer dienst gedaan,

lndien hem de aarde had vergeten. (p. l3)

Over Jefta's dochter valt geen onvertogen woord. Zij is vroom, haar

vadeÍ toegewijd. Van schrik verbleekt, zegt zij, wanneer zij bekend

geworden is met haar lot:

Ik kus het vonnis, dat gij spreekt:
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Het scheiden volgt het weërzien snel!...
Doch't is voor u, o Israël!
Ik buig het hoofd; ik spreek niet tegen.

Na luttel dagen - neem mijn bloed:
Het is het uwe: doe het plengen!
Spijt offermes en outergloed,
Voor u te sterven is mij zoet:
Ik zal Jehova 't offer brengen. (p. 9)

De dochter van Jefta verblijft in de bergen om de klacht over haar lot
aan te heffen en Israëls God om kracht te bidden. De natuur lijdt met
haar mee:

De rotsen stonden meë te schreijen,
Spelonk en grotten zuchten meë. (p. l0)

'Wanneer het offer voltrokken wordt, is er niemand die niet aangedaan
is, met uitzondering van één:

Alleen de onnoosle huivert niet.
Het outer wacht: het wacht haar leven:
Zij treedt vooruit, zij naakt almeer...
Het lemmet blinkt, het wordt geheven!
Een kreet barst los... ze zijgt ter neër...
O aller schepslen God en Heer!
De moord is in uw naam bedreven! (p. I l)

Wat was het geheim van de dochter van Jefta? Het gebed dat kracht
geeft.

Toen ze op 't gebergte doolde en zat,
Het hoofd gebukt en 't oog bekreten,
En met gevouwen handen bad,
Had haar Jehova niet vergeten,
Hij had de kracht haar ingestort.
Die door 't gebed verkregen wordt,
Door kinderlijk en vast gelooven; (pp. l lv.)

En de zekerheid dat zij het leven na dit leven zou genieten. Reeds
tijdens haar verblijf in de bergen werd het haar vergund te zien:

Zij zag de heemlen zich ontsloten
En al het heerlijks, dat er woont,
En hoe de deugd er wordt beloond, (p. 12)
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Zo kan na het offer gezegd worden:

Maar, 't was geen sterven, dat ze deed;

' Was wakkerworden met een lach,
Na 't woÍstlen in benaauwde droomen.- (p. I I )

Bovendien was haaÍ tot troost:

Dat de aarde aan haar zou blijven denken:
Dat ze om haar deugd. haar kindermin.
Haar godsvrucht en haar pligtbetrachten,
Vereerd zou zijn, eeuw uit. eeuw in,
Van nageslacht tot nageslachten. (pp. l2v.)

Terugblik
In de literaire verwerking van het verhaal is de 'neutraliteit'van het

bijbelse verhaal geheel verdwenen. Moge het bijvoorbeeld zo zijn dat

God in het bijbelverhaal op de achtergrond wordt gehouden en zijn
oordeel over de gelofte en het offer in het vage blijven, in de boven

gegeven voorbeelden uit de literatuur hebben de schrijvers zich na-

drukkelijk tot woordyoerder van God gemaakt, hetzij direct, hetzij
via hun peÍsonages. Zij laten er geen misverstand over bestaan: de

gelofte was verkeerd; God verafschuwt mensenoffers. Ook bltjken zij
zich geroepen te kunnen voelen uit te leggen waarom God niettemin

de afschuwelijke gebeunenis laat plaatsyinden. Onder de handen van

de auteurs wordt het verhaal over Jefta en zijn dochter tot drager van

de theologische en morele opvattingen van hen en hun tijd. Daarin is

voor kritiek op God geen plaats, uitsluitend voor eerbied en voor de

erkenning dat de wegen van de Heer verborgen en wonderbaar zijn.
In de lijn van de christelijke traditie is het beeld van Jefta in de

regel genuanceerd en zeker niet geheel en al donker gekleurd. Zijn
gedrag wordt veroordeeld, maar tegelijkenijd wordt in de regel gewe-

zen op verzachtende omstandigheden. Het beeld van Jefta's dochter
is voor honderd procent positief, een 'ldealbild', dat in onze ogen
werkelijkheidsvreemd is. De vanzelfsprekendheid waarmee over haar
gehoorzaamheid aan haar vader en over haar bereidheid te sterven
wordt gesproken doet ons zelfs onaangenaam aan, ook wanneer we
bedenken dat haar offerbereidheid wel toegeschreven wordt aan een

verkeerd godsbeeld en haar akelige lot verbonden is met het zeer
weidse perspectief van het hemelse leven door de dood heen. De door
de schrijvers beoogde identificatie van jonge mensen met de dochter
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van Jefta lijkt nu niet meer voltrokken te kunnen worden. En ouders
nu plegen geen voldoening te scheppen in zich wegcijferende kinde-
ren, maar zich daar eerder voor te generen. Ook de nadruk op de lief-
de voor het vaderland, bij de vader, maar vooral bij de dochter, een
element uit de klassieke traditie dat we al bij Josefus aantroffen, con-
fronteert ons met een mensbeeld dat wij geneigd zullen zijn met res-
tricties te omringen. Dat brengt ons tot de 'ontyangst'van Jefta en
zijn dochter dour rnoderne auteurs.



7 Jefta en zijn dochter
In recente literatuur

Twintigste-eeuh,se 'inkleuring'van lefta en zijn dochter in poëzie

Naast de dichtwerken uit de l8e en l9e eeuw, besproken in het vorige

hoofdstuk, plaatsen we twee modeme gedichten. De sfeer die zij ade-

men is anders. Hier geen roem en eer voor Jefta's dochter of uitzicht

op het eeuwige leven; geen verheerlijking van haar vroomheid, ge-

hoorzaamheid en liefde voor ouders en vaderland.

Eerst vestigen we de aandacht op een gedicht van Muus Jacobse,

getiteld 'Jefta's dochter'.1 Het luidt als Yolgt:

Toen zij nog speelde op haar vaders erfen
Somber ziin oog over haar blijheid kwam,
Voelde 7ij eensklaps de verschrikking van

Zijn kind te zijn, door hem te moeten sterven.

En angstig met de zusters van haar stam

Trok zij de zon na, hoog in het Sebergte,
De droom te dromen die niet zou verderven:

Als zij een vrouw werd en een man haar nam.

MaaÍ na een lange tijd kwam zij alleen
Oostwaarts van het gebergte nederdalen
En zat en staarde in het slinkend licht.

En toen van achteren over haar heen

De schaduw boog, deed zij haar ogen dicht,
Omdat de vadereo haar kwamen halen.

Het bijbelverhaal speelt althans expliciet geen heel directe rol. Wel

wordt in het tweede couplet gerefereerd aan Ri. I l:37-39, maar ver-

der is het verhaal gereduceerd tot een kleine 'geschiedenis' van een

dochter en haar vader, waarin de omslag niet voortkomt uit een onbe-

zonnen gelofte, waarvan de vader bij de thuiskomst uit de oorlog

melding maakt, maar een plotsklapse ervaring van de dochter is. Het

gedicht lijkt te verwijzen naar een andere werkelijkheid tussen vader

en dochter dan die van het bijbelverhaal. Daarin onderscheidt het ge-

l. tJit: Het oneindiee vérlanaen, Nijkerk 1982. I l. Muus Jacobse is een pseudoniem

van K.J. HeeÍoma (19(»-1972).
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dicht van Jacobse zich van 'Klaaglied van Jefta's dochter'van Huub
Oosterhuis (geb. 1933)2 dat wij hieronder laten volgen:

Ik kwam op blote voeten
naar jou gesneld -
ik wilde je begroeten,
mijn vader-held.

Ik had de ergste dingen
voor jou gevreesd -
nu wou ik voor je zingen,
mijn vader-beest.

Maar 't was of je versteende
toen je mij zag.
Toen hoorde ik je schreeuwen:
'O onheilsdag.'

Hoe kon ik toen vermoeden
dat omjouw woord,
jouw waanzin, ik zou bloeden
en moest vermoord.

Nog voor ik mocht beminnen
met hart en lijf,
mag ik de schande innen
van jouw bedrijf.

Hoe konjij dat bedenken:
mij aan zo'n lot
roekeloos weg te schenken,
o vader-god.

Door wroeging voortgedreven,
te levensgroot,
zal jij mij overleven,
o vader-dood.

De wereld zal je vrezen
en onbemind
en eenzaam zal je wezen,
mijn vader-kind.

Kon ik vanjou wegdragen
die last van pijn,

2. Uit: Nieuw Bijhels Liedboet, Baarn 198ó, 80-81.
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ik zou mijn laatste dagen
in vrede zijn.

Nieuw in het gedicht is niet de harde kritiek op Jefta, de waanzin van

de gelofte, maar de verwooÍding ervan door Jefta's dochteÍ. Zii tÍeedt'
ook door de wijze waarop zij spreekt over het boemerangeffect van

Jefta's daad, in de rol die in andere literatuur over Jefta en zijn doch-

ter aan derden gegeven is, zoals bijv. de priester Pinechas in Zapletals

roman. Zorg van Jefta's dochter om haar vader en bereidheid zich

voor hem op te offeren worden in respectievelijk de tweede en de

laatste strofe tot uitdrukking gebracht. Daar klinkt een traditionele

toon. Al met al is het contrast tussen het gedicht Yan Jacobse en de

dichtwerken uit de l8e en de l9'eeuw aanmerkelijk groter dan dat

tussen hen en Oosterhuis' gedicht.

Twintigste-eeuwse 'inkleuring'van Jefta en zijn dochter in proza

In 1957 verscheen van de hand van de romancier Lion Feuchtwanger

hetboek lefta untl seine Tochter.3 Het was zijn laatste werk (hij over

leed in 1958). In een uitgebreid nawoord schrijft hij dat hij in de eer-

ste plaats een historische roman wilde schrijven om daarmee de lezer

de mogetijkheid te bieden niet alleen op een afstand de gebeurtenis-

sen gade te slaan maar ook deel te nemen aan hun leven. 'Hij begrijpt

niet alleen, hij ervaart, dat de problemen van deze mensen, hoe anders

zij er dan ook uitzien, dezelfde zIn, die hem bezig houden en die eens

zijn kleinkinderen zullen bezig houden'(p. 268). In de roman komen

alle in het boek Richteren over Jefta genoemde zaken aan de orde.

Feuchtwanger heeft daar een uitgebreid verhaal omheen geconstru-

eerd, waarin hij veel aandacht schenkt aan de relatie tussen Jefta en

de andere vrouw van zijn vader en haar zoons. De geschiedenis van

de gelofte en de voltrekking daarvan komen pas in het laatste kwart

van het boek aan de orde, maar wordt in het voorafgaande deel wel

voorbereid, met name in de passages over zijn dochter. Feuchtwan-

gers boek is belangwekkend. Een brede impressie waard.

Ee n hi stori sche ve rdíchtin g

Het verhaal zet in bij de begrafenis van Jefta's vader Gilead vanuit

zijn woorplaats Mispa. Over hem wordt vrijwel niets Yerteld in het

3. L. FeuchrwangeÍ. Jel a unit sein? Tochter. Berlin 1957. De hieÍ gebru ikle uilgave i s

de onverkoÍte pocketeditie van 1983. Deze omva! 259 bladzijden. De hiema ge_

noemde pagina's volgen deze uitgave. Bij de v€naling is gebruik gemaakt van de

'geauloriseerde' Nederlandse venaling: kfia en aijn dochter. Baam 1958.
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Oude Testament. In de hervertelling van Feuchtwanger wordt in deze
leemte voorzien. Hij wordt geschilderd als een succesvol veldheer.
die er o.a. in geslaagd was de ark van het verbond te heroveren.,l Het
was hem echter niet gelukt om 'de stammen van lsraël te vergaderen
in het verbond van JHwH, die grote taak yan de ware richter had de
dode nooit verstaan' (p. l2). Hier ligt dus nog een taak voor zijn op-
volger. Anders dan in het boek Richteren wordt Gilead dus niet alleen
richter genoemd, maar wordt zijn ambt ook nog als erfelijk opgevat.
Gilead had drie zonen bij zijn wettige echtgenote, Silpa: Gadiel, Je-
lek en Sjamgar. Ceen van deze drie lijkt echter geschikt om Gilead op
te yolgen. Zo denkt in ieder geval de priester Abijam er over. Het is
zijn taak om de nieuwe richter aan te wijzen en te installeren. Hij
weet dat de voorkeur van Gilead naar Jefta uitging. Dat was zijn lie-
velingszoon. Maar Jefta was het kind van een buitgemaakte Ammoni-
tische vrouw, Lewana. Zij had Gilead ook nog een dochter geschon-
ken, Kasja, maar was bij de geboorte van haar tweede kind overleden.5

Bij zijn keuze voor de opvolging van Gilead gaat Abijam te rade
bij JHWH. Feuchtwanger maakt er een spannende scene van. Met be-
hulp van de urim en tummim wordt er contact met JHwH gelegd. ruwu
openbaart zich met een onhoorbaar 'Hier ben ik' (p. 35). Dan mag de
priester drie vragen stellen, die echter slechts met ja of nee zullen
worden beantwoord. Uiteindeltk, bij de derde vraag, komt een posi-
tief antwoord op de vraag 'Moet ik Jefta beproeven en peilen, of hij
de gruwelen Ammons heeft uitgerukt uit zijn borst en uit zijn huis?,
De priester legt dit zo uit dat Jefta zijn Ammonitische vrouw moet
verstoten wil hij zijn vader opvolgen als richter en aanspraak maken
op diens erfenis. Dat is voor Jefta te veel gevraagd en hij ziet zich
genoodzaakt om met zijn familie weg te trekken, naar het land Tob.

De vader: krachtdadig op het slagveld, onzeker in de godsdienst
Jefta aardde naar zijn vader, ook wat betreft de keuze van zijn vrouw.
Ook hij had gekozen voor een gevangen genomen Ammonitische,
Ketura. Feuchtwanger vertelt hoe Jefta nog in de hitte van de strijd
zich bijna aan haar vergrepen had. 'Doch toen zag hij, hoe zij uit haar

1.

5.

Nie( wordt verteld hoe de aÍk eerder verspeeld was. In het Oude Teslam€nt wordl in
I Sam. 4 verhaald dat de Filistijnen de ark veroveren op de Israëlielen. De aÍk
speelt in de roman van Feuchtwanger ook een rol in Jefta,s stÍijd tegen de Ammo
nieten.
Lewana wordl de tweede vÍouw van Gilead genoemd. Zij wordt dooÍ de rest van de
familie van Gilead buiten gesloten omdat zij een niet-IsÍaèlitische is en andere go-
den vereert, maar anders dan in Ri. 1l:l wordt zij niet als hoer betiteld.
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bruine, magere gezicht de ogen woest en reusachtig op hem gericht

hield, vol met haat, met meer dan haat. en midden door zijn begeerte

heen sloeg een nog heviger verlangen. "lk wil haar geheel hebben,

deze vrouw, die zo kan haten, ik wil meer hebben dan haar schande,

ik wil haar 'bekennen', geheel en al, ik wil haar hebben met haar

vreemde god en met haar haat, ik wil haar breken." En terwijl hij zo

brandde en woedde, was er iets in hem, dat kalm en snijdend-scherp

overlegde: 'Als ik haar nu neem, nu onmiddellijk, dan valt zij onder

de bloedban van JHwH en wordt zij ter ete van hem gedood en geof-

ferd met de andere gevangenen". En uit deze woeste overwegingen en

bedenkingen was krachtig het besluit gegroeid: "Ik breng haar terug,

zoals zij is, naar het kamp, als maagd, dan is zij mijn eigendom naar

de misjpat, naar de zeden en rechten van de stam en van JHws, en dan

later neem ik alles." En zo was het ook gegaan'(p.48). Het zal de

goede verstaander niet ontgaan dat Feuchtwanger hier zinspeelt op de

latere gebeurtenissen rond de docbter die Jefta bij deze vrouw zou

kriigen. Zoals Jefta zijn aanstaande echtgenote weet te redden van de

offerdood door beheerst en weloverwogen optreden, zo zal later hun

dochter slachtoffer worden van zijn ondoordachte gelofte. Ook dat

speelt zich aflegen de achtergrond van oorlogshandelingen en in bei-

de situaties moet de vÍouw (nog) maagd blijven.ó
De aangehaalde passage eindigt onheilspellend: 'hij had tnwu niet

gekrenkt. Waarom weÍd hem dan toch een zoon onthouden? En was

misschien en ondanks alles de onberekenbare god tegen hem ver-

toornd?' Zo wordt de lezer Iangzaam voorbereid op de dingen die gaan

gebeuren. De spanning wordt op verschillende manieren verder opge-

bouwd. Naast het conflict tussen Jefta en zijn halfbroers en hun moe-

der was er de toenemende dreiging van de Ammonieten. voor Jefta is

het ook moeilijk om zijn weg te vinden in de godsdienst. Hij kiest

voor JHwH, maar hij ziet hem als 'geen gemakkelijke god, hij was snel

geprikkeld, hij was driftig en ijverzuchtig, hij wilde gevleid worden,

hij verlangde telkens nieuwe betuigingen van trouw, bezweringen,

offers' (p. 68). Jefta is niet ongevoelig voor de bekoringen van andere

goden. Hij draagt heidense amuletten bij zich. Die waren nog van zijn

moeder geweest en zijn vrouw was er ook erg op gesteld. Jefta heeft

er ook moeite mee als in naam van lHwH een heilige boom wordt ge-

kapt.7 Ook gaat Jefta zich steeds meer gedragen als de machthebbers

De wijze waaÍop een kíjgsgevangen vrouw tot echlgenote genomen kan word€n,

wordt in hel Oude Testam€nt gercgeld in Deul.2l:10_14.
Zie dàamaast bijv. het optreden van de richter Gideon in Ri. 6:26, 28, 30.

6.

7.
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uit zijn omgeving. Hij laat een beeld van zich maken en geeft vervol-
gens toe aan 'een oud, grillig verlangen'naar een standaard, 'het beeld
van de god, die op deze wijze deelnam aan de strijd'(p. 108).8 Het
wordt voor veel geld voor hem vervaardigd van koper door een Baby-
lonisch kunstenaar: 'Uit de wolk vlamde de bliksem van JH'wH, fel,
machtig, schrik inboezemend. Doch hij vervulde het hart van Jefta
slechts met overweldigende vreugde. Lang en met welbehagen, klei-
ne groene lichtjes in zijn ogen, bekeek hij het beeld. Nu was lswn in
waarheid zijn god, en zoals hij zelf toebehoorde aan de godheid, zo
behoorde de godheid hem nu toe. Hij had hem in zijn onmiddellijke
nabijheid, hij had hem verworven door offers, voor goed geld'
(p. I l3).

De dochter: vol van haar vader en haar god
Feuchtwanger besteedt ook de nodige aandacht aan Jefta's dochter.
Zijheet Jaàla, naar JaëI, die vrouw die Sisera, de krijgsoverste van de
Kanaànieten, had gedood. Ze wordt voor het eerst genoemd in het
verhaal als zij samen met haar moeder Jefta tegemoet komt als hij
terugkeert van de begrafenis van Gilead en de teleurstellende ontmoe-
ting met zijn familie en de priester Abijam: 'Wie kwam hem daar
tegemoet, onverwacht en als een gunstig voorteken? Zij waren het,
Ketura en het kind. (...) hij kuste het kind, zijn meisje, zijn dochter
Jaàla. Zlj keek hem aan, verliefd, vol eerbied, gelukkig, verrukr'
(p. 45).Wat betreft de geloofsopvoeding blijken haar ouders ervoor
gekozen te hebben haar alleen met JHwH bekend te maken. Ketura
betrekt haar bewust niet bij de verering van haar eigen god Milkom:
'omdat dit Jefta verdriet zou hebben gedaan, hinderde zíj Jaalaniet in
haar on voorwaardelijke geloof in de god van Gilead. Wel benijdde
zij haar om dit geloof, zij was naijverig, zij schaamde zich voor haar
dochter, die even weinig vrees voor luwH scheen te kennen als Jefta
zelf' (p. 70). Jefta vertelt zijn dochter dat 'hij en zij, Jaàla, de ver-
schrikkelijke god rHwH niet behoeven te vrezen. \#eliswaar moest men
hem vaak offers brengen en hem danken voor zijn zegen, zo wilde hij
het, en dat hoorde hij graag' (p. 7l).

Jaàla hield ervan om rond te zwerven in het ruige gebied waarin
haar familie zich noodgedwongen had terug getrokken. Op een avond
keerde zij niet terug van zo'n tocht. Als zij nog een dag uitblijft wordt

8. Over de richter Gideon wordt in Ri. 8:24-27 verhaald dat hij een godenbeeld laat
maken. Een bekende opvatting is dat het 'gouden kalf' van Ex.32:1,4 een zich op
een standaard bevindend beeld is, symbool van de god die voorop gaat.
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Jefta bang: 'JHwH had hem en de Ammonitische een zoon onthouden:

wilde hij hem ook zijn dochter ontnemen?'Jaàla blijkt te zijn gevallen,

waarbij zij haar voet zozeer had bezeerd dat ze niet meer kon lopen. Ze

wordt gered door één van de half woeste, reusachtige mensen uit deze

streek, één van de Refaim.g Deze jonge man, genaamd MeribaàI,

brengt haar terug bij haar ouders. Zelfblijft hij daar ook en er bloeit iets

moois op tussen hem en Jaàla. Jefta neemt hem oP in zijn gevolg, maar

eist wel dat hij de naam Meribaàl vanwege de daaruit blijkende relatie

met de afgod Baàl opgeeft. Hij geeft hem de naam Jamrn.

De gelofte
Als Jefta door de Israëlieten te hulp wordt geroepen in de strijd tegen

de Ammonieten, ondemeemt hij een poging om het conflict via on-

derhandelingen op te lossen. Daarbij stelt de koning van Ammon vooÍ

om hun volken te verbinden via een huwelijk. Jefta twijfelt: 'Als hij

dit aanneemt, als hij zijn Jaàla aan de prins Yan Ammon geeft, zal zij

JHwH moeten afzweren en Milkom moeten dienen. En zou hij haar zo

streng in het geloof aan JHWH hebben opgevoed om haar nu prijs te
geven aan Milkom? Hij onderging bijna lijfelijk de glinstering van de

verzoeking en haar vergif. Tegelijkertijd werd het hem warm om het

hart. omdat lHws en Milkom om hem streden'(p. 133). Vooralsnog

weet Jefta de dreiging van de Ammonieten in te dammen door een

verbond met hen te sluiten waarbij de veiligheid garandeeí wordt

voor vereerders van JHWH in Ammon en vereerders van Milkom in
Israë1. De zo gewonnen vrede wordt enthousiast bezongen door Jaàla

in een 'woest jubellied': 'Jefta, de nieuwe richter, zij alle kracht'

ltwx's genade is met ons: hij heeft een jonge man verhoogd boven de

ouden. Het vuur van JHWH toornt uit Jefta's ogen, als hij toornt De

zegen van JHWH glanst van zijn aangezicht als hij zegent'. Daarbij

komt zij tot de volgende uitleg van de naam van haar vader: 'Zijn

naam is: luwH opent de weg. Jefta, Jefta, richter in Gilead!'Voor haar

zijn haar god en haar vader bijna hetzelfde: 'Zij beminde in hem de

gezegende. Zij scheidde hem niet van JHWH. Als zij lefta zei, zei zij

rHwH'(p.155).
Na enige tijd moet Jefta een besluit nemen over het huwelijk van

zijn dochter. In een moeizaam gesprek hierover met haar blijkt de

onvoorwaardelijke liefde voor haar vader bij haaÍ de doorslag te ge-

ven: 'Als ik mijn vader dien door naar Ammon te gaan, dan zal ik
gelukkig zijn. Zonder mijn vader ben ik niets. Als ik in zijn plan wordt

to'7

9. Zie vooÍ hen bijv. Deut. 2:l L 20; 3:ll. 13.
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opgenomen, ben ik een deel van hem'(p. 155). Het komt echter niet
zover. Het pas gesloten verdrag met Ammon wordt geschonden door
een woedende Israëlitische menigte. Nadat bekend geworden is dat
op het altaar voor Milkom op Israëlitisch grondgebied een Israëlitisch
kind is geofferd, wordt het heiligdom ontwijd en zijn priesters mis_
handeld. Het komt tot een gewapend treffen. Daarbij speelt Jaàla,s
vriend, Jamin, een belangrijke rol als gids. In de veldslag krijgt Am-
mon echter de overhand. De koperen standaard met een afbeelding
van de bliksemende JHwH gaat verloren, terwijl de standaard van Baàl
onaantastbaar Iijkt. Stechts dankzij een plotseling opkomend nood-
weer weet Jefta het vege lijf te redden.l0 Hij komt tot het inzicht dat
hij ten onder dreigde te gaan door zijn eigen overmoed. Hrj had te
weinig op lHwa en te yeel op zijn toenemende macht vertrouwd. Dan
verschijnt de ark van het verbond ten tonele. Jefta krijgt nieuwe moed
en bidt: 'Gij hebt het recht mij te straffen, want ik was lauw jegens u.
Erger dan dit: ik heb u verraden. Ik heb de dochter, die gij mij hebt
gegeven, de hinde, de liefelijke, willen uitleveren aan de zonen van
Milkom. Doch straf mij niet. (...) Dood mij, zo gij wilt, doch laat mij
eerst de overwinning aanschouwen. (...) En als gij mij verhoort, JHWH,
dan breng ik u een offer, zoals dat past bij de redding uit zulk een
ontzagluke nood, en zoals gij nog nooit hebt geproefd. Als grj mij
verhoort en mij laat overwinnen, dan zal ik voor u op uw steen slach_
ten de beste van de vijanden, ook al zou dat koning Nachasj zelf zijn,
die ik zeer goed gezind ben.ll En als hij niet is brj degenen, die ik
gevangen neem, dan zal ik brandofferen degene, die mij als eerste uit
mijn huis tegemoet komt, ook al zou het datgene ztn, wat mij het
dierbaarst is. Dit bÍeng ik u ten offeq niet Milkom, doch verhoor mij
en Iaat mij niet ten ondergaan, verslagen voor mijn vijanden' (p. I 9l ).
Als JeÍia vervolgens ziet hoe de ark zich verhetï boven de strijders,
veryult 'een grote vreugde zijn hart. Hij wist het: de godheid in de ark
had hem yerhoord'. En inderdaad: 'De slag nam een keer. Hoewel zij
de overmacht hadden, weken de vijanden, hun rijen openden zich voor
Jefta; zijn naam: JHwH opent, keeg nieuwe betekenis, (p. 192\.12

Na deze overwinning ontbrandt een strijd over de vraag aan wie
zij te danken was. De Efraïmieten claimen de hoofdrol. Zij zotden

10. Vgl. Joz. l0:l l;Ri.5.
I L Voor de Ammoniet Nachasj in het Oude Testament zie I Sam. I l:l: l2: l2: 2 Sàm

10r2.
l2 ln het Oude Te\lament \rordl rn I Sam. 4 verhaald hoe de ark van Cod. wanneer zrr

op hel \lagveld ver\chUnt, geen over*inning brengl. maa erloren gaar. uar ii
Feuchtwangers roman het lot is van Jefta's standaard.
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juist op tijd op het slagveld zijn verschenen, nadat de pdester Abijam

om hun hulp had gevraagd.Zo zouden zij de Ammonieten op de vlucht

hebben doen slaan. Jefta kan dit moeilijk accepteren en gebiedt de

Efraimieten zijn grondgebied te verlat€n. Het komt echter tot een

bloedig treffen. Deze episode eindigt met 'woeste vrolijkheid'van
Jefta over de manier waarop vluchtende EfraÏmieten werden herkend

aan hun spraak.l3

Een wanhopige vader en zijn vastberqden dochter

Na deze gebeurtenissen besluit Jefta om niet naar het land Tob te gaan,

maar naar Mispa. Hij had immers beloofd 'te brandofferen degene,

die mij als eerste uit mijn huis tegemoet komt'. Hij wil niet het risico

lopen dat hij zo zijn geliefde vrouw of zijn geliefde dochter zal ver-

spelen. Daarom trekt hij nu naar het vaderlijk huis in Mispa, de woon-

plaats van Sitpa en haar drie zoons. 'Er leefde een donkere, kwalijke

nieuwsgierigheid in hem, wie van degenen, die hem toebehoorden,

JH\VH hem in Mispa tegemoet zou zenden, opdat hij de hand op hem

zou leggen en zijn gelofte gestand zou doen' (p. 203).la In Mispa komt

hem echter dansend voor de stoet van meisjes uit zijn dochter Jaàla

tegemoet. Ze had haar vader willen verrassen. 'Jefta's brede gezicht

verduisterde echter op angstweklende wijze, hij grimlachte, verbeet

zich. Hij wilde uitbreken in jammerklachten en toorn, hij wilde om

zich heen slaan, zijn baard uitrukken, zijn ktederen scheuren' ( ) Jef-

ta herwon ziin zellbeheersing met boYenmenselijke kÍachtsinspan-

ning. Zijn ruige stem klonk nog ruiger dan anders, toen hij de woor-

den uitstiet: "Ik dank je, Ketura. Ik dank je, Jaàla, mijn dochter' Ik

dank u atlen"'(pp. 205v.). Hij laat de feestelijkheden echter uitstel-

len. Eerst moet Ammon volledig verslagen zijn.

Die nacht, als hij de slaap niet kan vatten, ziet.refta de dingen

helder, 'overweldigd door inzicht en berouw': 'In z|n hart had hrj

zeer goed geweten, dat het zijn dochter was, die hij juwH als prijs

voor de redding aanbood. Hij had de godheid atteen arglistig willen

bedriegen (...) Dat JHwH hem toen zijn dochter tegemoet zond, was

geen grillige, boosaardige luim, het was zijn straf'(p 207) Feucht-

wanger maakt opnieuw een vergelijking met de lotgevallen van een

r09

13. VooÍ Jefta en de Efraïmieten in het Oude Testament zie Ri. 12.

14. ln zijn bespreking van het loneelstuk van Benno Barnard (CultuÍeel Supplement

NRó Hanielshlad van 16 oktober 1998) maakt Maaíen I Hart meldinB van de

suggestie dat Jefta boze bijbedoelingen had bij zijn gelofte Hij citeert zijn vader.

diJ ooit gezegd zou hebben: 'Die Jefla wilde van zijn vrorrw af' hij dacht: da(

takkewijf is de eeÍste die mij legemoel zal komen - dat komt besl uit'.
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andere vrouw. Eerder al zagen we de overeenkomsten en de verschil-
len met de geschiedenis van Jaàla's moeder. Nu wijst hij op iets der-
gelijks in de vergelijking met het verhaal van de vrouw naar wie Jaàla
was genoemd: 'Jaël had de tentpin door de slaap van Sisera, de krijgs-
overste van de Kanaànieten gedreven. Zijn moeder had op Sisera ge-
wacht, hij zou terugkeren als overwinnaar met een grote buit, doch hij
lag daar dood. Jaàla had niet vergeefs gewacht. Hij is gekomen als
overwinnaar met een grote buit, doch hij is gekomen om haar te do-
den' (p. 206). Jefta beseft dat hij niet onder zijn gelofte uit kan komen
en schraapt al zijn moed bij elkaar om dat aan zijn dochter te vertel-
len. Dat gebeurt tijdens een wandeling van vader en dochter buiten de
stad. 'Jefta luisterde naar haar kinderlijke, wat rulle stem. Hij zag
haar ogen. Welk een helder diep leven sprak er uit deze ogen. En plot-
seling stiet hij een kreunende weeklacht uit, verscheurde zijn klede-
ren, sloeg en krabde zijn borst en jammerde: ..Echah!,' en ..Chah 

en
Ach!" "O mijn dochter," zei hij, "hoeveel lijden breng je over mij
door je liefelijkheid en je liefde. Je liefde dreef je mij tegemoet en je
hebt gezongen voor JHwH en voor mij en nu wil de godheid je geheel
voor zichzelf hebben, niet slechts je liederen. Echah echah! Welk een
vreselijke god is rswH!". Jaàla keek hem verbaasd aan. Zij hoorde
zijn woorden en begreep ze niet. Toen besefte zij, dat zij het was over
wie hij weeklaagde en dat haar iets verschrikkelijks te wachten stond'
(pp. Zllv.). Ze is even uit het veld geslagen, maar vraagt haar vader
dan naar het hele verhaal. 'Jaàla luisterde aandachtig. Zij knikte her-
haaldelijk met het hoofd, peinzend, wikkend, instemmend, begrij-
pend. Iets feestelijks, een wonderlijke blijheid heldert haar gezicht op
en ze zegt: "Met al mijn leden prijs ik JHwH. Hoe zeer is hij mij gena_
dig, omdat hij welgevallen heeft aan u en omdat ik ben van uw vlees
en bloed"' (p. 212). Ze yertelt haar vader dat hiermee voor haar een
knellend probleem wordt opgelost. Haar vriend Jamin .wilde haar op
zijn mat hebben', maar zij voelt daar niets voor. Zo zou zij tot vrouw
worden en dan zou zij de gave verliezen die ze had, namelijk dat iets
van het wezen van haar vader in haar leefde. .En nu verlost ruws in
zijn genade haar van deze vrees. Hij staat haar toe, dat zij zich met
hem, de god, verenigt, dat haar bloed het zijne wordt en bijdraagt tot
zijn sterkte. (...) Zij voelde reeds nu haar vereniging met rHwH; haar
vader en tHwH werden voor haar geheel en al één, zij was vervuld van
vrede'(p.213).

Ze besluiten om Ketura niet in te lichten. In een gesprek met Jefta
komt zij er toch achter en probeert het offer te verhinderen: laten ze
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hun toevlucht bij Milkom zoeken en zo lHwH ontlopen. Als ze, troost

zoekend. elkaar omarmen voelt Jefta de kleine godsbeeldjes die zij

onder haar gewaad dÍaagt. Ze beseffen allebei dat ze door hun gods-

dienst vreemden voor elkaar zijn geworden.

Jefta koestert nog een kleine hoop dat de priester Abijam hem

een uitweg kan bieden. Deze begrijPt nu dat JHWH aan Jefta een

zwaardere beproeving had opgelegd dan ht indeÍtijd zelf had be-

dacht. Hrj zoekt een mogelijke uitweg. Het offer moet'met elke

ademtoch en etke druppel bloed willig en bereid'zijn. Maar Jefta

kan niet anders zeggen dan dat dit bij zijn dochter het geval is Jefta

zou er zelf voor kunnen kiezen om zijn naam te veranderen en daar-

mee alles te verliezen wat hij bereikt heeft, maar om dan ook vrij te

zijn van al zijn verplichtingen. Vader en dochter lijken echter op

elkaar: Jefta staat voor wat hij heeft gezegd. De enige verzachting

die Abijam dan nog kan bedenken is uitstel: 'Gun uw dochter enke-

le weken om met haar vriendinnen haar lot te gaan beklagen en te

prijzen in de bergen'(p.220). Jefta is daar wel blij mee. Zrjn doch-

ter accepteeÍt het uitstel slechts om haar vader te plezieren en be-

dingt dat het niet langer dan twee weken hoeft te duren Jaàla's

vriend, Jamin, overweegt nog, daartoe aangezet door Jefta, om zijn

geliefde te ontvoeren, maar daar wil Jaiila absoluut niet aan mee-

werken. Zij geniet met Yolle teugen van het verblijf in de woeste

natuur en denkt op stille momenten ook na over wat haar te wachten

staat. Ze betrekt daarbij ook het'oude, geheimzinnige verhaal'uit
Ex.4:.tHwH had Mozes 'in de bruidsnacht overvallen: want als de

godheid een bruid begeerde, dan behoorde zij hem ook toe' Doch

deze bruid, Zippora, hari de god verzoend met het bloed van haaÍ

man. (...) Jaàla was trots en gelukkig, dat de bloedbÍuidegom nu

haar had uitverkoren, en wilde, vage gedachten kwamen bij haar op,

als zij dacht aan het ogenblik der vereniging' (p.227).1s Zo over-

wint ze de angst die bij haar boYenkomt als ze denkt aan de manier

waarop dieren op het altaar werden geslacht. Uiteindelijk overheerst

het goede gevoel: 'Zij zal een brandoffer zijn, z4 zal opgaan in het

vuur. waarin JHwtt leeft. Overal waar vuur is' zal Jaàla zijn. En over-

lll

15. Feuchlwanger suggereert hieÍ een vermenging van religieuze gevoelens en seksu_

ele verlangÉns. Op een andere manier Selreun dal bij Sholem Asch in zijn ton-eel_

st\\k YiÍtakh's ToihteÍ.yilna l9l3 (zie hierover LiptziÍt' Biblical Th?nes, 108\')

In dit verhaal doet Jefta zijn Selofte aan Moloch' de god van zijn moedeÍ' De

oudsten van Gilead pleiten ervooÍ om het offer te vermijden door te kiezen voor d€

god van lsraël die geen mensenoffers eist. Jefta s dochter blijkl echter in de ban te

tijn van de haÍstochl die in haaÍ gewekt is door de w(Éste, vurige zonneSod
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al waar JHwH zijn oorlogen strijdt, zal laàla zijn, een deel van zijn
adem, een deel van zijn volk'(p.228).

Wanneer Jaàla terugkomt uit de bergen, probeert haar moeder haar
nog tegen te houden. Tevergeefs. Jaàla 'had medelijden met haar moe_
der, doch als met een dier, dat men niet begrijpt en dat men niet kan
helpen'(p. 238). Samen met haar vader, de zus van haar vader met
haar echtgenoot, met de meisjes die met haar de bergen in waren ge-
gaan en met Jamin als menner van het lastdier, dat hout en het kolen_
vuur draagt, gaan ze op zoek naar een goede plaats voor het offer. Op
een afstand volgt haar moeder. De één na de ander kijgt de opdracht
achter te bllven. Zo ziln Jefta en zijn dochter nu alleen.16 Jefta zal
zelf het offer volbrengen. Hij had het aanbod van Abijam om deze
taak oyer te nemen afgeslagen. Op haar beurt weigert Jaàla een yer-
dovingsmiddel: 'Ik wil u zien, mijn vader, als gij uzelf verandert in
JHwH. Ik heb u gezien in uw toorn, ik heb het grote, vreselijke licht
van de toorn uit uw ogen zien vlammen en ik heb niet gevreesd. Ik zal
ook nu niet vrezen. Ik behoor u toe'. Ze heeft nog één wens: .Sta mii
nog één ding toe. mijn vader. Ik heb in deze dagen JHwH herhaaldelijk
gezien; hij straalt verschrikkelijk en heerlijk en ik heb hem lief. Doch
hij heeft één ding niet, war gij hebt. Ik smeek u, mijn vader, laat mij
nog éénmaal uw lach horen'(p.240). Met grote moeite voldoet hij
aan haar verzoek. 'Toen verheugde Jaàla zich, en zij zelf lachte mee,
een kleine, bevredigde lach. Toen begon hij met zijn werk. Hij trok de
schoenen uit. Hij sleepte stenen bijeen en schikte ze tot een altaar Hij
legde het hout op de stenen. Hij bond het kind met koorden. zeeÍ zacht.
Hij tilde haar op. Wat was zij licht! Hij zag, hoe haar borst rees en
daalde onder het saffraankleurige gewaad. Hij zag haar ogen en zij
zag zijn ogen. Hij legde haar op de stenen. En hij deed naar zijn gelof_
re' (.p.214).

Vanafdat moment is Jefta een andere man, ,somber 
en ongenadig,

(p. 243). Hrj yoelt zich vaak'als een dode, die uit de spelonk weer
naar buiten was gezonden. Het was, alsof hij slechts lucht en nevel
was, alsof het levensbloed uit hem was weggestroomd, (p.244). Ult
afschuw over het gebeurde blijven de Ammonieten voorlopig op af-
stand. Ook de mannen van Efraïm schrikken er nu voor terug om
wraak te nemen. Als er nieuw gevaar dreigt van de kant yan de Ka_
naànieten komt men toch weer bij Jefta om hulp vragen. Daartoe
wordt de 'aartspriester' uit Silo, genaamd Elead, afgevaardigd. Hij

16. De oveÍeenkomsten met Gen- 22 lopen in hel oog.
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doet een beroep op Jefta in naam van JHWH. Jefta antwoordt: 'Mijn
schulden aan JHWH zijn afbetaald. Ik ben niet langer in zijn dienst en

ik behoef geen oorlog meer voor hem te voeren. Wij hebben met el-
kaar afgerekend, JHWH en ik' (p. 247). Elead weet Jefta echter te ra-

ken met een gedachte die Jefta herinnnen aan zijn dochter: 'Het gaat

tussen u en JHwH niet om dienst, plicht en schuld. Gij kunt nooit heb-

ben afgerekend met de godheid. Gij zijt een deel van hem'(p. 247). ln
zijn poging Jefta te overtuigen gaat Elead nog verder: 'JHwH werd
geboren met IsraëI. De strijd van Israël is zijn strijd. Hij leeft sterker,

als Israël sterker is, hij verschrompelt, als Israël zwak is. HU sterft als

Israël sterft. Hij is, wat wij waren en zijn en zullen zijn' (P. 249). Als
Jefta deze gedachte tot zich door laat dringen, komt hij tot het besef

dat hij zijn dochter voor niets heeft geofferd: 'Heel diep in zijn ge-

moed had hij reeds vermoed, dat zijn gelofte en zijn offer ijdel waren

geweest: het vermoeden was bij hem opgekomen onmiddellijk na de

daad, toen hij zich in het bos had verborgen. Er waren dus ook ande-

ren. die het vermoedden. Wisten. Althans deze ene wist het. Het was

dus geen hersenschim, het was zo: hij, Jefta, had zijn vreselijke gelof-
te afgelegd om zichzelf de hulp van een god te kopen, die niet be-

stond. Hij had zijn beste, meest-eigen bloed vergoten voor een god,

die niet bestond. Jefta de held, Jefta, de dwaas. Geen god had hem

geholpen. Efraïm had hem geholpen. En daarvoor had hij zijn dochter

gedood, de lieve, de liefelijke. Hij had het beste, meest rode bloed van

zijn lichaam voor niets vergoten'(p. 251).
Na dit verbijsterende inzicht wil Jefta proberen ervooÍ te zorgen

dat men later ook nog goede dingen over hem kan vertellen. Daarom
gaat hij in op het yerzoek om deel te nemen aan de strijd tegen de

Kanaànieten. Deze strijd is succesvol. Uiteindelijk slaagt hij er zelfs

in om Israël tot een eenheid te smeden Door Elead wordt Jefta ge-

zalfd tot 'grote richter'van lsraë1. Deze Elead, zo suggereeÍt Feucht-
wanger, is degene die verantwoordelijk is voor het optekenen van Jef-

ta's daden. Hij belooft Jefta dat hij zal optekenen dat Jefta niet is
afgeweken.

Een worsteling met God
In zijn roman schildert Feuchtwanger Jefta als een tragische held.

Vanaf het begin wordt de lezer, vaak heel subtiel, duidelijk gemaakt

dat alles onontkoombaar uit moet lopen op de offerdood van zijn
dochter. De centrale vraag is bij dit alles welke rol:swtt daarin speelt.

Bij de hoofdrolspelers vinden we een aantal verschillende visies. Jaàla

lll
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is een rechtlijnig aanhanger van JHwH. Ze twilfelt niet of nauwelijks
en geeft zich zonder probleem geheel aan haar god over. Wel is er een
opmerkelijke vermenging van haar godsdienst met haar grote liefde
voor haar vader. In de manier waarop Feuchtwanger dit beschrijft zit
iets van de Freudiaanse godsdienstkritiek. Zijn sympathie ligt duide-
lijk meer bij Jefta. De manier waarop zijn twijfel wordt verwoord
maakt van Jefta meer een mens van vlees en bloed dan dat dit bij Jaàla
het geval is. Feuchtwangers eigen visie is waarschijnlijk het beste ver-
woord in de opmerkingen van de priester Elead, die aan het einde van
de roman tamelijk kunstmatig nog een rol krijgt toebedeeld. Feucht-
wanger heeft als het ware ook de taak van Elead overgenomen als
verteller van het verhaal van Jefta. In feite is zijn roman een aanklacht
tegen de godsdienst. Het is de mens die zelf de dienst uitmaakt. Deze
gedachte vinden we verwoord in een passage waarin beschreven wordt
hoe Jefta ten prooi is aan allerlei gedachten in de nacht na de ontmoe-
ting met zijn dochter voor de poorten van Mispa. 'Hij lachte hardop
tegen de nacht, uitdagend. 'Als Milkom voor mij is," verklaarde hij
luid, uitdagend, "vind ik dat best. Als ruwH voor mij is, vind ik het
even goed. Maar ook als ik alleen voor mij ben, moet ik het goed
vinden"'. Hij durft die gedachte echter niet vast te houden: 'Angst
overviel hem bij het geschal van zijn eigen woorden, koude rillingen
trilden langs zijn rug. Hij dacht aan de geesten, die in de verlaten
wereld rondzweefden, liefst des nachts en JHwH was de machtigste
van deze geesten' (p.207). Hij kiest er vooralsnog voor om zich klein
te maken voor deze god. Pas later, in het gesprek met Elead, durft hij
eerlijk te blijven.

Plagiaat
Feuchtwangers boek is intensief gelezen èn gebruikt door Irene van
Kerckhoven. In haar roman over JeftalT vertelt z1j ziin versie van het
verhaal in grote lijnen (de omvang van haar boek is ongeveer een
kwart van dat van Feuchtwanger) en in sommige passages zelfs woor-
delijkl8 na. Daarbij komen ook alle door Feuchtwanger verzonnen
personages met doorgaans dezelfde namen voor; Jefta's dochter heet
nu Jajella. Op geen enkele wijze wordt in de gebruikte uitgave mel-
ding gemaakt van haar bron, zodat het hier onmiskenbaar gaat om een

17. I. van Kerckhoven, Jefta, Antwerpen l98l (l l9 bladzijden). De Vlaamse schrijf-
ster (pseudoniem van Irene Verbraeken t1928-19961) heeft ook een aantal dicht
bundels gepubliceerd.

18. Waarschijnlijk heeft ze niet de genoemde Nederlandse vertaling gebruikt, want ze
gebruikt iets andere formuleringen.
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geval van plagiaat. Op enkele cruciale plaatsen wijkt zij van haar voor-
beeld af. Zo doet Jefta zijn gelofte pas nadat het pleit in de strijd tegen
de Ammonieten al is beslecht. Pas dan bidt Jefta: 'God. als dit het
einde van het gevecht is en ik behouden naar huis mag keren dan be-
loof ik U; het eerste wat mij uit mijn huis tegemoet komt aan u te
offeren' (p. 104). Er is bij Van Kerckhoven geen sprake van dat Jefta
probeert de veryulling van zijn belofte naar zijn hand te zetten door
naar een andere plek te gaan dan waar hij zijn vrouw en dochter ver-
wacht. Van Kerckhoven probeert op een andere manier de dramatiek
te yerhogen. Bij haar was Jajella veel ernstigeÍ gewond geraakt bij
haar zwerftocht in het land Tob dan bij Feuchtwanger het geval was.
Ze was in een wolyenklem terecht gekomen en het leek erop alsof ze

voor de rest van haar leven niet meer goed zou kunnen lopen. Maar
juist ten tijde van de oorlog tegen Ammon was er een wonderbaarlijk
snel herstel opgetreden. Bij zijn glorieuze thuiskomst had ze haar va-
der daarmee willen verrassen. Dat lukt meer dan hem lief is. 'ln zijn
hoofd tuimelde de ene verwarring na de andere. Hoe kon dat nu? Dat
dansende zingende kind kon toch niet zijn dochter zijn dat op hem
toeliep? Jajella kon toch nog niet dansend lopen? Haar been, dacht
hij. Haar voet! De wolvenklem! (... ) Maar hrj keek beter toe en inder-
daad, terwijl een zwarte duizeling hem beving, viel zijn enig kind,
zijn dochter Jajella hem om de hals' (p. 108). Nu pas, anders dan bij
Feuchtwangeq herinnert Jefta zich weer zijn gelofte, die overigens nu

iets is uitgebreid en waarbij niet meer sprake is van een onzijdig'het
eerste'maar van een persoon: 'De noodlonige woorden van zijn be-
lofte gingen hem als dolksteken door het hart. - "Wie mij als eerste
uit mijn huis tegemoet zal komen zal ik aan U offeren. Ook al is het
mij dierbaar," had hij beloofd. Hij wou neervallen voor haar voeten.
Zijn kleren scheuren. Zijn baard uitrukken. Een schreeuw naar de

hemel sturen'(p. 108). Hij zegt echter vooralsnog niets. De daarop
volgende tijd wordt hrj gekweld door wroeging: 'Hoe had hij zo on-
bedacht, zo roekeloos deze woorden tot God geroepen? Waarom had

God zijn belofte aanvaard? Was dit een uitdaging? Van wie tot wie
dan? (...) Hoe waren hem dergelijke woorden te binnen geschoten?

Wie had zijn stem bewogen? Zijn tong gebÍuikt. (...) Had God dan
niet begrepen dat hij ruilhandel had voorgesteld met zijn hoogmoed'
(pp. I l0v.).

Verder dan dit gaat Jefta bij Van Kerckhoven echter niet met zijn
twijfels ten aanzien van zijn god. Op de eerste plaats komt hier de
relatie vader-dochter. 'Zienderogen vermagerde Jefta. Zijn dochter

ll5
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werd daardoor verteerd door kommer. (...) Ze beweerde dat ze er al-
les, ja alles voor over had om hem weer op te vrolijken. Wat kon hem
terug (sic!) met vreugde doen lachen?'le (p. I I l). Dan onthult Jefta
haar zijn gelofte. Slechts even is ze van haar stuk gebracht. Anders
haar moeder, die gelijk Sara achter de voorhang alles had gehoord2o
'en als waanzinnig schreeuwde: 'Ach en wee. Ach en wee; wat weet
ik! Wat heb ik begrepen? Hangt hier de adem van de dood? Gaat dit
mijn verstand te boven?" Ze viel van hevige gemoedsaandoening in
onmacht en men moest haar wegdragen' (p. I l2).

Jajella weet zich beter te beheersen en wijst haar vader op de posi-
tieve kant van de zaak.Ze herinnert hem er aan dat hij haar ooit had
verteld over de gevoelens die hem in de huwelijksnacht hadden over-
vallen: 'dat een vrouw ontmaagden altijd een van de gruwelijkste da-
den was'(p. 112). Datzal Jajella nu bespaard blijven. Dit zal niet
tussen haar en haar vader inkomen. 'Als door een wonder voel ik me
nu vervuld van geluk. Er zijgt een wilde, bedwelmende zoetheid in
mij. Barbaars en toch feestelijk. O, wat een uitgezocht samenzijn. Jij
en ik vader! ( ..) jij zult mij aan God schenken. Ik wil geen man die
mij op de mat neemt en mijn lichaam verandert naar de maat van de
tijden. Ween niet meer vader. Ik ben verzoend met wat ge te verrich-
ren hebt' (p. I 13).

Jefta is daar niet gelukkig mee: 'Wat een onzin (...) Waarom hield
ze niet van het leven zoals ieder ander jong mooi meisje' (p. I l3). Hij
stelt haar nog voor samen te vluchten. Maar daar wil zij niets van
weten. Ze is zelfs even teleurgesteld in haar vader. Jefta legt zich nu
bij dit noodlot neer. Hij kan er nog slechts om huilen. Na de twee
maanden die ze op voorstel van Abijam in de bergen - 'als in het
aards paradijs'- doorbrengt, voltrekt Jefta het offer. 'De tijd was om.
Het was nu zover. De zon stond in haar zenith. Een gestalte naderde
... Jajella sloot de ogen en schikte de met goud doorregen sluier over
haar hoofd. Nu was het of de man die haar naderde in schichten van
goud gehuld werd. In verblindende stralen stond hij bij haar en greep
haar weerloze lichaam met een hand. Dit, dacht Jajella is Gods hand.
Ze werd neergelegd en woorden sloegen als met een hamer in haar
bloedstroom' (p. I l8).

Van Kerckhoven heeft het laatste deel van het verhaal zoals
Feuchtwanger het vertelt weggelaten. Bij haar gaat het onmiskenbaar

19. Zoals we hebben gezien, komt bij Feuchtwanger Jajella's vraag naar het lachen
van haar vader pas op het allerlaatst.

20. Vgl. Gen. l8:10.
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yooÍal om de relatie tussen vader en dochter. De theologische bespie-
gelingen die bij Feuchtwanger zo'n belangrijke rol spelen krijgen
bij haar slechts een marginale plek. Voor wie de originele versie van
Feuchtwanger niet kent zijn ze ook nauwelijks te begrijpen. In Van
Kerckhovens versie van het verhaal heeft Jefta's dochter iets meer
karakter dan bij Feuchtwanger, waar ze vooral monomaan Jahwis-
tisch is. Daar staat tegenover dat bij Van Kerckhoven de persoon van
Jefta veel minder goed uit de verf komt.

Vaderliefd.e
Door de Israëlische auteur Amos Oz is aan het verhaal over Jefta en
zijn dochter een plaats gegeven in een bundel met verhalen, waarin de
hoofdpersonen in een situatie geraken waaraan zij ten onder gaan.2l
In het verhaal, dat de titel draagt: 'Op deze boze aarde', staat Jefta
centraal. De titel herinnert aan de vervloeking van de aarde na de
eerste zonde (Gen. 3) en aan de daarop volgende moord van Kaïn, die
zijn broederAbel ombrengt (Gen. 4). In het verhaal vergelijkt Oz Jef-
ta ook enkele malen met Kaïn. Dat gebeurt onder meer in de volgende
passage over Jefta's moeizame relalie met God. Jefta zegt daarin tot
God: 'lk zeg tot u, yervloekt zij uw liefde, o God, en veryloekt zij
mijn liefde lot u. Ik ken uw geheim, want ik ben deel van urv geheim:
u sloeg acht op Abel en zijn offer, maar in uw han wat het Kaïn, Kaïn,
waarvan u hield, en daarom spreidde u uw toornige zorg uit over Kaïn
en niet over zijn oprechte broer. En u koos Kaïn uit en niet Abel om
een vluchteling en een vagebond te zijn op het aangezicht van deze
boze aarde... o God van Kaïn. o God van Jefta zoon van Pitdah'
(p. t95).

Oz beschrijft Jefta's vader, Gilead, als een norse, in zichzelf ge-
keerde man. Hij is door de mensen in zijn omgeving moeilijk te door-
gronden. Zijn onverwachte boze buien zijn gevreesd. Hij is getrouwd
met Nehushtah, een vrouw yan de stam Zebulon, en heeft bij haar drie
zoons: Jamin, Jemuel en Azur. Tezamen vormen zij een droevig huis-
houden. Gilead heeft langdurige aanyallen van melancholie; zijn
vrouw heimwee naar haar geboortegrond. In het vrouwenvertrek
woont een Ammonietische bijvrouw, Pitdah.22 Bij één van de veld-

21. Het veÍhaal werd in 1966 in hel HebÍeeuws gepubliceerd. Een bewerkte versie
verscheen in I9?6. HieÍ is gebruik gemaakt van de Engelse veíaling, opgenomen
h de bundel Where the Jackals Ho|9l and Other Srori?r. New York/London 1981.
De titel van her verhaal is "Upon Thi s Evil Eaíh ', pp. I 6E -2 I 7. De citaren woÍden
in eigen veÍÍaling in hel NedeÍlands weergegeven.

22. Dat is in het Hebreeuws de naam van een edelsteen, chrysoliet; zie Ex. 28:l?.

In recente literatuur
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tochten tegen Ammon was zij gevangenen genomen. Ze was voorbe-
stemd om priesteres van Milkom, de god van Ammon, te worden en

hield er alleilei magische praktijken, o.a. het oproepen van doden, op
na. Wanneer dat ontdekt wordt, stuurt Gilead haar de woestijn in, een

zekere dood tegemoet.23 De volgende dag gaat Gilead haar achterna
en brengt haar terug. Hij slaat haar. Zi1 vervloekt hem en zijn god.

Dan ontvlamt evenwel de hartstocht. Jefta wordt verwekt. De zwan-
gere Pitdah wordt door de zoons van Gilead belaagd. De jongste, Azur,
laat zijn honden op haar los. Gilead straft hem streng, maar volgens
Pitdah niet streng genoeg. Zij vervloekt Azur, zodat. deze veertig da-
gen lang alleen maar kan blaffen en janken als een hond. Over Gilead
doet ze een boze geest van somberheid komen. Slechts door veel wijn
laat deze zich verdrijven.

Jefta is een solitair mens en een man van weinig woorden. Het
liefst is hij in de woestijn. Zijn moeder doet haar best om hem in te
wijden in de dienst van Milkom. Ze wijst hem op het verschil tussen

Milkom en de god van IsraëI. Milkom houdt van wie vrolijk is, de

god van Israël is 'een dorre god die teistert en vernedert wie hem
liefheeft' (p. l8l). De genegenheid voor haar zoon gaat zover dat
sprake lijkt van een incestueuze relatie: 'Ze verlokte hem tot Mil-
kom, de god van het genot, vlugge vreemde woorden fluisterend,
tot het geheim van zijn eigen vlees en alles waartoe vlees in staat is'
(p.186).

De relatie met zijn vader is heel anders. Hij verlangt naar de liefde
van zijn vader. Op dezelfde manier zoekt hij erkenning van zijn god.

De liefde van Milkom is hem te makkelijk. In zijn streven om zijn god
en zijn vader voor zich te winnen laat hij zich leiden door een uit-
spraak van zijn vader: 'God moet niet benaderd worden op de manier
waarop een vlinder de bloem benadert maar zoals hij het vuur bena-
dert' (p. 182). Jefta neemt het letterlijk en leert zichzelf de hand in het

vuur te houden zonder te schreeuwen van pijn. Zijnvader hoort ervan
en vraagt hem dit te laten zien. Jefta vraagt om zijn liefde als belo-
ning. Net voordat Jefta zijn hand in het vuur wil steken, roept zijn
vader dat hij het niet hoeft te doen. Meer bewijs vindt hij niet nodig.2a

Jefta doet het toch. Zijn vader houdt afstand: 'Welnu, mijn zoon, ga.

Haat je vader niet en houd niet van hem. Het is een slechte zaak dat

Vgl. Gen. l6: l-16 (v. 6); 21:8-21 (v. l4).
De goede verstaander hoort hier een verwijzing naar Gen. 22: net voordat Abra-
ham het offer wil brengen, laat God weten dat hij ver genoeg is gegaan. Jefta gaat

hier en later ook bij het offer van zijn dochter verder.

23.
24.
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elk van ons zoon van een vader en vader van een zoon en man van een

vrouw moeten zijn. Afstand na afstand' (p. 184).

Als Pitdah sterft, vlucht Jefta weg voor de dreiging van zijn half-
broers. Hij komt terecht in Abel Keremim en wordt daar opgevangen
door de familie van zijn moeder Hij krijgt een goede positie aan het
hof en wordt vertrouweling van de jonge koning. Dat roept de jaloe-
zie op van de Ammonieten. Zij pressen de koning om Jefta op te laten

tÍekken tegen het volk van Gilead. Jefta worstelt met zijn identiteit en

godsdienst. Hij kan de god van Israël niet loslaten: 'Waarlijk boos-

heid en somberheid zijn voor mij een teken dat ik naar uw beeld ben
gemaakt, ik ben uw zoon, ik ben de uwe' (p. 195). Hij vraagt om een

teken. Jefta ontvlucht de Ammonieten en neemt daarbij de dochter
die hij bij één van de vele vrouwen die hij in Abel Keremim had ge-

had met zich mee. Hij had haar vernoemd naar zijn moedeq Pitdah.
Haar wil hij meenemen naar de zee. Daar hoopt hij vrede te vinden.

Ze komen niet verder dan het land van Tob. Daar sluit Jefta zich
aan bij een groep uitgestotenen en ontwikkelt hij zich tot een leider
van een groep gevreesde rovers. Zijn dochter groeit op tot een schone
jonge vrouw. De relatie tussen yader en dochter is hecht. Het ontroert
hem zeer als zij 'vader' tegen hem zegt. Nadrukkelijk verklaart zij
hem haar liefde. De gedachte dat zij ooit een man zal toebehoren is

hem een gruwel.

Op een dag komen zijn halÍbroers zijn hulp inroepen tegen de

Ammonieten. Vooralsnog bepeÍkt Jefta zich tot roofovervallen. De
Ammonietische koning doet een beroep op de goede verstandhou-

ding in de tijd dat Jefta in Abel Keramim was. Ook die relatie wenst

Jefta echter niet te herstellen. Uiteindelijk haalt men vader Gilead
erbij om Jefta op andere gedachten te brengen. Deze stelt Jefta aan tot
richter. Dan stemt Jefta in. "'De zoon van een hoer zal uw leider zijn,"
zei Jefta en hij lach(e zo luid dat de paarden schrokken. En de oudsten

herhaalden geluidloos: "Onze leider." "Sla nu deze oude man onmid-
delhjk in de ijzers. De richter van Israël gebiedt het u." "Jefta, mijn
zoon -" "En werp hem in de put. Ik heb gesproken"'(p. 210).25 De

aanvaarding door Jefta van de functie van richter gaat. zoals blijkt.
samen met het loskomen van zijn vader. Jefta heeft de rollen omge-
keerd. Toch blijft hij de genegenheid van zijn vader zoeken. want de

volgende dag geeft hij Pitdah opdracht zijn vader uit de put te laten
halen en hem goed te verzorgen.

lt9

25. Vgl. Gen.37:22-29r Jer.38:6 l3
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Jefta trekt op tegen het oppermachtige Ammon. Hij vraagt God
om een teken.26 Die nacht droomt Pitdah dat haar bruidegom bij haar
komt en tegen haar zegt dat ze met hem mee moet gaan. Haar tijd is
gekomen. De volgende dag gaat Jefta voor zijn tent staan, zijn doch-
ter aan zijn zijde. 'Hij tegde zijn hand op haar schouder en de stem
van zijn dode moeder leek door te klinken in stem toen hij zei: "O
God, als u voozeker de kinderen van Ammon in mijn harrd zult ge-
ven, dan zal het zijn dat wat uit de deuÍen van mijn huis mij tegemoet
komt als ik in yrede terugkeer van de kinderen yan Ammon voorzeker
toebehoort aan God, en ik zal het offeren als een brandoffer" "Hij
zal de kinderen van Ammon in uw handen geven. Welnu, jullie, mijn
meisjes, maakt mij bruidskleed gereed," zei het donkere mooie meis-
je'(pp.2l2v.)

De glorieuze thuiskomst en de ontmoeting met ziin dochter onder-
gaat Jefta als in een droom. De mensen juichen. Ze zingen, als Gilead
erbij komt: 'Blij is de vader, blij is de vader'(p. 214). 'Mooi en don-
ker was Pitdah toen ze de kans van de overwinnaar plaatste op het
hoofd van haar vader. Toen legde ze haar handen stil op zijn ogen en
zei: "Vader." Toen de vingers van zijn dochter zijn oogleden beroer-
den, voelde Jefta zich als een zongebakken kei in de woestijn waar
plotseling koud water op wordt gegooid. Maar hij wilde nog niet ont-
waken uit zijn sluimering' (p. 215). Als hij uiteindelijk toch zijn mond
opent om iets te zeggen, stort hij ter aarde huilend als een gewonde
wolf.

Pitdah trekt nog twee maanden met haar meisjes door de bergen.
Mensen en dieren ontwijken haar. 'Ze is een vreemdeling, de dochter
van een vreemdeling, niemand kan haar benaderen en in leven blij-
ven' (p. 216). 'Toen de twee maanden om waren keerde ze terug. Jefta
had een altaar opgericht op één van de bergen. Het vuur en het mes
had hij in zijn hand. In later tijden zouden de rondtreklende stamle-
den rond de nachtelijke kampvuren spreken over de grote vreugde die
beiden hadden ten toon gespreid, zij een bruid op haar huwelijksbed
en hij de jeugdige minnaar die zijn vingers uitsteekt naar de eerste
aanraking. En beiden lachten als wilde beesten in het donker van
de nacht, en ze spraken niet, alleen Jefta zei tegen haar, Zee, zee'
(pp. 216v.)

Jefta herinnert God aan zijn gelofte en hoopt op een antwoord.
'Hier is de donkere schoonheid onder mijn mes: lk heb mijn enige

26. Vgl. Ri.6:36-40.
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dochter u niet onthouden. Gun me een teken. want voorzeker ver-

zoekt u uw knecht' (p.211).21 leftaknjgt echter geen antwoord. Veel-
zeggend zijn de woorden die zijn vader Gilead spreekt bij de begrafe-
nis: "'Hij richtte lsÍaël zes jaar door de genade van God." En hij
voegde er aan toe: "De genade van God is ijdelheid"' (p. 170).

De idee ijdelheid loopt als een rode draad door dit sombere ver-

haal. O.a. komt zij tot in een enkele keren in gesprekken tussen vader
en kind in de woestijn terugkerende opmerking: 'Kijk, een hagedis.

Nu is hij weer weg'. Het is een symbool van de vluchtigheid en on-
grijpbaarheid van het mensenleven.

Het verhaal eindigt met een kort overzicht van de zes bloederige
laatse jaren yan Jefta's werkzaamheid als richter Na zijn taak neerge-

legd te hebben trekt hij zich een jaar lang terug in een grot, tot het
moment dat hij beslist dat het genoeg is. Zonder commentaar, maar

veelzeggend, staat er aan het slot: 'ln de koniek van het huis schreef

de huisschrijver: En na hem richtte Ibsan van Bethlehem Israë1. En hij
had dertig zonen en dertig dochteÍs' (p. 217).

Bij Oz is Jefta een in zichzelf gekeerde eenling, die rusteloos zoekt

naar een goede relatie met en erkenning door de mensen uit zijn om-
geving. Voor zijn dochter geldt hetzelfde. Ongenaakbaar is zij in haar

optreden. De zee is symbool voor het onbereikbare ideaal van rust.

God is de zwijgende.

lefta's dochter een afgodendie nare s ?

Kort maken we melding yan een interpretatie van het verhaal over

Jefta en zijn dochter, waarin gebruik lijkt te zijn gemaakt van Amoz
Oz' versie en waarin een negatieve kijk op Jefta's dochter wordt gege-

ven. Het gaat om een gedeelte uit het boek van Jonathan Kirsch, waar-

in uitgebreid wordt ingegaan op de meest schandaleuze verhalen in
de bijbel.28 Kirsch pretendeert ze te ontdoen van de valse moraliteit
waarin ze zouden zijn gehuld en verhuld in de kerkelijke traditie. Er

zou zelfs sprake zijn van censuur door kerkelUke autoÍiteiten. Daane-
genover wil Kirsch ze hun oorspronkelijke rauwheid teruggeven. Dat

27. Ook hier en in het voorafgaànde ( mes', yuur') wordl weer oP Gen. 22 gezin-
speeld. Oz laat in het midden of Jefta hoopte op een zelfde afloop. waardoor hij
zijn dochteÍ niet zou hoeven offeren.

28. !. KiÍsch,The Hatlot b) the Síde oÍ the Road: Fotbidden Tales in the Birle. New
York 1997; NedeÍlandse \eíaling: De ongehooftle Buhel. De betekenis van s?hok-
kende w alen uit het oude Tesa ent. Katwijk 1997. Het verhaal van 'Jefla en

zÍn dochteÍ'wordt naverteld op pp. 230'254. Hel molief van Jefta s dochter als
afgodendienares is klaarblijkelijk ontleend aan Oz. In ieder geval kent Kirsch Oz'
versie. Hí verwijst emaaÍ op p. 261 en in n. l5 (weergegeven op p. 427).
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doet hij door ze na te vertellen met veel aandacht voor detail, met
name in de scènes met geweld en seks.2g

Bij Kirsch heet de dochter van Jefta, net als bij Pseudo-Philo,
Seila. Ze leeft teruggetrokken met haar vader in het land Tob, ver-
stoten door de rest van de familie. Haar vader had haar nooit iets
verteld over haar moeder. 'Altijd had hij zelfs haar slimste en hard-
nekkigste vragen gepareerd met dezelfde dooddoener; "Wij twee-
tjes staan helemaal alleen tegenover de rest van de wereld"'. Kirsch
suggereert dat Seila tot een bepaalde afgodendienst komt, maar hij
blijft daar tamelijk vaag over. Het zou zijn begonnen toen ze een
bijzondere plek ontdekte 'tiidens een van haar lange wandelingen in
het boerenland': 'een kloof waarin een bron opwelde, onder een
oude eik die zijn machtige armen beschermend uitspreidde' (p.236).
Ze keerde dikwijls daar naar terug, later ook in gezelschap van en-
kele vriendinnen.

Op een gegeven moment trekt Jefta als aanvoerder van de man-
nen van Gilead ten strijde. Bij zijn vertrek belooft hij zijn dochter:
'Als ik terugkeer, kom ik terug als gouverneur. En dan zul jij de rest
van je leven worden behandeld zoals passend is voor de dochter van
een gouverneur' (p.242). Voorafgaand aan de strijd hoort Jefta twee
soldaten tegen elkaar zeggen dat om van de Ammonieten te kunnen
winnen een wonder nodig is. Jefta reageert daarop met zijn gelofte:
'Als er een wonder nodig is, zal de Here daar wel voor zorgen', zegt
hij en hij vervolgt: 'Als u mij de Ammonieten laat verslaan, dan
zweer ik dat het eerste wat mij uit mijn huis tegemoet komt als ik in
triomf terugkom van het slagveld aan de Heer zal toebehoren: ik zal
het op het altaar offeren als brandoffer' (p. 247). Hier volgt Kirsch
redelijk getrouw de bijbeltekst. Dat geldt ook voor de ontmoeting
na de strijd. Seila had er voor gezorgd dat zij als enige haar vader
tegemoet zou treden. Dat moment wilde ze niet delen met anderen.
'Jefta staarde haar aan met een uitdrukking van afschuw en onuit-
sprekelijk verdriet. "Mijn dochter", brachr hij schor uir, en toen,
plotseling, liet hij zich languit in het stof vallen. Hij sloeg met ge-
balde vuist tegen zijn borst, als in rouw, en zijn andere hand begon
aan zijn tuniek te trekken alsof hij het kledingstuk van boven tot
onder wilde scheuren. "Mijn kind, mijn enige kind!" Seila rende

29. Men kan zich terecht afvragen om een dergelijk boek tot de literatuur gerekend
kan worden. Willem van der Meiden betitelt het in zijn besprekingin Hervormd
Nederland van 22 november 1997 als 'onvervalste pulp' (p. 22). Het is z.i. wel
duidelijk waar de auteur op uit is: 'verlekkerd stoute bubelverhalen uitwerken en
het geheel omgeven met semi-wetenschappelijke beschouwingen'.
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naar hem toe en hurkte naast hem neer. "Vader", riep ze uit, "wat is

er mis?" "Lieve dochter". zei hii, snakkend naar adem, "jij hebt mrj
vernederd!" Plotseling had Seila h€t gevoel te zullen stikken. Plot-

seling bekroop haar de gedachte dat haar vader op de een of andere

manier aan de weet was gekomen wat er gaande was geweest, steeds

als zij en haar vriendinnen iedere zevende dag naar de kloof met de

bron waren getrokken om daar hun rituelen uit de voeren' (p. 251).

Opmerkelijk genoeg gaat Jefta daar op dat moment en ook later

helemaal niet op in. Er wordt verteld dat hij zijn gelofte voltrok.
Geheel in de geest van het boek van Kirsch krijgt de lezer daarbij

nog enkele bijzonderheden te verwerken. Seila ondergaat vroom en

gehoorzaam haar lot. Wel wordt daaraan nog toegevoegd dat oYer

haar en haar vriendinnen verteld werd dat ze na het verblijf van

twee maanden in de bergen 'naar een geheime plek vertÍokken - om

daar vreemde goden te aanbidden, op vreemde manieren, althans zo

beweerden sommigen - en toen ze daar Seila's maagdelijkheid had-

den betreurd, zouden ze dat hebben gedaan op manieren waarvoor

ze de brandstapel zouden hebben verdiend, zelfs als Jefta nooit zijn
ondoordachte belofte aan de Heer had gedaan' (P. 254).

De dochter van Je{ta en de relstie tussen joden en christenen

Tot slot richten we de aandacht op een boek waarin Ri. I I niet direct,

maar op een heel eigen wtze vertolkt is. Het betreft een novelle van

een kleine vijftig bladzijden, geschreven door Gertrud von le Fort,l0
waarin op onverwachte wijze Jefta's offer tot symbool wordt van een

kentering in de moeizame relatie tussen joden en christenen. Dat is
des te opvallender daar verhaal over Jefta en zijn dochter nogal eens

in verband is gebracht met Gen. 22, het verhaal over Abraham die het

voomemen heeft zijn zoon Isaàk te offeren. De binding van Isaàk is
voor veel joden tot symbool geworden van het lijden van het joodse

volk, waarvan zo vaak christenen de oorzaak waren. Opvallend in Le
Forts verhaal is de positieve rol van de dochter. Zij brengt haar vader

tot inkeer. Haar offer bewerkt verzoening.

Het verhaal speelt zich af in de Spaanse stad Santa Rosita rond het
jaar 1500. Op koninklijk bevel moesten de joden zich laten dopen of
anders het land verlaten. Juist op dat moment breekt echter de pest

uit. De enige betrouwbare arts in de stad is een jood. rabbi Charon
ben Israel. Het stadsbestuur vraagt hem daarom te blijven, totdat het
gevaar van een epidemie is geweken. De rabbi wil echter deze gele-

t23

30. G. von le Foí, Di€ Tochter lephtos. Eine Legpn./é. FrankfuÍ am Main 196,+.



124 Jeftu en {jn dochter

genheid aangrijpen voor een wraakoefening op de christenen die zijn
volk zozecr vervolgden. Tot ontzetting van de bestuurders kondigt hij
daarom aan zich te voegen naar het koninklijke bevel. Op dat moment
betreedt de jonge, fanatieke en rechtlijnige aartsbisschop van Santa
Rosita de raadszaal enj beveelt dat eventuele toezeggingen aan de rab-
bi ongedaan gemaakt moeten worden. Tot zijn grote vreugde kan de
rabbi hem echter meedelen dat hij geen persoonlijk voordeel uit de
situatie heeft getrokken. Vol triomfgevoel gaat de rabbi vervolgens
naar de synagoge. Daar dankt hij God en belooft hij God een dankof-
fer te brengen, wat God ook van hem vraagt. God moet het offer zelf
maar bepalen.

De rabbi heeft één kind, een beeldschone dochter genaamd Mi-
chal. Ze was blind. Haar vader schermde haar volledig af van de bui-
tenwereld. God wilde niet dat zij de schoonheid van de wereld zag.
Haar yader zorgde eryoor dat de narigheid van de wereld haar even-
eens bespaard bleef. Op de sabbat namen de andere vrouwen haar
mee naar de synagoge. Soms vergaten ze dat en bleef ze stil op een
bank voor het huis zitten. Daar zag de jonge kunstenaar Pedro della
Barca haar. Deze Pedro had van de aartsbisschop de opdracht gekre-
gen twee beelden voor de nieuwe kathedraal te maken: de personiÍi-
catie van de kerk en van de synagoge. Het eerste was goed gelukt, met
het tweede had hij het veel moeilijker, omdat hij als minnaar van
schoonheid onmogelijk, zoals van hem verwacht werd, iets lelijks en
verachtelUks kon maken. Toen Pedro in hetjodenkwartier Michal zag,
besefte hij dat hij de synagoge zo moest aÍbeelden als zij was: schoon
en edel, vanwege de haar geschonken genade der belofte, maar blind
voor de herkomst van die genade, namelijk via Jezus Christus. Elke
sabbat komt Pedro heimelijk in het deel van de stad waar hij zich
eigeolijk niet mag vertonen, hopend dat hij Michal te zien zal krijgen.
Eenmaal treft hij haar slapend. Pedro kust haar Die avond vertelt
Michal haar vader yan een zoete droom waarin ze werd gekust. Het
had haar zielsgelukkig gemaakt. Vanaf dat moment begint ze te ztÍt-
gen. Met een stem die tot dan toe nog niemand van haar had verno-
men zingt ze uit het Hooglied: de liefde is sterk als de dood en als een
vlam van de Heer. Het beeld dat PedÍo van haar maakte wordt niet als
afbeelding van de synagoge geaccepteerd. Pedro besluit er een Ma-
riabeeld van te maken.

Michal voorspelt dat zij en haar vader in de stad zullen blijven.
Toch maakt de rabbi zich op om te gaan. Midden in de voorbereidin-
gen, als ze zich op straat bevinden tussen gepakte en gezakte joden,
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komt er opeens een vrouw aanrennen. Ze ziet er vaal en uitgeteeÍd uit.
Het volk vliegt angstig alle kanten op. Het is de gevreesde'pestjonk-
vrouw', de voorbode van de dodelijke epidemie. De blinde Michal
beseft niet wat er gebeurt en vlucht niet weg. De vrouw grijpt haaÍ
yast. Michal ston lijkbleek ter aarde. De rabbi weet dat hij niets meer

kan doen om de dood van zijn dochter te keren. Dan begrijpt hij dat
God op deze manier het hem aangeboden offer aanneemt. Hij blijkt
dezelfde gelofte te hebben gedaan als Jefta.

De rabbi ziet in dat God hem zo dwingt om in de stad te blijven.
Zo ziet ook Michal het en zij spoort haar tegensputterende vader

aan zich ook over zijn christelijke vijanden te ontfermen. Michal
sterft. Ze heeft nog één verzoek aan haar vader. Ze ziet als in een

visioen dat de man die haar gekust heeft ook getroffen is door de

pest. Ze vraagt haar vader om hem te helpen. Alleen zo zal haar

dood niet voor niets zijn. Haar laatste woorden zijn: 'Zo geschiedt

mij naar de wil des Heren'.
De rabbi sluit zich op in zijn huis en laat zich niet in met de luide

verzoeken om hulp van de vele zieken in de stad. Na drie dagen wordt
hij ontboden door de aartsbisschop. De rabbi krugt nu een triomfan-
telijk overwinningsgevoel. Blijkbaar is de aartsbisschop zelf ziek ge-

worden en wil hij nu wel joodse hulp aanvaarden. De rabbi gaat op

weg. Onderweg komt hij langs de werkplaats van Pedro. Hij herkent

zijn dochter in het beeld dat daar staat. Hij treft er ook een doodzieke

kunstenaar aan: de man die zijn dochter had gekustl De Íabbi ont-

fermt zich over hem en wordt daarbij geholpen door iemand die hem

steeds had gevolgd in de stad. Hij herkent in hem de aartsbisschop.

Die was niet ziek, maar juist op zoek naar de rabbi om samen met

hem de mensen te helpen. Door het werk van Pedro was hij tot inkeer
gekomen wat betreft de vijandschap tussen joden en christenen: 'lk
zocht een synagoge en vond een Maria'. Zo zetten beide mannen zich

in voor de zieken in de stad en na enige tijd wordt de pest bedwongen.

Als de mensen naar de kathedraal komen voor een dankdienst, treffen

ze de beelden van Pedro boven het portaal aan. Men herkent in het

beeld dat naar de synagoge zou moeten verwijzen Maria. Dat wordt
bevestigd door de aartsbisschop: 'De synagoge is ook een Maria, want

zij was de poort waardoor het heil der wereld bij ons binnentrad'.

Terugblík
In vergelijking met de literatuur van voorbije eeuwen is in de litera-
tuur over Jefta en zijn dochter uit recente tijd sprake van een onbe-
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vangen omgang met en gebruik van het verhaal. Schrijvers nu voelen
zich niet gehinderd door confessionele binding aan de bijbel en ge-
bruiken het verhaal om hun persoonlijke levens- en wereldbeschou-
wing uit te dragen, die doorgaans niet meer samenvalt met de christe-
lijke of joodse levens- en wercldbeschouwing die de literatuur van
voorbije tijd in sterke mate doortrekt.



8 Jefta en zijn dochter
Op het toneel

Wie verhaalt, is niet verplicht een volledig beeld te geven van zijn
personages, hoe zij er uitzien. hoe zij gekleed gaan, en evenmin Yan

de omgeving, waarin zij zich bewegen. Wie verhaalt door middel van

spel. drama moet, net zoals beeldende kunstenaars, zich daarom wel

bekommeren. Door middel van de combinatie van beeld en woord,

door de spelers met hun rol en het decor geeft hij uitleg. Via de ogen

en de oren van de toeschouwers stuurt hij hun verstaan.

Zoals andere bijbelgedeelten is ook het verhaal over Jefta en zijn

dochter, dat op zichzelf al een schouwspel in verhaalvorm is, gedra-

matiseerd. Als stof voor toneelspel heeft het een rijke geschiedenis.

Het is gebruikt voor volks- en schooltoneel,l tot vermaak, maar steeds

ook ter onderstreping van de christelijke moraal en uitleg. Ook in onze

tijd weet het nog toneelschrijvers te inspireren. We geven hier een

impressie van een vienal toneelstukken, uit de 16", de l7e (twee) en

de 20e eeuw.

Buchanan: vermenging t'an het bijbelse verhaal en de Griekse tage-
die
George Buchanan ( 1506- 1582) was een geleerde uit Schotland, die

vele jaren in Frankrijk doorbracht. Zoals zo velen in de tijd van de

renaissance en hei humanisme had hij grote belangstelling voor de

oude Griekse cultuur. Hij venaalde onder andere, net als Erasmus,

toneelstukken van Euripides. Zijn eigen toneelstukken over bijbelse

thema's kunnen gezien worden als een poging om de Griekse tragedie

en de christelijke cultuur met elkaar te verbinden. Hij schreef ze in

het Latijn, de academische taal van die dagen. In eerste instantie wa-

ren ze bedoeld voor de leerlingen op de school waar hij les gaf. Ze

werden echter ook daarbuiten bekend en hebben grote invloed gehad.

Wat betreft zijn toneelstuk over Jefta is dat constateerbaar in bijv. het

werk van Vondel en in Thomas Morell's libretto voor Hàndel's orato-

rium over Jetia. Het toneelstuk lefphtes sive votlnr (Jefta of [zijnl
gelofte) werd waarschijnlijk voor het eerst te Bordeaux in 1543 of

l. Zie in dit veÍband M. de Rougemont. "Bible el théÀlre'. in: Y. Belaval, D. Bourel
Gds.), Le siètle .les Lutkières et la Bible Í.Bible de lous les lemps 7), Paris I986.
269-281.
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volgende jaren door leerlingen uitgevoerd en werd gepubliceerd in
t554.2

Het stuk begint met een proloog door een engel. Daarin wordt al
een vooÍschot genomen op de komende gebeurtenissen. Ze worden
getypeerd als een les voor Jefta.l God wil zijn volk Israël onderdanig-
heid leren door het door middel van de Ammonieten te straffen en het
uit hun hand te redden door Jefta, een man van lage afkomst. Op zijn
beurt mag Jefta niet in de fout van zijn volk vervallen: 'opdat Jefta
zich nu niet zou gaan beoordelen naar de uitkomst van de strijd en
trots en arrogant zou worden vanwege het succes, zal hij onmiddellijk
overweldigd worden door verlies dat hij thuis zal lijden. En zijn hoog-
moed zal stukgeslagen worden en verdwijnen'(rr.5l-55).

Buchanan introduceert daarna Storge, de vrouw yan Jefta.4 Haar
naam is ontleend aan het Grieks en betekent 'liefde'(in het bijzonder
die tussen ouders en kinderen). Zij heeft angstige voorgevoelens: het
lots bedreigt haar dochter ln een droom zag ze hoe bloeddorstige
wolven een kudde schapen aanvielen. Er waren geen herders, maar de
hond slaagde erin de wolven te verdrijven. Diezelfde hond echter trok
een weerloos lam uit haar handen en verscheurde het meedogenloos
(n. 94-102). Haar dochter probeert tevergeefs haar op te beuren.
Buchanan noemt haar Iphis. Waarschijnlijk heeft hij deze naam geko-
zen vanwege de verwantschap met de naam Ifigeneia. Zo legt hij een
verband met Euripides'Ifigeneia in Aulis, het drama, waarin op Aga-
memnon de plicht rust zijn dochter te offeren. Ook daarin komt een
vergelijkbaar gesprek tussen moeder en dochter yoor.

Een boodschapper bericht van de successen van Jefta op het slag-
veld en deelt mee dat Jefta, als hij de vijanden heeft uitgeroeid, zal
terugkeren. Jefta zelf verschijnt kort voor zijn thuiskomst ten tonele.
Hij spreekt tot God: 'Heerser yan de wereld, ene ware God. unieke
God van genade, macht en kracht, strenge wreker maar vriendelijke
vader...' (rr. 431-433). Hij belijdt dat het volk zijn God had verlaten

2. We maken hier gebruik van de uitgave door P Sharrat, PG. Walsh, Georye Bucha
nan Tragedies, EdinbuIgh 1983, 2 t -94.

3. Buchanan ontleende deze manieÍ van beschríven en interpÍeteren aan klassieke
schrijvers als Euripides (zie ziln AlkesÍis en Hekabe), Seneca (Agamemnon) et,
Pl^ \rs (Amphitruo).

4. Ook de introductie van de echtgenote van Jefta zal te danken zijn aan invloed van
Euripides. Eerdeí al had John ChrislopheÍson Jefta's vrouw een plaats gegeven in
een toneelstuk over Jefta dat enkelejaren eerder in Cambridge was opgevoeÍd.

5. Hier en op aÍdeÍe plaalsen spÍeekt Storge op een manier over het lo( (àls 'fala'
aangeduid ofals PaÍca, een verwijzing naar de godin van het lo0 die doet denken
aan de klassieke drama's.
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en afgoden had vereerd: 'wij richtten dwaze gebeden tot stomme rot-
sen en deden loze geloften aan doof hout' (n. 442v.). Dankbaar kijkt
hij terug op de redding die God gaf, net als aan de voorvaderen Dan

doet hij zijn gelofte: 'U gelieve, het verbond met u gedenkend, op

vriendelijke wijze deze gelofte van uw knecht te ontvangen. Al is het

onbelangrijk, het komt uit een dankbaar hart en het is u onlangs aan-

geboden.6 Het eerste datT mij tegemoet komt bij mijn veilige terug-

keer naar mijn huis zal als aangenaam offer met zijn bloed uw altaar

drenken, ook al kan geen slachtoffer uw goedheid evenaren. Maar u

moet met goede wil overwegen dat deze gave komt uit een erkentelijk
hart. U houdt u trouw aan uw beloften en verheugt u in geloften die u

trouw woÍden ingelost' (rr. 480-491).

In de volgende scene zijn we getuige van de ontmoeting tussen

vader en dochter.

Iphis: Hier ben ik. wat ben ik verheugd en blij om het gezicht van mijn
teÍuggekeerde vader weer te zien. VerwekkeÍ, na God vereer ik
niemand meer dan u, laat mij uw omarming genieten. WaaÍom'

verwekker, keert u uw fronsende ogen van mij af?

Jefta: Arme ikl
Iphis: Moge God dit voorteken op de vijanden wenden!

Jefta: Al§ dat zou kunnen ! Maar het komt op ons neer.

Iphis: Ach, wat hoor ik nu?

Jefta: De arme vader van een arme dochter (rr' 495-501)

Jefta onthult nog niei welke gelofte hij heeft gedaan, ondanks de harts-

tochtelijke pogingen van zijn dochter om de reden voor zijn droeÍheid

te vinden. Wel komen vader en dochter steeds dichter bij de waar-

heid.8 Iphis zegt dat het nu, na de door God gegeven overwinning,
passend is om de gedane geloften te betalen (rr. 530v.). Jefta draagt

haar op om de komende offerplechtigheid bij te wonen (r. 549).

Iphis is bijzonder ongelukkig met de onduidelijke situatie. Zich-

zelf en haar geslacht beklaagt zij: 'Wat een zwaar lot treft het geslacht

del vrouwen die in deze wereld worden voortgebracht! Ook al treft
hen geen blaam, ze worden gebeten door de gulzige tanden Yan

kwaadaardige laster (...) Waar mijn verwekker mij van verdenkt, ik

6. Deze formulering en ookde verwijzing in de volSende zin naaÍeen behouden thuis'

komsl geven aan dal deze gelofle eeÍder is gedaan; dus niet koí voor de thuis

komsr maar vooÍafgaande aan often tijde van de strijd
7. Buchanan wrjkl hier af van de laltnse vertaling van de Vulgala. HÍ laat de moSe_

liikheid open dat Jefla aan een dieÍ dacht.
8. Dil doet denken aan de manieÍ waaÍop in de tÍagedie van Euripides Agamemnon

ziin dochleÍ Iphigeneia Iangzaam vooÍb€reidt op wat komen gaat.

r29
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heb het niet in de hand. De beste remedie beschouw ik dat ik mij
verheug in een onbevlekt geweten' (rr. 560-568). Zij wordt bijgestaan
door Symmachus. Zijn naam betekent 'medestrijder', in de lijn van
zijn rol in het verhaal. Hij streed naast Jefta op het slagveld en is ook
vriend van de familie. Hij biedt Iphis aan om te helpen en helderheid
te verschaffen. Hij gaat met Jefta praten en zegt hem dat hij dankbaar
zou moeten zijn (r. 645). De ironie hiervan is dat Jefta wel degelijk
dankbaar was enjuist uit dankbaarheid zijn gelofte had gedaan. Sym-
machus kende de gelofte en is verbijsterd als hij hoort dat Jefta de
gelofte meent te moeten vervullen door zijn dochter te offeren.

Jefta: Dat slachtoffer is mijn dochter, de enige overlevende hoop van
mijn familie.

Symm.: Wilt u haar offeren? Welke noodzaak dwingt u daartoe?
Jefta: Omdat zij de eerste was om ons te ontmoeten bij onze terug-

keer.
Symm.: Welke misdaad, vraag ik u, heeft uw dochter begaan in deze

zaak?
Jefta: Gedane geloften eisen de zekerheid van vervulling.
Symm.: Bedrukt deze nauwgezetheid waarlijk uw geest?
Jefta: Inderdaad, en het kan niet van mijn hart gescheurd worden

totdat ik bebloed ben door een heiligschennend slachtoffer
(n.727 -734).

Symmachus probeert Jefta op andere gedachten te brengen. Daarin
wordt hij bijgevallen door het koor, dat regelmatig commentaar geeft
op de gebeurtenissen in het toneelstuk: 'Veracht niet wie u goed ad-
vies geeft, want berouw vergezelt doorgaans een in haast verrichte
daad'(rr. 782v.). Jefta lijdt zwaar onder de last die zijn geweren hem
oplegt. Hij zou nog liever zelf dood gaan: 'Zo lang als ik zou kunnen
sterven in onschuld, men mocht mij overal begraven. Ik zou niet wei-
geren de Tartarus9 in te gaan, als ik maar niet in de Tartarus hoefde te
wonen als de moordenaar van mijn eigen kind. Maar wat praat ik over
de Tartarus. Tartarus is voor mij mijn huis' (rr. 847-851). Daar moet
hij de boze Storge en de bange Iphis onder ogen komen.

Symmachus wordt afgelost door een priester, die niet bij name
wordt genoemd.Deze wijst Jefta er op dat er dingen zijn die zwaarder
tellen dan het eigen geweten: 'Hoe kunt u ten uitvoer brengen wat
onze heilige moeder natuur verbiedt, waartegen onze kinderliefde
strijdt en wat God veracht?' (rr. 863-866). Hij gebiedt hem 'te srop-
pen God boos te maken in uw wens hem te behagen'(rr. 958v.). 'Ware

9. De Tartarus is in de klassieke mythologie de strafplaats in de onderwereld.
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godsdienst'is volgens de priester'het volgen van de aanwijzingen in
de door de hemel gezonden wet'en is niet te vinden in wat hij 'zich-
zelf misleidend zich heeft opgelegd' (rr. l0l4- I 0l 8). Jefta blijft ech-
ter principieel vasthouden aan zijn overtuiging en beschouwt al deze

pogingen om onder zijn dure plicht uit te komen als schijnheilig. Hij
geeft de voorkeur 'aan dwaze en simpele waarheid boven gewetenlo-
ze wijsheid' (rr. 1054v-).

Jefta gaat daama de confrontatie met zijn steeds bozer wordende
vrouw aan. Storge klaagt dat zij zich voorbereidde op het huwelijk
van haar dochterl0 en nu dit 'misdadige offer gebracht met barbaars
ritueel'(rr. I 143v.) moet meemaken. Iphis vraagt haar vader nogmaals

welke misdaad zij heeft begaan. 'Welk lot mij ook wacht, ik zal het
gemakkelijker dragen als ik weet dat ik mijn verdiende straf onderga'
(rr. 1224v.). Jefta neemt alle schuld op zich: 'Dochter, jij hebt geen

mis daad begaan. Dir is mijn goddeloze daad. geheel mijn misdaad,

mijn onbezonnenheid waarvoor jij onverdiend de prijs moet betalen.

Ach arme, in mijn jammerlijkheid heb ik met mijn zondige gelofte
zowel jou als mij te gronde gericht' (rr. 1229-1233).

Wanneer de situatie haar duidelijk is, accepteert Iphis haar tot. Zij
is de enige in het stuk die begrip heeft voor het handelen van Jetia:
'Wat het lot ook moge zijn, ik ben bereid het te ondergaan; het nood-
lot dwingt daartoe. Ik geef met vreugde mijn leven dat ik dank aan

mijn vader en mijn land' (n. 1266-1269). Jefta's aanbod om zichzelf
in haar plaats op te offeren slaat zij af. Ook zij wenst zich strikt aan de

gelofte te houden. Het koor bezingt daarop haar toekomstige, wereld-
wijde roem en het grote goed van de zichzelf opofferende liefde voor
het vaderland.

In de laatste scene venelt de boodschapper aan Storge hoe het haar

dochter verder is vergaan.ll Het offer zelf wordt niet gedetailleerd
beschreven. De boodschapper weidt wel uit over de waardigheid
waarmee Iphis haar lot onderging: 'Terwijl anderen weenden, bleven
haar ogen droog en stond ze met ontspannen uitdrukking, gelijkmatig
en zonder vrees over haar lot' (n. 1380-1382). Ze bad tot God: 'Eeu-

wige verwekker van het al, vader der mensenl2 toon dan nu eindelijk

10. Dit in Ri. I I niet genoemd€ gegeven is waaíschijnlijk eveneens ontleend aan Euri-
pides. die vertelt dat Iphigeneia in de veÍonderstelling veÍkeerde dal ze naarAulis
ging om daar met Achilles te tÍouwen.

I l. Buchanan lijkl hierte zijn geïnspiÍeeÍd door een vergelijkbare scene in EuÍipides'
Hekabe , waaÍin à n Hekab€ de dood van haar dochler Polyxene wordt bericht.

12. Hel zal geen toeval zijn dat Buchanan hier de wooÍden 'verwekker'en 'vader'
gebruikt waarmee Iphis zich eerdeÍ regelmatig tot Jefta wendde.

l3l
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genade en vergeving voor de zonde van uw geslacht en ontvang dit
offer gunstig'(rr. l4l2- l4l5), en moedigde de aarzelende priester aan
om zijn werk te doen. 'Toen ze die woorden sprak was haar vader. die
zo lang zo bloeddorstig en wilder dan een tijger had geleken, nat van
tranen. Hij bedekte zijn ogen met zijn kleed en vervloekte zichzelf en
zijn roekeloze gelofte. De priester, overstelpt door geween, kon nau-
welijks de gang van haar adem losmakenll en de tot zwi.jgen gebrach-
te menigte was lange tijd verstomd in verdrietig zwijgen'(rr. 1428-
1434).

De boodschapper zegt tegen Storge dat men haar gelukkig prijst
met zo'n dochter. Volgens haar is 'deze troost nog pijnlijker dan het
kwaad' (r. 1445). Het toneelstuk sluit af met haar woorden ,Hoe

moediger de geest waarmee mijn dochter haar dood onderging des
te triester het verdriet dat knaagt aan mijn hart'(rr. 1449v.).

Terugblik
Buchanan kende zijn klassieken en gebruikte zijn kennis in zijn weer-
gave van Ri. I l, dat voor hem in de eerste plaats het yerhaal over
Jefta's gewetensstrijd is. Jefia toont karakter door de tegenwerpingen
van Symmachus, de priester en Storge te weerstaan en door, aan het
slot, te erkennen dat ztn gelofte fout was. Onder het lot, dat hij over
zichzelfhad afgeroepen, kon hij echter niet uitkomen. Wat dit betreft,
wijkt Buchanan nauwelijks afvan de teneur yan de Griekse tragedies.
God speelt verhaal geen actieve rol. Het gaat erom dat de mens met
schade en schande leert hoe beperkt hij is.

Jefta's dochter is in de eerste plaats gehoorzaam. Aan de toe-
schouwer wordt zij ten voorbeeld voorgehouden. Zij weet te onder-
scheiden tussen de hoofd- en de bijzaken in leven en in sterven.
Toch relativee Buchanan ook dit door de droevige slotwoorden
van Storge. In de manier waarop hij gestalte geefi aan de priester,
klinkt kritiek door op de kerkelijke leidslieden. De woorden van de
priester zijn eerder mooi dan waarachtig. De meeste sympathie van
de schrijver geniet Symmachus, de man die het gezonde verstand
wil laten prevaleren.

Met zijn weergave van het verhaal over Jefta, die al snel in het
Engels, Frans en Duits werd vertaald, heeft Buchanan een trend
gezet. In veel van de latere navertellingen van het verhaal van Jefta
vindt men elementen die ook bij Buchanan voorkomen.

13. Eufemisme voor het doorsnijden van de keel, zoals bij offerdieren.
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De Koningh: een bijbelgetrouwe weergave

Het eerste toneelstuk over Jefta in de Nederlandse taal dateen van l615

en is van de hand van Abraham de Koningh. De titel luidt: lephthahs

ende zijn Eenighe Dochters treurspei.tl Het staat nog dicht bij de laat-

middeleeuwse mysteriespelen en Yertoont wat de vorm betreft ook

overeenkomsten met de latijnse schooldrama's, zoals het boYenge-

noemde werk van Buchanan. De Koningh volgt de bijbeltekst getrouw.

Het eerste deel van zijn toneelstuk speelt in het paleis van de koning

van Ammon. waar Jefta onderhandelt voordat hij naar de wapens grijpt;

het tweede in Gilead nadat Jefta tot richter is verheven. Jefta's gelofte

heeft hier haar plaats. Aan het begin Yan het derde deel komt Jefta's

dochter ten tonele. Zij heet Mirja.l5 Een bode veíeh haar van de over-

winning op de Ammonieten. De ontmoeting met Jefta is niet anders

dan beschreven in Ri. I l. Jefta onthult zonder omwegen zijn gelofte en

Mirja legt zich zonder klagen bij haar lot neer. Van een conflict met de

moeder is geen sprake. De Koningh meldtdat zij aljaren dood was Hij

voegt wel een andere persoon toe, namelijk een herder, die Mirja tij-

dens de twee maanden uitstel duidelijk maakt hoezeer de schoonheid

van de natuur naar de schepper verwijst. Ook treedt er een Leviet op

die. net als in het toneelstuk van Btrchanan' Jefta ervan probeert te

overtuigen dat hij zUn dochter niet hoeft te offeren.

Men leest in 't Priester-boeck: Capiftel twintich seven:16

Ghy cond een Lijf-rantsoen, of schatting daet voor geven'

't Strijdt teghens liefd en recht, die ghy verbreken sult

En beter is de Wet. dan uwen Eed vervult.

Jefta erkent dat hij roekeloos heeft gehandeld ('K heb sottelljck be-

looft'), maar hii btijft erbij dat hij niet onder de gelofte uit kan ko-

men:

Hoe wel ick qualijck doe, nochtans noch meerder quaet

Beging ick, so ick liet'tgeen my te doen nu staet.

Tenslotte wordt Mirja dus geofferd. Jefta is er zeer verdrietig onder'

ln de woorden die hij daarbij tot God richt laat hij blijken dat hij dit
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14. De seqeven. hieÍover ziin ontleend aan N.C.H. wijngaard§. Vondelt Jeprha of
on"rtitole- Tr?urspet. Z\tpien l976l ló-20

tS. óe Koningh zal bij de keuze vàn de naàm gedacht hebb€n aan Mirjam de zuster

van Mozei. van wie in Ex. l5 wordt verteld dat zlj' net als de dochter van Jefta' met

andere vÍouwen daoste en zong vanwege de behaalde oveÍwinning.
l6- Een verwtzing naar Le!. 27 met de wetgeving over de los§ing bij geloften
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alles ziet als een beproeving van zijn gehoorzaamheid. De goede ver-
staander hoort hierin een verwijzing naar de geschiedenis van Abra-
ham die van God de opdracht krijgt zijn zoon Isaàk te offeren.

Ay Heere! laet dit roocken
Voor u door g'hoorzaemheyt, waer in ghy my beproeft,
Wat gelden: siet! ic ben als tot ter dood bedroeft,
'k Heb heden u gewijt, helaes! die my vertrooste,
Mijn Dochter, al mijn vreucht ...

Vondel: 'een spiegel voor de jeugd'
Tot de bijbelse geschiedenissen die door Joost van den Vondel gedra-
matiseerd zijn behoort ook het verhaal over Jefta en zijn dochter. Aan
zijn in 1659 verschenen versie gaf Vondel de titel Jephta of Offer-
belofte.tT Vondel kende het toneelstuk van De Koningh. Hij schreef er
zelfs een sonnet over:

Euripides voor langhs dede al d'Aenschouwers weenen
Doen lphigenia bebloeden zijn Tonneel,
En als een schoone Bloem van haren groenen steel
Geblixemt nederviel, gelijck een schauw verdwenen:

Doch Koning doet niet min wanneer hy 't oud voorhenen
Droef Schouw-spel ons vernieut, en 't Maegdelijcke bloed
Yan lephthahs weerdste pant, uytstort als eenen vloed,
Dan stervet al met haer, dan bersten schier de steenen.

Zoo werd een oud geschicht vergetelheyt ontogen,
En levend' wederom gebootst voor yders oogen,
Zoo een uytheemsche daed met onze stof bekleed.

Treur-speler! o ghy had ons iammerlijck verraden,
(En doen de tranen van ons bleecke wangen dwaden)
Als ghy dien Witten hals met een scherp Stael doorsneet.l8

In zijn inleidende 'Berecht' tot tephta maakt Vondel geen melding
van De Koningh's werk. Uit zijn eigen bewerking blijkt dat hij andere
wegen is gegaan en gekozen heeft voor een benadering in de lijn van
van Buchanan met wie hij in de loop der jaren steeds meer de liefde
voor de klassieken is gaan delen.

17. cebruikt is de volgende editie'. De werken van vondel, ingeleid en van aanteeke-
ningen voorzien door R. Blijstra en H. Bruch, XI, Amsterdam z.j. Voor een karak_
teristiek en positiebepaling van Vondels werk zie M.B. Smits_Veldt, ,.Le théàtre
hollandais chez Vondel", in: J.-R. Armogathe (ed.), Le Grand Siècle et ta Bible
(Bible de tous les temps 6), Paris 1989,563-580.

I 8. Geciteerd in Wijngaards, 17.
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Ook in Vondels treurspel treden meer personen op dan in het bij-
belverhaal. Naast Jefta en zijn dochter lfis (de dappere) ontmoeten

we Jefta's vrouw Filopaie (die haar kind liefheeftle). de hofmeester

(de voornaamste huisbediende), de slotvoogd, de hofpriester, de wet-

geleerde en de 'Rey van Maeghden'. Het drama voltrekt zich op één

Íag, twee maanden na de overwinning op de Ammonieten.20 Het is de

dag, waarop Jefta terugkeeí van zijn overwinning oP de Efraïmieten

(Ri. I 2) en lfis van haar verblijf in de bergen. Filopaie' onwetend van

Jefta's gelofte en de reden Yan Ifis' afwezigheid, verheugt zich op de

thuiskomst van haar man en haar dochter. Een belangrijk element in

de 'plot'is dal Jefta zun gelofte, het offer van Ifis, wil vervullen,

voordat hij zijn vrouw ontmoet en voordat moeder en dochter elkaar

trcffen. Filopaie moet met een 'fait accompli'geconfronteerd wor-

den, niet in de gelegenheid komen zich te Yerzetten tegen het voorne-

men van haar man. De consequentie is dat ook de wens Yan Ifis om

afscheid te nemen van haar moeder niet gehonoreerd kan worden. Het

drama voltrekt zich overeenkomstig de plot. Pas wanneer Jefta na het

offer als boeteling naar het heiligdom in Silo vertrokken is om zich

daar met God en de hogepriester te verzoenen, wordt Filopaie gecon-

fronteerd met het verlies van haar dochter'

In de lijn van de traditie typeeÍt Vondel Jefta's gelofte als een on-

bezonnen, ondoordachte daad, gedaan in een onbewaakt ogenblik'

Jefta zelf brengt het onder woorden:

Noit docht ick Gode een offer op te draegen

Van menschenbloel, veel min een ran mijn maegen.

En allerminst mijn dochter, 't eenigh kint,
Mijn levens hoop, mijn kroon. (n.6'13-646)

Voor het offer is Jefta een vertwtfeld mens. Niet zomaar, gevoelloos,

lost hI de gelofte in. Hij vraagt zich af of hij wel verplicht is woord te

houden. Priester en wetgeleeÍde worden geraadpleegd en proberen

Jefta met omhaal van woorden van zijn voornemen afte houden, zon-

der succes. Uit hun mond horen we onder meer:

De Godtheit der aensvaderlijcke stammen

Eischt 's mensen hart en zuivere offervlammen'
Gehoorzaemheit en geenszins menschevleisch (rr' 1039-1041 )

19. Dit is een veíaling naarhel Latijn van de door Buchanan geïntroduceerde' aan het

GÍiekse ondeende naam StoÍge.

20. Vondels chÍonologie gaat terug op de uitleg van bijb€lgeleeÍden uit zÍn tijd
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Op zichzelf is Jefta wel genegen tot consultatie van de ,aertspdester,

(hogepriester) te Silo, maar hij ziet er yan af vanwege de tijd die er-
mee gemoeid is. Onwrikbaar houdt hij aan zijn standpunt vast: de
gelofte aan God moet worden ingelost; God eist dat, wanr Hij schonk
mij ook de overwinning op de Efraïmieten, het bewijs dat de gelofte
hem welgevallig was. Op de koop toe neemt hij het risico dat hij door
uitvoering van de gelofte de gunst van het volk zal veÍliezen. Na zijn
daad komt Jefta tot inkeer, ziet hij zijn dwaling in. Atdus spreekt hij
zichzelf toe:

Aertsmoordenaar, bloetschender, wetsverachter.
Die naer den mont der wetgeleerden, noch
Godts priesters niet wou Iuisteren, Och, och,
Nu gaen te spa, te spa mijne oogen open.
Dit outer heeft godrvruchtigh bloet gezopen,
Dees handen zien besmet van 't kuische bloet.
Geen haviksnest verslint zijn jong gebroet,
Geen wollefshol vernielt zijn eigejongen, ... (rr 1704-l7l l)

Jefta, een mens die heen en weer geslingerd wordt tussen goed en
kwaad. Zijn dochter, een vrome vrouw, die gehoorzaam aan haar va-
der met blijdschap zichzelf als offer geeft. Over zichzelf zegt zi1:

En Ifis haÍ luickt op van weelde
En blyschap, nu zij dezen dagh
Het offer, datze zich verbeelde.
Naer vaders eisch roltrecken magh.
Den vaderlande en 't volck ten zegen,
Ten prijs van Godt, den eigenaer
Van al, die door verboÍge wegen
Zijn heiligen zoo wonderbaer
En boven hun begrijp kan leien: ... (rr.409-417\

Zij heeft geen angst voor de dood en wordt er zelfs door aangetrok_
ken:

Een schoone doot wordt minnelijck gekust
Voor haeren mont en roozeroode kaecken.
Ik voel mijn'geest naer zulck een afscheit blaecken.
Een ander sterve en quijne op 't muffe bedt,
Van schreiende en huilende bezet.
En teer'schoon uit op hongerige koortsen,
My lust het, op het licht van offertooÍtsen.
Op blijden galm van vedel en schalrney,
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Gelijck een bruit bekanst, van rey by rey
Bestuwt, niet zwack, maer moediger en stouter,
Mijn groene jeught de Godtheit, op het outer,
Op t'offeren. Ay vader, treur niet meer,
Uw dochter schijnt geschapen tot deze eer, ... (rr.690-701)

Uit de laatste woorden blijkt dat zij gekweld wordt door smart om
haar vader. Zij bidt voor hem en houdt hem voor dat haar sterven een

zegen is en geen stÍaf (r 1486). Het offer zelf heeft geen plaats in het

treurspel. Wel horen we dat Ifis niet in Íouwgewaad, maar in bruids-
gewaad zich naar het altaar begeeft. In haar laatste woorden spreekt

zij als een mens die reeds los is van de aarde:

Nu kerm, nu klaegh niet meer,
Gy waen dus lang mijn vader, mijn behoeder;
Nu ken ick Godt ... De Godtheit is alleen
Mijn vader en mijn moeder beide l' zamen. (n. 1551-1555)
Nu kust me noch voor't leste. Ay, feestgenooten,
Ay, schrey niet meer. Al nats genoegh veÍgoten;
Cenoegh geschreit twee maenden achter eeo.
'k Verlaet u en dees werelt, ga daer geen

Ontsteltenis, geen staetveranderingen
Opwellen, noit de starren onder gingen.
En nu. Godt loÍ, aenvaerde ick mijne reis.
Vaer eeuwigh wel. ó vaderlijck palais.
Daer ick geteelt en opg€voet in weelde,
My zoo veel staets en ydelheit verbeelde.
Aeísvaders, neemt als een danckofferplant,
Ontfangt mijn ziel, tot heil van't vaderlant.
Zy raeckl geen aerde en zweeft u vroltck tegen. (rr. 1595-1607)

Meermalen wordt gezinspeeld op de 'parallelle' geschiedenis van

Abraham en Isaàk.21 Het argument van de wetgeleerde dat Cod geen

mensenoffer wenst, wordt door Jefta gepareerd met een verwijzing
naar de geschiedenis van de vader en zijn zoon:

Stont Abraham niet willigh en bereit,
Om Isack met zijn blanck geweeÍ te treffen?
Was 't gruwelijck? hoe loven en verheffen
Dan engelen en menschen hem zoo hoogh? (rr. 1046-1049)

Op Jefta's opmerking 'Hoe kan dees hant dien blancken hals door-
houwen,/ Dat zuiver sneeuw?' (Í. 1495-1496), antwoordt Ifis: 'Volgh

21. Dat is al het geval in de opdracht tot het trcurspel (Í. 9-33), waàr zowel het offer
van de dochter van Jefta als Isaàks offer getyp€erd woÍden als voorafschaduwiÍg
van het offer van Jezus Christus aan her kÍuis (rr. I-16).
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Abram, dien getrouwen/ Aertsvader, vorst en spiegel van 't geloof,/
Dat God behaeght'(rr. 1496-1498). Zij lokt daardoor bij Jefta de vol-
gende reactie uit: 'Waer Jephta blint en doof,/ Hy zaegh u niet, noch
zou dit woort niet hooren./ Godt geve dat, uit 's hemels negen kooren,/
Een Engel daele, ... (rr. 1498-1501; vgl. ook rr. 1689-1690). In haar
laatste woorden noemt Ifis Isaàk: 'Mijn hart gevoelt alreede een nieu-
we kracht,/ Als Isack, die getroost den slagh verwacht,/ De weerelt
vóór zijn sterven afgestorven' (rr. 1565-1567). De 'Rey van Maegh-
den'haalt de geschiedenis van Abraham en Isaàk op en concludeert
dat Ifis Isaàk overtreft. Hij hoefde uiteindelijk zijn leven niet te ge-
ven. Anders is het gesteld met lfis: 'Nu een maeght, dus teër,/Niet
ontziet haer leven/T' offren onv erv aert,lZonder tegenspreecken/Aen
heur vaders zwaert' (rr. 1677- 1 68 1).

Ifis, haar geschiedenis houdt Vondel zijn publiek, blijkens de op-
dracht aan het spel meegegeven, voor 'tot een spiegel van de jeught'
(r. 42); de moraal van Jefta's optreden verwoordt de priester in ge-
sprek met de rouwende Filopaie:

Leer uw verlies geduldigh overzetten.
De hemel kon dien slagh des doots beletten,
Indien het hem beliefde, maer hy wou
Dat ieder zich aen Jephta spieglen zou
En wachten van dit reuckeloos beloven,
Daer Abrams last, gesterckt in 't hof der hoven,
Noch Moses wet, gehoort van mont tot mont,
Noit den Hebreeu noch't stamhuis aen verbont.
Uw bedgenoot, van naberouw bestreden,
Zoeckt raet, en is naer Silo toe gereden,
Om zich met Godt en Amarias22 mont
Te zoenen. naer den eisch van 't wetverbont.
Ick zie hem, na verloop van lange dagen,
Voor ieder, op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midden der Hebreen,
Ten toon gevoert, geviert en aengebeën.
'k Hoor midlerwijl de maeghdelijcke reien,
Op 't pleghtigh feest, uw dochters lijck beschreien,
Jaer in, jaer uit, vier dagen lang met druck.
Zoo groot een troost verzachte uw ongeluck. (rr. 1959-1978)23

Dit is de naam van de hogepriester te Silo.
Men lette op het verschil met het slot bij Buchanan. Vondel probeert ook de posi-
tieve kant van de geschiedenis te laten zien. Bovendien verzoent Jefta in zijn versie
zich met God en kan zo de gebeurtenissen verwerken. Bij Buchanan overheerst
daarentegen aan het slot de ontreddering. In plaats van zalvende woorden van de
hofpriester klinken bij hem de bittere woorden van een ontroostbare moeder.

22.
23.
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Benno Barnard: lefio en zijn dochter lfs als mensen van deze tijd
In 1998 bracht de toneelgroep 'Het Toneel Speelt'het strtk Jefta of
Semitische lieftles op de planken.24 Dit toneelstuk is een vrte bewer-

king van van Vondels Jephta van de hand van Benno Barnard. Eerder

had 'Het Toneel Speelt'Vondels Lucífer, Adam in ballingschap en

Jozef in Dothan in oorspronkelijke vorm uitgevoerd. Omdat het zelfs

via een 'hertaling' niet mogelijk bleek om Jephta of Offerbelofte voor

moderne toeschouwers acceptabel te maken, was ervan afgezien

Vondels versie op te voeren en gekozen voor een modernisering' tot

stand gebracht door Barnard.
In een aantal opzichten blijft Barnard in zijn versie dicht bij Von-

del. De gebeurtenissen spelen zich af op dezelfde plaats (Masfa, de in

de Vulgata IMaspha], de latijnse bijbelvenaling, gebruikte overzet-

ting voor Mispa) en binnen dezelfde tídsPanne, namelijk de dag dat

Ifis terugkeen van haar verblijf van twee maanden in de bergen en

Jefta thuiskomt van de strijd tegen Efraïm. Ook dezelfde spelers ko-

men we tegen, al spelen ze in bepaalde opzichten een iets andere rol.

Naast Jefta en Ifis treden op Filopaie (Jefta's vrouw), Ruben (de hof-

meester en geliefde van IÍis), Tariq (Jefta's militaire adviseur) en Lev

Silberblatt (rabbijn). Het koor wordt gevormd door twee vrouwen:

'HaÍt van Ifis'en 'Verstand van lfis' Ook de plot is in grote ltnen
dezelfde: Jefta offert zijn dochter vanwege een roekeloze belofte op

aan zijn militaire succes. Hoewel hij zelf met de zaak ongelukkig is

en er pogingen gedaan worden om hem van de vervulling van die

belofte af te brengen, houdt hij vast aan zun gegeven woord. Hij ver-

mijdl daarbij de confronlalie mel zijn vrouw.

Er zijn ook grote verschillen. Om te beginnen is de handeling ver-

plaatst naar een 'mythisch heden'. Een tank en een pistool sPelen een

rol. Woorden als Playboy, ecstasy, Freud, Einstein vallen en de rab-

bijn vertelt een witz over 'Ben en Josh in BÍooklyn' (p. 84). De gelof-

te om de eerste, de beste bij een behouden thuiskomst aan God te

offeren is vervangen door Jefta's toezegging aan zijn militaire advi
seurs dat de man met de beste raad bij een overwinning het eeÍste

meisje dat ze bU thuiskomst tegenkomen ten huwelik knjgt.2s De

eerste die ervan vertelt is Ruben:
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24. Tekstuitgave: BennoBa'I.aÍd, Jeltd oÍ Sen is.rte lidzer' Amslerdam 1998.

25. In de gegeven context is hel h uwelij ksmotief overigens nie( nieuw, zoals ook Ger

da van de HaaÍ opmerkt in "DeJ?/a van Benno Bamard." LiÍer 7 (mei 1999).27'

44; m.n- pp. 36v. Hel word( genoemd bij Buchanan. die het weer ontleende aan

Euripides'tragedie, waarin lphiSeneia voorgespiegeld woÍdt dat ze zal gaan trou_

wen met Achilles. Ook hel boek Richteren bevat een 'Parallel'. ln l:12 worden
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En onze hedendaagse Filopaie,
dat hedendaagse moederdieÍ van IÍis
weet niets van de waanzinnige belofte,
niets van de buitensporig dure eed
die door haar grote jongen is gedaan
aan zandmeester Tariq... Oorlog ontplofte
tegen de Ammonieten en haar Jefta
kwam met een overwinningspremie aan:
het eerste vrouwelijke dat bij thuiskomst
hem tegemoet zou zweven uit de deur
van Masfa gaf hij zonder meer ten huwelijk
aan zijn afstotelijke adviseur:
misschien een odalisk. een danseres.
een meisje van niet al te zware zeden,
zo iemand. Maar natuurlijk werd het Ifis.
Ik zie die scène voor me in zijn tent:
een lacherige zenuwachtigheid
vermengde zich met hersenloos machismo:
en Tariqs rood geworden rotkop zwoer
dat Ammon niet meer dan kanonnenvoer
zou zijn en hij. TaÍiq. hij kreeg die premie.
De hele generale staf present:
getuige toen, getuige nu. O Jefta,
je gruwt, je gruwt, maar kunt het niet herroepen,
want dan verlies je dat door oorlogen
getekende gezichr van je (pp. 5lv.)

Als Jefta later zelf de geschiedenis navertelt aan de rabbijn, voert htj
nog andere redenen aan waarom hij tot deze daad kwam. Hij moet in
een soon roes geweest zijn waarin hij ook nog zoiets als een Gods-
openbaring kreeg:

Ik praatte maar: mijn oorlogsretoriek
voerde me dronken. De sigarettenrook
vermengde zich met fantasie: mijn staf
van twaalf verstokten maakte een kameel.
die in een bloem veranderde. en ook
in Engeland de ventilaiorjoeg
de hitte op en op... en toen verscheen

(op de toon van iemand rlie iets géna ts opbiecht)

Kaleb de volgende woorden in de mond gelegdt 'Wie Kirjal-Setèr verslaat en jn-
neemt, die geef ik mijn dochrerAksa tor vrouw'. Trouwens. doorVondel woÍdl een
vergelijking gemaak( lussen de olferdood en het huwelijk. Ifis zegt tegen Jefta dat
ze 'gelijck een bruit gekransr' haarjeugd zal offeÍen (r 698). Als een bÍujd gekteed
gaat zij bij hem haar dood tegemoet. We komen het motiefook tegen in de herver-
lelling door Berh GeÍ.rern tzre hootd.ruk 2r.
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in al dat ongerijmde blauw een spook
dat letters schreef, of meer bepaald een hand
die lelters 5chreef... Absurdl Hel wa\ eeD 7,n;

lkl^s'. Het is niet Eoed dat hij atteen zij.26
En wist onmiddellijk op wie dat sloeg.
En het ver*aaide. En ik deed mijn eed:

(met Bewone stem)
het eerste vrouwelijke dat bij thuiskomst
mij tegemoet zou zweven uit de deur
van Masfa gaf ik zonder meer ten huwelijk
aan mijn vooíreffelijke adviseur.
wel wetend dat een danseres of zo
zich nooit verzetten zou tegen mijn wens.

Een overwinningspremie - niet een mens.

Zo dachl il. En geen Ills. want Seen lfis
die in mij opkwam. Maar zij was de eeÍste.

En ik heb geprobeerd dil ondet heren
te regelen. want hij, deze medaille-
geschubde, kon haar vader zijn. Maar nee.

Tariq wil tot mijn schoonzoon promoveren. (pp. 81v.)

Zoals in de ondertitel van het toneelstuk ('Semitische liefdes') al

enigszins is aangegeven heeft Bamard bewust gekozen Yoor een dui-

delijke Joodse setting. Die krijgt gestalte in het optreden van rabbijn

Silberblatt en in verwijzingen naar de spanningen tussen Joden en

Palestijnen en het antisemitisme.2T

Getuige diezelfde ondertitel is het toneelstuk van Barnard ook meer

een liefdesdrama dan bij Vondel. Ifis heeft een geliefde: de hofmeester

Ruben.28 Machteloos en verward zoeken ze vergeefs steun bij elkaar

IÍis
Loop met me weg.

Ruben
Loop met me we8. O dit,

dit droomt mijn liefdeswoeste hoofd, dat wij...
Dit. Ja. Ja.

26. wie veÍtÍouwd is met de Bijbel herkent hier een veÍmenging van het ve.haal over
het mysterieuze schÍifl op de wand uit Dan. 5 en van de iekst uit Gen 2:18.

27. In een int€rview in dagblad frolw van ló oklober 1998 zegt Bamard hierover:
'Het conflict lussen Israèl en de ArabieÍen is een conflict tussen semieten onder_

ling. Het is zo oud als het Oude Teslamen( zelf (.. ) In J.Jia schets ik, in een §ooí
mythische loestand, een mogelijk IsÍaël alsje de lijn van Nelanyahu een heel eind
verderdoorzou trekken. lk radicaliseeÍ hel beeld van Israël waarin dejoodse droom

van een vÍede-slaat, die drieduizend j aar oud is, een kaÍikatuur van zichzelf wordt.
Het pÍotest daaíegen wordt geui( dooÍ Ifis, haÀr moeder en de rabbijn'.

28. Ook dit is een uit and€re versies bekend elemenl. Men denke brjvoorbeeld aan

Hamor in het oÍatoÍium vao Hàndel en aan Jamin in de roman van Feuchtwa[ger.
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IÍis
Maar ik kan niet! Mijn verstand.

Mijn vlees zegt nee tegen mijn vaderland.
Ik mag niet. Kan niet zonder mama... Bloed,
ik voel je kruipen! Papa geen gezicht,
heb ik gezondigd tegen God... nee, nee!
Kijk nu niet zo. Verlos me toch.

Ifis is niet meer de gedweeë, tot in de dood gehoorzame dochter, vol
liefde voor vader en vaderland.2g Ze is ook niet zeker van haar zaak.
Ze wordt verscheurd door twijfel. Gemengde gevoelens strijden in
haar. Bij Vondel troost zij haar vader. Heel anders gaat het toe in de
ontmoeting (na haar terugkeer uit de bergen) zoals Barnard die schil-
dert.

Ifis
Ik heb je niet gemist.

Jefta
Nee. Dat besef ik.

IÍis
Daarboven is pas tot mij doorgedrongen
wat jij me aan wil doen.

Jefta
Och, kind.

lfis (barst uit)
o j,j!

Ik schop je, krab je, bijt je... Jij, mijn vader3o
en mijn verrader! (p. 65)

Even later valtze hem echter toch weer in de armen, terwijl ze uit-
roept: 'och papa! Och, mijn dwaze papa!'(p.66). Vertederd denken
ze terug aan de kinderspelletjes die ze vroeger samen deden. Tegelij-
kertijd beseffen ze daarbij des te meer dat die tijd definitief voorbij is.
Ze blljven van elkaar houden, maar dat kan haar niet redden. Uitein-

29. Barnard zegt hierover, in het genoemde artikel in Trouw: .De dochter, Ifis, moet
geofferd worden en daar houdt het bij Vondel mee op. Zij verzeÍ zich nauwelijks;
dat is bij mijn Ifis wel anders. Bij Vondel is zij een vrouw die blijmoedig her offer
kan aanvaarden dat ze moet brengen. Hij spiegelt haar af als een soort vrouwelijke
voorafbeelding van Christus. Maar bij mij is ze een brutaal nest, een uiterst gevoe-
lige vrouw die totaal geen raad weet met dat machismo van die kerels en het pa-
triarchaat'.

30. We herkennen hier de woorden van vader en dochter bij hun ontmoeting zoals be
schreven in Ri. I l:35v., waarin zij elkaar nadrukkelijk aanspreken (.ach mijn doch-
ter', 'vader'). De door Barnard beschreven gevoelens van de kant van Ifis zijn
echter geheel anders.



op het nneel

delijk is hij in de eerste plaats een man die macht over haar heeft. Ze

noemt hem 'tweede god' (p. I l l).lr
Net zoals zijn voorgangeÍs heeft Barnard voor een tekst in vers-

vorm gekozen: de vijfvoetige jambe. Wel is die wat lichteÍ dan Vbn-

dels alexandrijnen. Ook laat Barnard niet alte regels oP elkaar rijmen.
Dat gebeurt slechts af en toe, wat soms een komisch effect heeft. Het

is een onderdeel van het spel dat Barnard voortdurend met de taal

speelt. Met behulp van haar maakt hij ook onderscheid tussen de per-

sonen. Ruben en rabbijn Silberblatt zijn bijvoorbeeld ware taalkun-

stenaars. Dit in tegenstelling tot Tariq. Die mag dan op het slagveld

zijn mannetje staan. op het terrein van de taal delft hij keer op keer

het onderspit tegen zijn rivalen.

SilbeÍblatt (Íot faliq)
Aha, de bruidegom!

Nerveus. onheus... nee. ik ben niet verbaasd,

meneer. dat u op trouwen staat - rijmt,lrlrtien
soms niet op lent lr'?a?

Ruhen
Ons feestvarken.

rabbi, heeft dat onrustige van dieren
kon voor de slacht en het novemberniets.

Tariq
Seigneur, ik doe hem ielsl (p. 80)
(... )

Tariq
Ik wijs de bruid,

en ga voorbij aan haar onaardigheid
betreffende mijzelf, maar zenuwen.
zoals zij ook wel weet, rijmen op trouwen
en voorts besef ik dat ze me niet kent.
maar ik verzeker haar dat ik... dat ik...
dat zij wel aan me went...

Verstand
Een taal zo schraal

als zijn gevoel voor roÍrantiek toul court.
Hart

Het is een boer.
Verstand

Het is die boze geest
die in een kudde varkeos voer. (p. 102)

3l- Men kan dit ve.gelijken met de verafgoding van de vader dooÍ zijn dochter in de

roman van Feuchtwangea
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Op het moment dat er geen uitstel meer mogelijk is en het huwelijk
tussen Tariq en lfis voltrokken zal worden, grijpt Ruben het pistool
van Jefta en doet een poging om het tij nog te keren. Voor de uiterste
consequentie deinst hij echter terug. Hij blijkt, zoals de meeste man-
nen in dit toneelstuk, nog onvolwassen te zln:

Ruben
Dood heeft de oplossing!

(Begint aatu het pistool te zuíEen)
Silberblatt

Geen oplossing
is beter dan het leven. Diep in Ruben
is het bang: bang voor de dood, en bang voor het leven,
en bang voor dat pisrool. en bang...

lfis (voedend)
Schiet dan !

Ejaculeer! Of is dat stomme ding
je moeder? (pp. I l0v.)

Ifis neemt het pistool van hem af. Door de actie yan Ruben is haar
duidelijk geworden dat hij niet anders is dan de andere mannen: ,Nu

ben je net als zij; nu weet je hoe het voelt om macht te hebben,
(p. lll). Ze zijn allemaal net als haar yader, van wie ze overigens
eerder al vaststelde dat hij bang is 'voor onze tweede sekse'(p. 68).
Tot al de mannen met wie ze te maken heeft zegt ze sarcastisch:
'Jullie zijn goden. Dag God, dag God.'; om daar even later aan toe te
voegen: 'WU zijn allen doden' (p . lll|t.32 Zij voegt voor zichzelf dan
de daad bij het woord en schiet zich dood.

In de slotscene maken de overleyenden, waarbij zich nu ook Filo-
paie heeft gevoegd, de balans op. Ze vinden geen troost bij elkaar en
kunnen evenmin een verklaring geven voor het gebevde. Ze zeggen
het elkaar ten slotte na: 'wij zwijgen en zullen niet meer slapen. Wij
zijn ons niet nabij' (p. 120).

De sombere boodschap van het verhaal is dat de mens eenzaam is
en blijft. Eerder al was dit verwoord door Ruben:

'Talloze mensen zoeken zichzelf
en vinden niemand: er is niemand

32. Deze woorden klonken eerder uir de mond van Ruben in het gesprek met Ifis. Zij
nam het op vooÍ haar ooÍlogvo€rende vadeÍ: 'We moeten oveÍleven met elkaaÍ. We
zijn toch joden?' Waarop Ruben antwoord!: 'Wij zijn allen doden' (p. 63).



Op het toneel

voor hen, niemand die hen kan zijn.'
Zei iemand. Zei een mens. Een mens. (p. I 10)33

De rol van God is in dit alles zeer beperkt, ook bij de gelofte. Dat
wordt duidetijk in het gespÍek tussen Ruben en Jefta, wanneer de eer-

ste yoorstelt om er een rabbijn bij te halen. Misschien kan hij iets aan

de situatie veranderen.

Ruben
die eed van u heeft religieuze wortels,
dus een rechtzinnigheid die om een zware,
een bijbelzwarte rabbi vraagt...

Jefta
Mijn eed

heeft God noch rabbi's nodig, want mijn eed
is tegenover mijn intiemste mannen,
mijn generale staf gedaan, hofmeester
mijn eed is onverbrekelijk. (p. 70)

De rabbijn is de enige die God nog bij het verhaal probeert te betrek-

ken, maar zijn woorden zUn aarzelend en Yinden geen gehoor.

IIis
Zou God het met ons eens zijn, rabbi?
Silberblatt

Achter zijn fronsende voorzienigheid
verbergt de god een glimlachend gelaat. (p. 78)

De verwijzing naar God is even later enkel nog onderdeel van een

poging van de rabbijn om tijd te reklen. Dan btUkt opnieuw dat ande-

re zaken zwaarder wegen.

Silberblata
En God?

Jefta
De god van Masfa slaapt al eeuwen.

Zijn boek is af.
Silberblatt

U zal toch bezighouden

33. Hier en op andeÍe plaatsen citeeÍt Ruben dichtregels van Pàul Celan. Zijn gedich
ten. zoals in de dichtbundel Die Niemandsrose waarin hij 'de onmogelijkheid van
de verlossing, de wedeÍopstanding van de geliefden en de lerugkeer naar huis, de
opheffing van het exil'siSnaleen. waren naast het loneelstuk van Vondel de be-
langrijkste bron van inspiratie v(x)Í BamaÍd; zie de opmerkingen op pp. 30 en 123

in de teksluitgave.
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de vraag waarom er iets is en niet niets is?
De god...

Jefta
Rabbijn. ik MOETI

Silberblatt
Al goed, al goed.

(lk heb het geprobeerd; nu springt zijn veer.)

Na de dood van Ifis zoekt de rabbijn naar woorden. Het lukt hem
maar slecht. Er is ook niemand die luistert.

Ik, een jood,
zeg u: door deze Rode Zee van bloed
leidt ook een doorgang. Nee. Het klinkt niet goed.
Maar ik moet praten. ZeSgen dat uw dochter...
(ontroe ) ..- dat Ifis voor een vrede heeft gekozen
boven, o boven de droom. Voor een vrede
die mijn verstand te boven gaat...
(Uer ant zich)
Seigneur, uw vrouw kan ieder ogenblik verschijnen.
Ik ga haar tegemoet en vang haar op. (p. I 15)

Anders dan in Vondels drama weet de geestelijke aan Ifis'moeder
geen enkele troost te bieden. Hij blijft al steken in zin eerste, mooi
begonnen zin.

Silberblatt
De godheid

van Abraham en van...

Jefta
... God braakt

Filopaie (tot lrts)
Je kogel

heeft enkel mechaniek geraakt.
( stihe)

Overigens lijkt Barnard weinig op te hebben met theologen. Zo laat
hij Ruben in een gesprek met Ifis zeggen:

De eerste god?
Ik kon niet slapen gisteren. Een mug
hing als een godgeleerde aan mijn hoofd
te zaniken. (p.63)14

Het is volgens hem ook zinloos om iets over Cod te zeggen.

34. ln Trouw zeqt. BaÍnard over Rubeni hi.l is een agnoíicus in die zin is hij een
projeclie vàn mijzelf .
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De godheid, rabbi.
blijft steken als een hopeloze som
in het gestotter van een decimaal
God heeft geen oplossing. (p. 9l)

Ja. De godheid legt
zijn nieuwe wolkenpuzzel. (p. I l8)

Jefta heeft andere redenen om zich
God bezig te houden:

ni€t al te veel met de vraag naar

Jefta bestudeert geen commentaren
op Genesis: Jefta moet oorlog voercn
en heeft geen tijd voor hoger ouwehoeren (p. 90).

Het toneelstuk van Barnord in de kritieken
Door de meeste recensenten is het werk goed ontvangen, zij het meer
als literaire tekst dan als toneelstuk.35 Bijzondere aandacht kreeg de

manier waarop Barnard het oude verhaal heeft gemodemiseerd. Zo
vroeg men zich af of de verandering van de gelofte van een brandof-
fer in de belofte een vrouw ten huwelijk te geven Vondels werk echt
dichter bij onze tijd brengt. Volgens sommigen zijn een brandoffer en

een opgelegd hwelijk van een verschillend niveau. Een huwelijk is

niet zo definitief als een brandoffer. Je kunt immers van een hwelijk
weer vrij gemakkelijk afïomen. Ifis zou zich, als het huwelijk met
Tariq haar niet zou bevallen, zich weer van hem kunnen laten schei-

den.36 Daar is tegenin gebracht dat het niet juist is om uithuwelijking
als een afzwakking yan het offer te beschouwen. Het is maar de vraag
of vrouwen die het overkomt het net zo ervaren.3T

Een interessante vraag is in hoeverre Barnard recht doet aan het
bijbelverhaal. Volgens Maanen 't Ha laat 'de beknopte, trefzekere
wijze waarop het verhaal in de bijbel veneld wordt, nauwelijks ruim-
te voor bewerking. Al wat je eraan toevoegt, verzwakt het afschuwe-
IUke verhaal'.38 Hij ziet het stuk van Barnard echter wel als 'een stout-
moedige, gedurfde, geslaagde bewerking van het verhaal'. In de

35. Zie bijv. Renée Braams it He u^omd Nedetland van 3l oktob€r | 998, 35.

3ó. Zo MaaÍten 't Hart in een Íecensie in NRC Handelsblod \an 16 oktob€r 1998 en

Pieter Kottman in hetzelfde dagblad op 20 oktob€r 1998.

37. Zie Els Stronk, 'Jeptha als eigentijdse vader vaD een eigentijdse dochter. Benno
Bamards beweÍking van vondels Jeptha of offeóe lofÍe." N.d?tlandse Lette*unde
4 (1999) l, 67-77. Barnards poging tot moderniseÍen acht zij geslaagd. Naar haar
mening benade.t Bamard met h€t slol Vondels 'arislolelische ideaal dichter dan

vondel zelf (p. 76).
38. NRC Handekhlad tan l6 ollober lqQ8.
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inleiding op het toneelstuk merkt René van Stipriaan op: 'Je zou zelfs
kunnen zeggen dat het spel, over de hele toneeltraditie heen, terug
reikt naar de btbel. Jefta heeft weer ztn oudtcstamentische gedaante
aangenomen.'(p. l0) Hij wordt hierin bijgevallen door Gerda van de
Haar. Zij schrijft, nadat ze als letterkundige het verhaal uii Ri. l1
uitvoerig heeft geanalyseerd: 'Het was overigens verrassend om te
ontdekken dat Benno Barnard, al heeft hij in zijn "/e/ra-drama de plot
sterk gemuteerd en zeer veel psychologischer ingevuld, toch op aan-
wijsbare punten bijbelser is dan zijn voorbeeld Jelta ofte offerbelofte
van de tekstgetrouwe Joost van den Vondel'.39 Wat betreft de rol die
[fis in het toneelstuk bij Barnard speelt gaat ze nog yerder: 'lfis klaagt
haar vader aan op de manier waarop in de bijbel psalmdichters en
profeten telkens vertwijfeld God aanklagen. ln haar protest is Ifis
bijna oudtestamentischer dan haar naamloze voorgangster zelf'.10

Terugblik
Vergeleken met het toneelstuk van Vondel blijkt dat bij Barnard ten
aanzien yan de persoon van Jefta niet zoveel is veranderd. Hij is een
man die yeÍscheurd wordt door de dilemma's waarvoor hij door zijn
eigen roekeloosheid is gesteld. Het grootste verschil betreft de ma-
nier waarop de dochter woÍdt getekend. Zij is niet meer het willoze,
slaafs gehoorzame kind dat met vreugde haar Ieven geeft voor vader
en vaderland. Bij Barnard is zij een hartstochtelijke jonge vrouw, bru-
taal en eigenzinnig. Ook zij wordt verscheurd door twijfel en dan met
name in de relatie tot haar vader en tot haar geliefde. Of zij daarmee
'oudtestamentischer' is, kan men betwijfelen. Dat hangt af van de
manier waarop men hier 'oudtestamentisch'definieert. [n ieder geval
is Ifis wel meer eigentijds. Zij is een vrouw die zich niet wenst neer te
leggen bij het macho-gedrag van de mannen in haar omgeving. Uit-
eindelijk toont zij zich ook sterker dan al die mannen. Zij dudt als het
er op aan komt wel zelf het heft in handen te nemen.

Een ander wezenlijk verschil met de ecrdere toneelstukken is ook
de rol die is weggelegd voor God. In feite moet men constateren dat
bij Barnard God buiten spel staat. Dat wordt het duidelijkst verwoold
door de hofmeester De niet onsympathieke rabbijn kan geen veran-
dering brengen in dat beeld. Misschien dat Barnard juist in dit op-
zicht wel dicht bij Ri. I I blijft, omdat God daar opvallend afwezig is.

39. C. van de HaaÍ, "De kunst van het bijbellezen," Wapenveld 49/l (1999), 13-20;
citaat op p. 18.

10. Van de Haar, Lite r 1 . p. 39.



9 Jefta enzijn dochter
In de muziek

Bij componisten van vocale muziek is het verhaal van Jefta en zijn
dochter geliefd, vooral in de tijd vanaf het midden van l7e eeuw tot aan

het midden van de l9e eeuw. Voor de cantates en oratoria was de bijbel
een belangrijke bron. Het hoeft niet te verbazen dat ook regelmatig de

keuze viel op het verhaal over Jefta en zijn dochter. Daarin speelt im-
mers ook de muziek zelfeen rol: de dochter gaat haar vader tegemoet
'met handtrommen en met reidansen'. Ook het slot veronderstelt dat er
muziek is gemaakt. Is het niet bij 'het bewenen van de maagdelijkheid',
dan wel bil de jaarlijkse 'weeklacht over de dochter van de Gileadiet
Jefta'. Bovenal zullen de componist echter zijn uitgedaagd door de din-
gen die niet gezegd zijn: gevoelens die moeilijk onder woorden zijn te
brengen, maar die des te beter door muziek kunnen worden verklankt.
De plotselinge wisseling van st€mming, wanneer de vreugde over de

overwinning op de Ammonieten overgaat in de smart om de dochter is
goed in muziek te veÍtalen. Datzelfde geldt voor wat het verhaal op-
roept aan boosheid, verwarring. twijfel en berusting.

In dit hoofdstuk gaan we in op twee van de bekendste onder de

vele muziekstukken over Jefta en zijn dochter,l namelijk die van Ca-
rissimi en van Hàndel. Daarbij zal het niet in de eerste plaats gaan

over de door hen gebruikte tekst, ook al beyat die soms verrassende
elementen, maar over de manier waarop zij via de muziek bepaalde
accenten zetten. Bij Hàndel kan men constateren dat hij de woorden
van het libretto een andere lading geeft dan de librettist (Thomas
Morell) voor ogen lijkt te hebben gehad.

Verklanking van emoties
Giacomo Carissimi (1605-1674)2 geldt als één van de eersten die
bijbelse verhalen weergaf in de vorm van oratoria. Tot dan toe wer-
den motetten daarvoor gebruikt. In dit opzicht heeft ht grote in-
vloed gehad op latere componisten als Vivaldi en Hàndel.3 'Jephte'

f. W.O. Sypherd. JeÍr,f,t rah and his Doughter.NewaÍk. DelawaÍe 194E.205-226, veÍ-
meldt l?4 composities (oÍatoria. opeÍa's, liederen) vanaf 1632.

2. Zie G. Dixon, Catisrimi (Oxford Studies of Composers 20), OxfoÍd I g86.

3- Zie hierover de dissertatie van R.W. Ardrey. The Infiuence of the Ertende(l latin
Sacred Works of Giacono Carissimi on the Biblícal Oratoios of ceor?e Fredeíi(
lrdrdel, Washingtoo 1963.
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schreef hij in 1650. De uitvoering duurt ongeveer 20 minuten. De
tekst (in het Latijn) volgt vrij getrouw het verhaal in Ri. ll:28-38.
Daarbij valt op dat de gave van de geest (Ri. l1:29) bij het verhaal
wordt betrokken, terwijl het eindigt met de jammerklacht van de

vriendinnen. De voltrekking van de gelofte wordt niet bezongen. In
het stuk worden geen nieuwe personen aan het bijbelverhaal toege-
voegd. Wel wordt er, naast de verteller ('historicus'), Jefta, zijn
dochter en haar vriendinnen, plaats ingeruimd voor reacties door de

omstanders ('chorus').
Aan het begin wordt kort de situatie geschetst: er is oorlog met

Ammon. Terwijl Jefta optrekt ten strijde doet hij een gelofte. De
tekst laat er hier net als in de waarschijnlijk door de schrijver
gebruikte Latijnse vertaling, de Vulgaat - geen misverstand over
bestaan dat Jefta denkt aan een persoon die geofferd zal worden:
'wie als eerste uit mijn huis mij tegemoet komt, die zal ik aan de

Heer aanbieden als brandoffer.'De toonzetting is hier weinig op-
windend en de begeleiding sober. Door de vertraging aan het slot
valt er extra nadruk op het dreigend klinkende 'tot een brandoffer'
(zie muziekvoorbeeld I).

Qi.M.q'* Fr-u & &-@

Het eerste deel van het oratorium wordt gekenmerkt door de juich-
stemming vanwege de overwinning op de Ammonieten. Het hoogte-
punt daarvan is een stuk voor zes stemmen in G-groot voor het koor:
'Cantemus omnes Domino'. Iedereen zingt mee in de lof voor de Heer

die aan lsraël de overwinning gaf. Dan vertelt de 'historicus' dat Jef-

ta, 'die aan de Heer zijn gelofte had gedaan,'ziet hoe zijn dochter

hem tegemoet komt. Nu komen opeens de tranen. In de muziek wordt
dat tot uitdrukking gebracht door een plotselinge overgang Yan ma-
jeur naar mineur (zie muziekvoorbeeld II).

Muziekvoorbeeld I: Jefta's gek)fte in het orabrium van Carissimi.



Muziekvoorbeeld II: Jefta ontmoet zijn dochter in het oratorium van Caris-
simi.

Carissimi wordt beschouwd als iemand die - zeker voor zijn tijd -
meesterlijk menselijke gevoelens in muziek kon weergeven. Een goed

voorbeeld daarvan is het slotkoor: 'Plorate, omnes virgines', een op-
roep aan alle vrouwen om de dochter van Jefta te bewenen. Men Iette

op de subtiele wisselingen van majeur naar mineur accoorden (zie

muziekvoorbeeld III).4

De duistere God bij Hiindel
Van Carissimi's 'Jephte' is het maar een kleine stap naaÍ het werk van

Georg Friedrich Hàndel ( 1685- 1759).5 omdat hij bekend was met de

Zie hierover Ardrey, 50vv.
Zie voor zijn oratoria W. Dean, Handel's Drumatic OratoÍios and Masques, Lon-
don 1959, en K. Deddens, Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis,
Coes 1978. 103- I16.

r5l
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5.

Muziekvoorbeeld Ill: Begin van het slotkoor in het oratorium van Carissimi.
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muziek van Carissimi en zich erdoor heeft laten inspireren.6 Hàndel
schreef het oratorium over Jefta in het vooÍjaar en de zomer van

I75 I .7 In die periode had hij te kampen met toenemende gezondheids-
problemen, men name wat betreft het gezichtsvermogen. Het heeft er
alle schijn van dat zijn persoonlijke problemen hebben doorgewerkt
in de manier. waarop hij de tekst heeft getoonzet. Dit oratorium zou
zijn laatste grote compositie worden.

Het librefto dat Hàndel gebruikte is van de hand van Thomas Mo-
rell en duidelijk beïnvloed door het toneelstuk van John Buchanan
(zie hoofdstuk 8) uit 1554. De namen van de dochter van JeÍia, Iphis,
en van haar moeder, Storge zijn daaraan ontleend. Naast hen introdu-
ceerde Morell Zebul,8 een halÍbroer van Jefta, en Hamor, een soldaat

en geliefde van Iphis. Over het algemeen volgt Morell het verhaal uit
Ri. I l. Wat 'lege plekken' vult hij in. Zo doet Iphis haar geliefde vol
goede moed uitgeleide wanneer hij vertrekt naar het front. Ze stelt
hem een passende beloning in het vooruitzicht. Storge heeft bange
voorgevoelens. Als bij Jefta's behouden thuiskomt de gevolgen van
zijn gelofte duidelijk worden, proberen Zebul, Storge en Hamor hem
op andere gedachten te brengen. Iphis berust in haar Iot en neemt
afscheid van de wereld. De priesters die het offer moeten voltrekken
doen nog een beroep op God. Daarop verschijnt een engel die aan-
geeft dat de gelofte ook volbracht kan worden, doordat Iphis zich aan

de hemel wijdt door de rest van haar bestaan rein en maagdelijk te
leven. Ieder stemt hierjuhelend mee in.

Wie het oratorium beluisterte zal het opvallen dat Hàndel het
meeste werk gemaakt heeft van het middendeel. Vooral het slot heeft
iets plichtmatigs. Dat strookt niet met de tekst, want daarin bevat het
slot de apotheose: God bemoeit zich via een engel zelf met de gebeur-

Handel gebruikte Carissimi's 'Plorae filii lsrael'bï de compositie van het koor-
stuk'HearJacob'sGod'inzijnoratorium'Samson';ziehieroverArdrey.Tl-82,en
Dean. 7. VakeÍ liet HAndel zich inspireren dooÍ het werk van anderen. Voor het
oralorium over Jefta maakte hij rijkelijk gebruik van zes missen in 1747 door de
Boheemse componisl Franti§ek Habermann gepubliceerd; zie hieroveÍ Dean,599vv.
Er zijn geen aanwijzingen dat Hàndel voor zijn versie van het verhaal over Jefta
gebruik heeft gemaakt van het oratorium van Carissimi over Jefta.
Zie hierover Dean, 589-624, B. Baselt, Hàndel-Handbuch, Rand 2, Basel 1984.
391-407, en R. Bartelmus, "Jephtha - Anmerkun8en eines Exegeten zu G.F Hàn-
dels musikalisch-theologischeÍ Deutung einer «entlegenen » alttestamentl ichen Tra-
dition." Theololtist:he tuitschrift 5l (1995), )06-127.
De naam is ontleend aan Ri. 9:28vv.
Bijvoorbeeld in de fraaie uitvo€ring door Concentus musicus Wien, onder leiding
van Nikolaus HarnoncouÍ (Teldec 0630-17390-2). met een uitvo€rige loelichting
door L. Finscher.

1.

8.

9.
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tenissen en zoÍgt zo voor een 'happy end'. Het lijkt erop dat Hàndel
meer geïnspireerd werd door de worsteling die daaraan vooraf ging.
Nadere bestudering van het werkl0 bevestigt dit. Belangrijker dan de
goddelijke interventie aan het slot is voor Hàndel de ervaring dat een

mens onderworpen is aan het onwrikbare lot.
De ouverture is een mengeling van gedragen en vrolijke muziek

en in zoverre, al is zij grotendeels ontleend aan een eerdere composi-
tie, een passende inleiding op wat volgt. In het eerste recitatief (nr. 2)

zet Zebul de situatie uiteen. Zijn eerste woorden zijn opmerkelijk: 'lt
must be so'. Dat getuigt van een levenshouding die neigt tot een zeker

fatalisme: de mens is onderworpen aan het niet te veranderen lot. Deze

gedachte zal later weer terugkeren. Aan het begin worden deze woor-
den door Hàndel extra benadrukt. De muziek vertraagt en klinkt ge-

wichtig. De woorden zelf worden niet begeleid. Zebul vervolgt zijn
woorden in een andere toonsoort: yan g-mineur gaat hij over op een

es-akkoord (zie muziekvoorbeeld IV). Dezelfde woorden horen we,

op bijna dezelfde melodie maar veel treuriger, uit de mond van Jefta,

wanneer hij aangeeft dat de woorden die hij tot de hemel richtte on-

herroepelijk zijn (nr.49; zie muziekvoorbeeld V). De woorden uit het

Muziekvoorbeeld Iv: De beginwoorden van Hàndel's oratorium.

r53

Muziekvoorbeeld V: Jefla houdt vast aan zijn gelofte (Hàndel's oratorium,
nr.49).

10. HieÍbij is ook gebruik gemaakt van de editie J.phtha. An Oratorio in vocal score,

edited and lhe pionoíotte accompanifient arronS€d à) VinceÍt Novello' London

zj. De nummering van de onderdel€n is hieraan ontleend.
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hierop volgende koor 'How dark, o Lord, are thy decrees' (nr. 50)
lijken Hàndel uit het hart te zijn gegrepen. Men kan zich goed voor-
stellen dat zijn eigen nare situatie van dat moment daaraan bijdroeg.
Uit het manuscript blijkt dat Hàndel aan het slot de tekst van Morell
wijzigde. In plaats van 'What God ordains is right' koos hij voor een

bekende zinsnede uit het werk van John Locke (en later ook Alexan-
der Pope): 'Whatever is, is right'. Ook op andere plaatsen heeft Hàn-
del directe verwijzingen naar God vervangen door woorden als 'he-
mel'.ll Muzikaal kan dit stuk voor koor aan het slot van het tweede
gedeelte van het oratorium als een hoogtepunt worden beschouwd.
Aarzelend zet het in met een aanklacht: 'Hoe ondoorzichtig zijn uw
besluiten, Heert Ze zijn verborgen voor de stervelingen'. Dan volgt
een canon vol verwarring: 'Al onze vreugde wordt omgekeerd in
smart, onze overwinningen in rouw, zoals de nacht volgt op de dag'.
De conclusie die daaruit wordt getrokken, 'wij stervelingen op aarde

kennen geen zekere zaligheid en stabiele vrede', wordt gezongen in
een chromatische fuga in een toonsoort wisselend tussen Es-majeur
en c-mineur. De muziek drukt hier de onzekerheid uit. Afsluitend
klinkt het meest opmerkelijke deel van het oratorium: 'Wij houden
ons aan deze stelregel: wat er ook gebeurt, het is goed'. De muziek
brengt tot uitdrukking dat Hàndel hier nauwelijks troost uit put. Dat
is vooral te merken aan het vele malen herhaalde thema (zie muziek-
voorbeeld VI).

De inzet is eenstemmig en suggereert duidelijkheid. De woorden
waar het uiteindelijk om draait laten echter lang op zich wachten. Dat
suggereert iets van een aarzeling. Het is alsof er lang over nagedacht

Muziekvoorbeeld VI: Motto uit het slotkoor van het tweede deel van Hàn-
del's oratorium.

ll. ZiehieroverDean,595,enverderoverdeopmerkelijketheologievanHàndelBar-
telmus, 125v.
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moet worden en ofmen de positieve acceptatie van de lotsbeschikkin-
gen maar moeilijk over de lippen kan krijgen. De stemmen gaan nu

weer uiteen. Opvallend is ook dat Hàndel een groot aantal toonsoor-
ten doorloopt. Daardoor ontstaat een sfeer van onrust die contrasteert
met de zekerheid en gelatenheid waarÍnee een dergelijke uitspraak
eigenlijk gepaard zou moeten gaan. Juist een stuk als dit zal bij één

van de eerste hoorders de reactie hebben opgeroepen dat het een mooi

oratorium was maar'heel anders dan al zijn eerdere'.12 Zo kÍijgt dit
oratorium wat betreft het Godsbeeld iets tegenstrijdigs. Bij de tekst-

schrijver overheerst de gedachte dat God ervoor zorgt dat uiteindelijk
alles toch terecht komt. Een engel voorkomt aan het einde dat Iphis
geofferd wordt. Hàndel lijkt echter te blijven steken in het bittere in-

zicht dat een mens zich moet neerleggen bU wat hem overkomt. In
plaats van vertrouwen in Gods goede wil hoor je bij Hàndel eerder

iets van verwarring vanwege het gebrek aan inzicht in het goddelijke

bestuur. Hieraan kan nog worden toevoegd dat Hàndel de 'trieste dans

rond het blauwe altaar'van Ammon (nr. 4) heel wat vrolijker heeft

getoonzet dan men bij deze tekst zou verwachten. Het lijkt erop dat

hij minder scherp wil onderscheiden tussen de ware en de valse gods-

dienst.

De vertwijfelde vader
Hàndel staat bekend om de kaÍaktertekening van de personen in zijn
oratoria. Aan de muziek is te horen welke ontwikkeling zij doorma-

ken.ll Heel goed kan men dit ook waarnemen bij Jefta. Zijn entree is

de positieve reactie op het verzoek om hulp in de strijd tegen de Am-

monieten (nr. 5). Hij klinkt heel zelfverzekerd, vooral ook door de

kwart sprong omhoog.l4 Ook de hemel wordt zonder problemen bij
zijn onderneming betrokken (zie muziekvoorbeeld VII). De nu vol-

gende aria in G-groot onderstreePt zijn zelfvertrouwen. Opgewekt

bezingt Jefta zijn eigen grootheid. Alleen wanneer hij zingt dat hij
'niet bang is voor wat het lot zal brengen'klinkt in de muziek iets Yan

aarzeling door: een aantal mineur akkoorden worden aangeslagen.

Zijn Godsvertrouwen is voorlopig nog ongebroken. Ook al begint er

12. De reactie van een H:indel liefhebs(er, Mrs. Delaoy. werd geui( na de uitvoering in

april 1758; zie Dean, 619.
Zie hieroveÍ in het algemeen Dean,43, en wal betrefl Jefta: Dean' 595.

Bartelmus. 123, meÍkt hierbij op dal deze sprong in de baÍokmuziek geldt als een

vorm waarmee aandacht wordt gevraagd (ook door de brandweeÍ gebruikt om de

weg vÍij (e krijgen).Zekerheid en verlrouwen in de overwinning worden tot uit-

drukking gebÍacht.
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Muziekvoorbeeld VII: de opkomst van Jefta.

Muziekvoorbeeld VIlt: Jefta's gelofte in het oratorium van Hàndel.

wat twijfel te knagen ('verontrustende hersenspinsels'), hrj doet zijn
gelofte 'in de naam van de gÍote God'. De gelofte zelf klinkt heel
sober, haast zonder emotie (nr. l6). Morell zwakte de bijbeltekst hier
wat af door ruimte te laten voor de mogelijkheid dat het offer een dier
zou zijn: 'wat of wie mijn ogen het eerst begroet zal voor altijd de
uwe zijn of geofferd worden'. De muziek blijft neutraal. De suggestie
van een achteloos gedane toezegging wordt opgeroepen (zie muziek-
voorbeeld VIII). Opvallend is dat Jefta hier al wel letterlijk en figuur-
lijk een toontje lager zingt (F-groot in plaats yan G-groot) dan in het
grote o\erwinningslied aan het begin.

De grote omslag komt in het tweede deel van het oratorium. Dat
zet in met een koÍte symfonische inleiding, die al heel wat ingetoge-
ner klinkt dan de openingsmuziek van het eersts deel. Vrolijk (in
G-groot) wordt Jefta welkom toegezongen door zijn dochter en het
koor (nr. 36-38). De tegensrelling met Jefta's reactie (nr. 39. in
e-klein) is groot. Hortend en stotend spreekt hij (zie muziekvoorbeekl
Ix).

Jefta's wanhoop wordt verder uitgewerkt in een aria in c-klein,
waarin hij zichzelf dood wenst. Jefta wordt verscheurd door wanhoop
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M-fu.iLn! hrtÈ làit mlic grn rip - óo ry mleu cu. 8cgotre, Ey

Muziekvoorbeeld IX: Oproep aan Jefta om zijn gelofte te herroepen (in Hàn-
del's oratorium).

Muziekvoorbeeld X: Jefta ontmoet zijn dochter in het oratorium van Caris-

simi.

en twijfel. Aan alle kanten wordt aan hem getrokken. ZliÍr vroulv

maakt hem bittere verwijten. Zebul doet een beroep op zijn gezond

verstand en Hamor smeekt om het leven van zijn geliefde.

Muzikaal is dit alles heel fraai vorÍngegeven in het kwartet 'O
spare your daughter', waarin Jefta uiteindelijk weigert zijn gelof te te

herroepen (nr. 45, zie muziekvoorbeeld X).
In het twistgezang klinkt Jefta nog heel resoluut, maar uiteindelijk

stort hij mentaal helemaal in. Op indrukwekkende wijze is dat muzi-

kaal vormgegeven in het recitatief 'Deeper, and deeper still', vooraf-

gaand aan het eerder genoemde gedeelte voor koor 'How dark, o Lord,

are thy decrees'. De grote verwarring waarin Jefta is geraakt wordt tot
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Muziekvoorbeeld XI: Jefta stort in (in Hàndel's oratorium).

uitdrukking gebracht door de voortdurende wisseling van toonsoort.
De woorden komen bijna niet meer over de lippen. De staccato ak-

koorden van de begeleidende violen klinken als snikken tussen de

woorden door (zie muziekvoorbeeld XI). De laatste akkoorden klin-
ken iets positiever (het eindigt in G-groot). Men heeft daaruit wel
geconcludeerd tot de aanwezigheid van goddelijke genade na het hier
door Jefta betoonde berouw. l5 Daarmee wordt echter wel erg veel in
deze noten gelegd, te meer daar nog het hele sombere stuk van het
koor over Gods duistere raadsbesluiten volgt. Als men er een inter-
pretatie aan wil geven, dan kan men het nog het beste verstaan als een

moment van relatieve rust nadat Jefta, emotioneel uitgeput, is inge-
stort.

Het derde deel van het oratorium opent met de scene waarin Jefta
op het punt staat zijn dochter te offeren. Hier is zijn toon weer heel

anders. Hij is bitter maar heeft zichzelf goed in de hand. In een wee-
moedige, als een wiegelied klinkende aria draagt hij zijn dochter op
aan de engelen: laten die haar door de lucht dragen. Na de tussen-
komst van de engel horen we een opgeluchte Jefta. Gelet op alle door-
stane emoties is zijn danklied opmerkelijk sober. Uitgebreidere, maar
weinig imponerend klinkende lofliederen worden overgelaten aan de

anderen.

De levenslustige en bereidwillige dochter
Ook de wending in Iphis' lotgevallen is muzikaal fraai vormgegeven.
In de eerste helft van het oratorium is 'haar' muziek gracieus, vaak
uitnodigend tot de dans. Samen met Hamor zingt ze een blij liefdes-
lied, vol toekomstverwachting. De de zorgen van haar moeder pro-
beert ze weg te zirtgen. Vrolijk gaat zij haar vader tegemoet. Nadat

15. ZieBartelmus,l24.DaartegenoverstaatdeopmerkingvanDean,6ll,n.l,dathet
onzin is om een verband te leggen tussen het slotakkoord van nr. 49 en de positieve
afloop van het verhaal.



Muziekvoorbeeld XII: Iphis reactie (in Hàndel's oÍatorium).

Muziekvoorbeeld xlll: Gemengde gevoelens bij Iphis (in Hàndel's orato-
rium).

het nieuws van Jefta's gelofte ook tol haar:s doorgedrongen, ÍeageeÍt

ze minder uitbundig maar wel vastbeÍaden. Anders dan haar vader

straalt zij rust uit. Tekst en muziek getuigen van de onwrikbare over-

tuiging dat haar leven geen te hoge prijs is voor Israëls overwinning
(nr. 47 , zie muziekvoorbeeld XII).

Ook zU heeft echter haar stÍijd te voeren. Dat blijkt niet zozeer uit
de tekst als wel uit de manier waarop deze door Hàndel is getoonzet.

De aria 'Happy they'(nr. 481 zie muziekyoorbeeld XIII) klinkt als een

treurlied.
Weliswaar zingt ze dat ze 'met instemming haar levensadem over-

geeft'en dat ze 'niet zal morren als ze in de armen van de dood zal

zinken', maar de muziek verraadt dat het haar toch wel erg zwaar
valt. De muziek zet in met D-8root maar gaat halYerwege over in mi-
neur om uiteindelijk - enigszins berustend te eindigen in de toon-

soort van het begin. Een soortgelijke vermenging van gevoelens ho-

ren we in de aria die lphis zingt voorafgaand aan het vooÍgenomen

offer ('Farewell. ye limped springs'. nr.55). Net als eerder bij haar

vadeÍ staat de muziek in e-klein en is zij vervuld van weemoed van-

wege het afscheid van de mooie natuur. Dat lijkt in tegenspraak met

wat ze even later, in fèrm E-groot. zingt oyer het betere bestaan dat
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haar wacht'in het rijk van vrede en liefde'. Men kan zich moeilijk
aan de indruk onttrekken dat de componist zich het eerste beter kon
indenken dan het tweede. In ieder geval lijkt het slot van het libretto
van Morell hem minder te hebben geïnspireerd. De vele uitingen van
vreugde nadat een engel heeft geproclameerd dat Iphis niet geofferd
hoeft te worden, maar dat zlj zich voortaan als maagd aan God moet
wijden, komen obligaat over. De manier waarop Hamor en Iphis zich
neerleggen bij de gebeurtenissen en elkaar het beste wensen maakt
heel wat minder indruk dan hun fraaie liefdeslied aan het begin van
het oratorium. Het lijkt erop alsof Hàndel moeite had met de tekst van
een later (in 1753) ingevoegd stuk waarin Hamor en Iphis datgene
wat zij in elkaar bezaten aan de hemel geven (nr. 70). In het laatste
deel, waarin ze worden bijgevallen door Storge, Jefta en Zebul en ze
allen de grote vreugde en de eeuwige roem voor Iphis bezingen, laat
Hàndel de muziek overgaan van majeur naar mineur. De afsluitende
maten voor orkest onderstrepen de overgang met hun neergaande lijn
(zie muziekvoorbeeld XIV).

Muziekvoorbeeld XIV: Gejuich in mineur aan het slot van Hàndel's orato-
rium (nr. 70).



10 Jefta en zijn dochter
In de beeldende kunst

Ter inleiding
Wie verhaalt, is niet verplicht een volledig beeld te geven van zijn
personages, hoe zij er uitzien, hoe zij gekleed gaan, en evenmin van
de omgeving, waarin zij zich bewegen. Ook de schrijver van Ri. I I
achtte zich niet geroepen in die opzichten volledig te zijn. Over het
uiterlijk en de verschijning van Jefta en zijn dochter rept hij met geen
woord. Slechts van twee plaatsen van handeling en van wat zich daar
afspeelt geeft hij een enigszins concreet beeld: van Jefta's thuiskomst
en de verwelkoming door zijn dochter en van het verblijf van Jefta's
dochter met haar vriendinnen in de bergen.

Wie een verhaal aÍbeeldt, kan, althans wanneer hij dat op figura-
tieve wijze doet, zich aan een meer concrete invulling niet onttÍek-
ken. Het fragmentarische beeld van het verhaal biedt hem de moge-
lijkheid tot uitleg in vorm en eventueel kleur, in gebaar en beweging,
die zich weer in een verhaal laten 'yertalen'.

Wie verhaalt, kan moeiteloos aan dynamiek, voortgang en bewe-
ging gestalte geven, van het begin tot het einde van zijn relaas. Wie
een verhaal aÍbeeldt, is daar minder toe in staat. Hij is genoodzaakt
één of enkele momenien vast te leggen. Hij moet kiezen welk mo-
ment hij van een bepaalde scene wil vastleggen en kan slechts door
zijn wijze van afbeelden de nabije context van het verhaal en de dyna-
miek tot uitdrukking trachten te brengen. Van de wijze waarop beel-
dende kunstenaars dat ten aanzien van het verhaal over Jefta en zijn
dochter gedaan hebben, zullen we een impressie geven. We meten
ons daartoe niet de rol van kunsthistorici aan, maar houden vast aan

onze rol yan beoefenaren van de bijbelwetenschap, die geleerd heb-
ben nauwkeurig naar teksten te kijken en nu zo vermetel zijn afbeel-
dingen tot object van hun blik te maken en hun indrukken te beschrij-
ven.

Diverse episoden uit Ri. I l:29-40 hebben een plaats gekregen in
de beeldende kunst.l We zullen daarvan een impressie geven. Slechts
een kleine selectie van de bestaande aÍbeeldingen wordt gepresen-

l. Voor informalie over 'uitleg'van Ri. I I in de beeldende kunst (illuslraties in mid-
deleeuwse handschrilien, prenten, schilderijen, sculpturen) zie W.O. Sypherd.
Jephrhdh and His DaugÀr.r. Newark, DelawaÍe 1948,221-234.
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teerd.2 Naar we menen, biedt ze een behoorlijk representatief beeld.

We beperken ons niet tot typische kunstuitingen, omdat onze interes-
se niet zozeeÍ het esthetische betreft, maar de uitleg en de receptie.

De personages en hun entourage
Eén van de eerste dingen die bij het bekijken van de afbeeldingen
opvalt, is dat op de oudere afbeeldingen (afb. l, 2,3,8) de personen

gekleed gaan als de tijdgenoten van de beeldende kunstenaars en fi-
gureren in een voor hun tijdgenoten vertrouwde entourage. Op de la-
tere afbeeldingen (afb. 4,5,7,10, I 1) is een tendens tot historisering
bespeurbaar. De personen zijn gehuld in 'antieke'kledij en gesitueerd

in een 'antieke'entourage die, zo zij al antiek genoemd mogen wor-
den, in elk geval geen getrouw beeld geven van de historische werke-
lijkheid van het oude Nabije Oosten. Door het soort kleding en de

entourage willen de kunstenaars tot uitdrukking brengen dat de ge-

beurtenis zich afspeelt in vervlogen tijden en in een andere cultuur en

daarvan een historisch beeld geven. De tendens tot historisering ont-
breekt daarentegen weer op de 20e eeuwse afbeelding van Van der
Burgt (afb. 6).

Op de oudere afbeeldingen zijn de gebeurtenissen als het ware

naar de eigen tijd en de eigen wereld getransponeerd. Niemand nam

daar aanstoot aan. Men beleefde het verleden als tegenwoordige tijd.
Men herkende zijn eigen tijd en zijn eigen wereld in de tijd en de

wereld van de Bijbel. Men kon zích één voelen en zich identificeren
met de mensen uit de Bijbel.

Jefta en zijn dochter als zichtbare gestalten
Elf afbeeldingen van Jefta en zijn dochter laten we hieronder de revue
passeren. In een toelichting bij elk daarvan brengen we ook nog di-
verse andere afbeeldingen ter sprake en geven we enig nader com-
mentaar.

Vaak afgebeeld is de ontmoeting van Jefta en zijn dochter (Ri.
ll:34-37), het moment van Jefta's thuiskomst na de overwinning op
de Ammonieten, wanneer zijn dochter, onwetend van de gelofte van
haar vader, hem feestelijk binnenhaalt en Jefta zich bewust wordt van

de consequenties van zijn gelofte. Opgetogenheid en volstrekte ont-
reddering komen in een scene samen.

2. We richten onze aandacht vrijwel uitsluitend op afbeeldingen uit christelijke kring.
Afb. 7 is afkomstig uit een joodse publicatie. De prenten over Ri. I I daarin onder-
scheiden zich niet van die in christelijke uitgaven.
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De afbeeldingen zijn gevarieerd. Niettemin bevatten zij een aan-
knopingspunt voor systematisering: de wijze waarop Jefta is afge-
beeld. te voet, als ruiter of zittend op een door paarden getrokken
tweewielige wagen. In alle gevallen gaat Jefta's dochter te voet.

Op afb. I zien we JeÍÍq te voet als een middeleeuws ridder zijn
huis, een middeleeuws slot, naderen aan het hoofd van zijn soldaten,
de veronderstelde figuranten van het bijbelverhaal, die in Ri. I I ech-
ter expliciet geen rol spelen. Ook op andere afbeeldingen is hun do-
minante presentie regel. Door zijn kleding, het escorte en zijn plaats

aan het hoofd is Jefta herkenbaar als veldheer Als een jonkvrouw
verschijnt Jefta's dochter uit de poon van het kasteel, haar in het ver-
haal halfexpliciet genoemde begeleiders, de vrouwen die met haar de

reidans uitvoeren en de muziek maken, ontbreken. Het instÍument.
waarmee zij haar vader verwelkomt, is een harp, wellicht bedoeld als
het instrument dat haar zang begeleidde. Haar vader scheurt zijn kleed
niet, zoals in het bijbelverhaal, maar snijdt er met zijn zwaard een

stuk van af. Jefta's dochter is, met gevoel voor tragiek, een paar tre-
den hoger dan haar yader geplaatst en, ofschoon hij meer op de voor-
grond staat, meer blikvanger dan hij. Zij, wier onwetendheid de be-
schouwer bekend is, roept door haar onschuld een gevoel van

sympathie op.

Ook op afb. 2 ontmoet Jefta zijn dochter te voet aan het hoofd van

zijn krijgers, terwijl zijn dochter hem uit de poort yan het kasteel Ie-
gemoet komt. Jefta houdt, ineenkrimpend van ellende, zijn handen en

armen tegen zijn lichaam. Zijn dochter bespeelt de luit, terwijl haar

metgezellen de schalmei/trompet laten horen en danspassen maken.

De voelen van de mannen staan onbewegelijk, aan de grond gena-
geld. Het leger deelt in de verstarring van zijn heer. De voeten van de

vrouwen bewegen zich elegant en brengen de vreugde van hun mees-

teres tot uitdrukking. Als beschouwer zien wij vader en dochter op
het moment van de collisie van volslagen ontreddering en uitbundige
vreugde. Wij zijn er getuige van hoe zij elkaar aanzien. Onze ogen
proberen hun aandacht gelijkelijk over beiden te verdelen, in over-
eenstemming met de gelijkwaardige plaats die de kunstenaar hen op
zijn afbeelding heeft gegeven.

Op afb. 3 zit Jefta te paard. Door zijn verheven positionering en

zijn plaats op de voorgrond vestigt hij de aandacht sterk op zich, te
meer nog doordat hij de beschouwer aanblikt en hem mede door het
gebaar, dat hij met zijn armen en handen maakt, deelgenoot lijkt te

willen maken van zijn radeloosheid. Hij lijkt uit te nodigen tot com-
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passie. Jefta's positionering en verdere uitbeelding scheppen een af-
stand tot zijn dochter. Zijn dochter die aan het hoofd van een feestelij-
ke stoet met trommen, een harp en schalmeiën/trompetten de stads-
poort uitkomt, blijft, hoe vorstelijk haar verschijning ook moge zijn
en hoezeer het licht op haar valt, wat haar rol betreft in de schaduw
van haar vader. Haar verschijning dient ter verklaring van de rade-

loosheid van haar vader.
Afstand is kenmerkend ook voor de verhouding van Jefta en zijn

dochter op aÍb. 4, waar Jefta's thuiskomst de trekken van een waar
spektakel heeft gekregen. Jefta zit hoog verheven op een zegewagen.
Zijn dochter komt de stad uit aan het hoofd van een schare met schal-

meiën/trompetten, bekkens, een handtrom, een triangel en zwaaiende
takken. De stoet is in volle beweging. Tot de feestgangers dringt nog

niet door wat er gaande is. Jefta's paarden staan stil. Hijzelf is ver-
stard. Hij kijkt echter niet naar de beschouwer, maar naar boven,
klaarblijkelijk omdat hij bepaald wordt bij de gelofte die hij God deed,

alsof hij wil zeggen: 'Haar vraagt u van mij?' Zijn dochter kijkt naar

hem. We zienhaar en profil, vrijwel in het centrum staande. Tegen de

achtergrond van de haar volgende stoet en de op een verhoging staan-

de feestgangers oogt zlj, meÍ alleen een fluit in haar hand, klein en

weerloos in het zicht van de overmacht van de gewapende schare te-
genover haar en haar vader in zijn volstrekt dominante positie. Bij
zo'n grote ongelijkwaardigheid is de uitkomst van de ontmoeting niet
onzeker. Gezien de distantie tussen vader en dochter biedt de afbeel-
ding geen ruimte voor de dialoog, waarover het bijbelverhaal spreekt
(Ri. I 1:35, 36). Jefta en zijn dochter zouden elkaar moeten toeroepen.

Voor een hoorbare dialoog is geen plaats. Conform de aard van de

afbeelding is verbale kracht getransponeerd naar figuratieve kracht.
Op afb. 5 ontbreekt Jefta geheel. Alle aandacht is gericht op Jef-

ta's dochter die een centrale plaats inneemt en uitrijst boven haar met-
gezellen met in hun handen harp, bekkens en schalmei/trompet. Gra-
cieus dansend gaat zij op de klanken van de muziek haar ondergang
tegemoet. Haar en haar lot hebben de interesse van haar schepper die
twee tekeningen aan Ri. 1l:29-40 heeft gewijd en ook op de andere,
een aÍbeelding van Jefta's dochter en haar vriendinnen in het berg-
landschap (Ri. 11:38), in de lijn van de l9e eeuwse interesse voor
bijbelse vrouwen, haar vader buiten beeld houdt.

De geschiedenis van Jefta en zijn dochter, die op afb. l-4 wordt
voorgesteld als een geschiedenis van twee mensen die is ingebed in
de nationale geschiedenis van hun volk en op afb. 5 de beschouwer
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wordt vooÍgehouden als een tragische vrouwengeschiedenis, is op
aÍb. 6 gereduceerd tot de eenvoud van een persoonlijke tragedie van
een vader en zijn dochterje. De vader is slechts mens, geen veldheer,
vorst ofoverwinnaar, maareen mens uit wiens ogen, de stand van zijn
Iippen en het afwerende gebaar dat hij maakt, de verbijstering en de

ontreddering blijkt die bezit van hem hebben genomen. Zijn dochter
maakt geen muziek, maar brengt door haar houding en het gebaar van
haar handen de blijdschap over de komst van haar vader zichtbaar. De
beschouwer wordt niet, zoals bij haar vader, een blik op haar gezicht
en haar ogen gegund met als gevolg dat, net als bij afb. 3, het beeld
van de vader domineen en in het bijzonder zijn ongeluk als overheer-
sende indruk achterblijft.

Ook het verblijf van Jefia's dochter met haar vriendinnen ín de

hergen (R| I l:37. 38) heeft op de verbeelding gewerkt en in lijn en

kleur zichtbare gestalte gekegen onder de handen van beeldende kun-
stenaars. Op afb. 7 is te zien hoe Jefta's dochter te midden van andere
vrouwen verblijf houdt in een desolaat, rotsig, vrijwel kaal bergland-
schap dat - dat zal de bedoeling zijn - de gevoelens van de vrouwen
weerspiegelt.

Wanneet het offer voorwerp van afbeelding is, wordt in de regel
niet het offer zelf op het altaar afgebeeld, maar brj voorkeur de voor-
bereiding tot het offer, het moment waarop of - meestal is dat het
geval - het moment vlak voordat Jefta's dochter met zwaard of mes

van het leven wordt beroofd. Op alb. 8 staat Jefta zelf, getekend als

een ridder, op het punt om, naar het zich laat aanzien in de kapel van
zijn slot, zijn op het altaar neeÍgebogen dochter het hoofd af te slaan.

Op aÍb.9, een schildering van de offerscene op een wandtegel,
zien we het altaar branden. Rechts ervan staan twee priesters. Links
ervan bevinden zich twee geknielde personen, een maD en een vrouw,
naar het toeschijnt, Jefta en zijn dochter, verzonken in gebed, vlak
voordat het offer voltrokken zal worden.

Op afb. l0 staat de priester op het punt de doodsteek aan Jefta's
dochter toe te brengen, die geblinddoekt en met de handen gebonden,
gezien haar lichaamshouding ten volle bij haar positieven, de execu-
tie afwacht-

Concentratie van de aandacht op Jefta's dochter kan resulteren in
een aÍbeelding van haar die het karakter heeft van een portret, dat
geen Íelatie heeft met een bepaalde episode uit het bijbelverhaal of
waarop het bijbelverhaal een yolstÍekt secundaiÍe plaats heeft. Tot die
categorie afbeeldingen behoort afb. I l. Uit de entourage blijkt dat het
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verblijf van de dochter van Jefta met haar vriendinnen de achtergrond
van de aÍbeelding vormt, maar ook niet meer dan dat. Wat ons gebo-
den wordt is een portret van Jefta's dochter, een rijzige blonde vrouw,
die men eerder in het Scandinavische landschap zou verwachten dan
in de bergen van Palestina. Geen oriëntaalse schoonheid vol branden-
de hartstocht, maar een ingetogen noordelijke schoonheid, zedig en

ernstig, een vrouw van het type dat de gegoede burgeÍ in de l9e eeuw
als een sieraad van zijn huis zal hebben beschouwd.

Alle opgenomen afbeeldingen zijn specimina van 'de bijbel in huis'.
Zij komen uit bijbeluitgaven, uit prentbijbels of andere bijbelverkla-
ringen of - in één geval het interieur van een huis. Alle hebben zij
ten doel de bijbelse figuren en bijbelse geschiedenenissen te verhel-
deren. de les ervan aan de beschouwer voor te houden.3 Uit de atbeel-
ding van andere bijbelse taferelen valt soms kritiek van de kunstenaar
op het verhaal of de erin figurerende personen af te lezen.a Wij heb-
ben geen aÍbeeldingen van Jefta en zijn dochter onder ogen gehad,
die kritiek ofeen veroordeling verraden. Wel lijkt het het verhaal voor
sommige kunstenaars niet meer dan een schitterend aanknopingspunt
geweest te zijn om hun voorliefde voor exuberante, dramatische schil-
dering of hun lust aan schone vormen uit te leven.5

Zie \ootts De Bijbel in huis. Bijb(lse verhalen op huisraarl in de zeyentiende en

achÍiende eeut. Z,xolle/Utrecht 1992, €n ook C . Ho Ínan. Een$ellustiqe ?ntalse
rroutr? Owr een intrigerende aÍaire'in Schrift en uitleg, Kampen I998, 137 139.
De pÍenten hadden een pedagogisch doel, maar schonken ook esthetisch genoegen.
Het bekijken ervan was een aangename. veÍstÍooiende tijdspassering. In hel bijzon-
der op gebruikvoorwerpen waren de at_beeldingen vaak louteÍ ornamenteel.
Zie bijv. Houtman, E"n *ellustige enrulse yruux?. 131-134.
Zie de opmerkingen naar aanleidinS van aÍb. 5 en l0 en zie afb. I l.
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Jefta en zijn dochter in beeld

De afbeeldingen, hun herkomst, nadere informatie

1. Houtsnede (7xf l,5 cm) it de Kobergerbibel (Niirnberg. Anton
Koberger, 1483\. Zij is gemaakt naar het voorbeeld van een aÍbeel-
ding in een verlucht handschrift. Zie Ph. Schmidt, Die llLustration
der LutherbibeL, 1522-1700, Baset 1962,70, aan wiens werk de af-
beelding ontleend is (p. 7l).

Als muziekinstrument heeft Jefta's dochter op aÍb. I niet, zoals in
het biibelverhaal, de beschikking over een tamboerijn, maaÍ oveÍ een

harp. Daarmee figureert zij vaker op middeleeuwse aÍbeeldingen. Zo
bijv. op een miniatuur uit de Wereldkroniek van Rudolf van Ems, fol.
l13 verso (l3e eeuw), waarvan een afbeelding is opgenomen in
H. Haag e.a., Vrouwen in de Bijbel,TieltlKampen 1993, 128 (Jefta's

dochter met harp, vergezeld van een andere vrouw zonder muziekin-
stÍument, begroet haar vader, een ridder te paard aan het hoofd van

een ruiterstoet). Met har! komt zij echter ook op latere aÍbeeldingen

voor. Ook wordt zij afgebeeld met yedel. Zo bijv. op een miniatuur uit

een Duitse bijbel. opgenomen tn De Bijbel in de Kunst. Zeisr 195'7 .

aÍb. 142 (JeÍia's dochter komt uit de poort van het slot haar vader

tegemoet die te voet als ridder aan het hoofï van zijn soldaten na-

dert). voorts zien we haar met luit (afb. 2). trommen (aÍb. 3). schal-

mei/trompet (afb.4) en in overeenstemming met het bijbelverhaal met
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handtrom. Het laatste is bijv. het geval op de houtsnede naar een teke-
ning van Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-18'72) in Die Bibel ín
Bildern von Julius Schnorr von Carolsfeld, Leipzig I 853 - I 860.

Op afb.5 en 6 bespeelt Jefta's dochter geen instrument. Haar ge-
baar brengt haar blijdschap tot uitdrukking. Op afb. 5 wordt de mu-
ziek gemaakt door haar gevolg met een keur aan instrumenten. Wel
vaker wordt het Jefta's dochter vergund om met geheel vrije handen
haar gevoelens tot uitdrukking te brengen, terwijl haar metgezellen
muziekinstrumenten bespelen. Dat is bijv. het geval op de gravure
naar een tekening van GeÍard Hoet (1648-1733) (trommel, schalmei/
trompet, handtrom) in de prentbijbel van Pieter de HoÍrdt: TaÍereelen
der voornaqmste Geschiedenissen yan het Oude en Níeuwe Testa-
zenr..., 's-Gravenhage, Pieter de Hondt, 1728, t.o. p. 178 (voor be-
treffende prentbijbel zie W.C. Poortman, Bijbel en prent, lla-b,
's-Gravenhage 1986, 137-145), als mede op de afbeelding van de
thuiskomst van de hand van Jacob Folkema (1692-l'167) in de prent-
bijbel van Ysbrand van Hamelsveld: De gewigste geschiedenissen des
Bijbels, afgebeeld in Twee Honderd Twee en \4jftig Printverbeeldin-
gcn, Am sterdam enz. 1791, t.o. p. 42 (voor betreffende prentbijbel
zie Poortman, 150).

2. Houtsnede (8,5x l4 cm) van Christoffel Il van Sichem ( 1582- 1658).
De afbeelding is ontleend aan Flavii losephi hooghberoemde Jood-
sche Historien..., Utrecht, Ian van Doren, 1636. fol. 47 verso. Voor de
houtsnijder Van Sichem, wiens werk gebaseerd is op eerdere produk-
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ten van grafische kunst, zie W.C. Poortman, Bijbel en Prent, lla-b,
's-Gravenhage 1986, 92-96:, P van der Coelen. De Schnft verbeekl-
Oudtestamentische prenten uit renoissance en barok,Nijmegen 1998,

173v., 180, 182. voor de betreffende Josefus-vertaling zie Poortman,
216-224.

Als krijgsman te voet treffen we Jefta ook aan op de prent van

Hoet in de prentbijbel van Pieter de Hondt (zie boven). Zijn dochter
komt uit een vorstelijke, in klassicistische stijl opgetrokken woning
en loopt, gevolgd door een feestelijke stoet, haar vader tegemoet, haar

armen naar hem uitstrekkend om hem te omhelzen, terwijl haar ogen

naar boven zijn gericht, wellicht om aan God haaÍ dankbaarheid ken-
baar te maken voor de behouden terugkeer van haar vader. De blik
van Jefta, die vlak voor haar ineenkrimpt, is op de glond gericht, ter-
wijl hij met zijn handen zijn schoudermantel vlak onder zijn hals vast-

grijpt, om die uiÍeen te scheuren. Hoets enscenering is zo dat Jefta en

zijn dochter op gelijkwaardige wijze tot hun recht komen.
Op een prent in de lllustrirte Pracht-Bibel fiir Israeliten in dem

masorethischen Text und neuer deutscher Uebersetzung mit erliiutern-
den Bemerkungen von Professor Dr Julius First, Leipzig 1874, 573,

zien we Jefta's dochter aan het hoofd van een stoet jonge vrouwen op

haar vader toesnellen. Haar vader. te voet en in soldatentenue, heeft

zich met zijn gehele lichaam van haar afgewend. Zijn hoofd is gebo-

gen. Met beide handen houdt hij zijn schoudermantel ter hoogte van

zijn nek vast. terwijl hij staat yoor een groep soldaten en krijgsgevan-
genen.

3. Gravure (l lxl5 cm) van Jacob Savry (1617-1666). De afbeelding

naar Merian is ontleend aan Flavii Josephi Hoochgeroemde Joodsche

Historíen,Dordrecht, Jacobus Savry, t665, fol. 63 verso (rechts is links

op het origineel van Merian; het nagraveren leidde tot een aÍbeelding

in spiegelschrift). Voor de betreffende Josefus-Yenaling zie Pooíman,
227-231. Savry was behalve uitgever ook kopergraveur. Hij gebruikte

voor zijn gravures prenten van Pieter Hendricksz. Schut (1619-1662),

die op zijn beurt het werk van Matthe[s Merian ( 1593- 1695?) kopieer-

de. Voor Merian en zijn werk zie Schmidt, lllusration,304-329; Poort-

man, 56-59, en voor zijn prenten in Nederlandse prentbijbels Poort-
man,60-91 (vgl. ook p.231):Van derCoelen, l6lvv. e.a..

Als veldheer te paard gevolgd door soldaten te voet treffen we

Jefta ook aan op de prent van Jacob Folkema in de prentbijbel van

Van Hamelsveld (zie boven). Daarop kijkt hij niet de beschouwer aan'
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maar zijn dochter, met wie hij in gesprek lijkt te zijn, terwijl zij met
haar metgezellen voor de deuropening van een klassicistisch bouw-
werk staat. Afgaande op hun gebaren vormen de hen in Ri. I l:35, 36
in de mond gelegde woorden de inhoud van de zichtbare dialoog.
Ondanks dat Jefta te paard zit, heeft Jefta's dochter mede door haar
rijzige, majestueuze gestalte, een aan die van haar vader gelijkwaar-
dige positie. Dat is ook het geyal op de aÍbeelding van Schnorr von
Carolsfeld (zie boven), waarop Jefta's dochter, zonder metgezellen.
getooid met zegekrans en met de handtrom in de handen uit de deur-
opening komt op het moment dat Jefta met zijn ruitergevolg bij zijn
huis arriveert. Vader en dochter worden door slechts geringe afstand
van elkaar gescheiden. Zij staat op de bovenste trede van de trap voor
de deur. Zijn paard staat met een voorpoot naast de onderste trede,
zodat de gestalten van de zittende vader en de staande dochter zich op
ongeveer gelijke hoogte bevinden. Jefta wendt de blik af, terwijl hrj
met zijn linkerhand zijn schoudermantel vastgrijpt en met zijn ge-
strekte rechterarm een afwerend gebaar naar rechts maakt, alsof hij
wat hij ziet wil wegduwen. De beschouwer kan vader en dochter in
het gezicht zien, maar hun gezichten zijn zo afgebeeld dat hun blik
niet op de beschouwer gericht lijkt te zijn. Die constateert haar vreug-
de en zijn ontsteltenis.
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4. Gravure ( 14x20,5 cm) van Jan Goeree ( 1670- l73l ) uit de GÍote

Bijbel yan Pieter MortieÍ'. Historie des Ouden en NieuwenTestaments,

Verrykt met meer dan vierhonderd Printverbeeldingen In koper ge-

sneeden. Eeste deel, Amsterdam, Pieter Mortier, 1700, t.o. 137 (vgl.

Poortman,98-105).
Een afbeelding die sterke overeenkomsten vertoont met Goeree's

gravure, is het paneel dat Pieter Lastman (eerste helft l7'eeuw) aan

de thuiskomst van Jefta heeft gewijd met gebruikmaking van de ver-

werking van het thema op hem bekende prenten. Zie A. Ti.impel,

P Schatborn, Pieter lttstman. Leermeester van Rembrandt, Amster-

dam/Zwolle 1991, 86v. (vgl. ook pp. 43,45); J. van Gent, G.M.C.
Pastoor, C. Ttimpel, in: C. Tiimpel e.a., Het Oude Testament ín de

Schilderkunst van d.e Gouden Eeuw.Zwolle enz. 1991,69,204,206.
Bij Lastman is de ontmoeting een nog dramatischer schouwspel dan

bij Goeree. Hoog torent Jefta als een oosters vorst met tulband op het

hoofd en gezeten op een rijtuig uit boven zijn entourage, een drom

mensen en dieren, paarden, krijgslieden, krijgsgevangenen en zelfs

een olifant. Hoog verheven zetelt hij ook boven zijn dochter, die ge-

volgd door twee andere dames in vorstelijke gewaden de stadspoort

uitkomt, terwijl de grond met bloemen bezaaid is. Evenals bij Goeree

kUkt Jefta, de handen aan zijn schoudermantel, omhoog. Ook Jefta's
dochter, die de beschouwer en profil ziet, kijkt omhoog, naar haar

vader, met een vragende blik.
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Ten slotte, bij Goeree en Lastman, vindt net zoals op afb.3 de
ontmoeting van Jefta en zijn dochter plaats, niet zoals het bijbelver
haal wil (Ri. I 1:31, 34) bij Jefta's huis, maar net buiten de wallen van
Mispa.

5. Houtsnede (24,2\.19,3 cm) naar een tekening yan Gustave Doré
( I 832- 1883), ontleend aan La Sainte Bible. Traduction nouyelle selon
la Vulgate par MM. J.-1. Bourassé et P Janvier, Tours 1866. Buiten
beeld blijft Jefta ook bijv. op een 19" eeuws schilderij van de Frans-
man Jean-Paul Laurens, dat de beschouwer een denkbeeldige positie



ln de beeldende kunst

in het huis van Jefta geeft, zodat hij de dochter van Jefta van achteren

kan observeren en ziet hoe zij door de deuropening met handtrom

gracieus naar buiten zweeft. De beschouwer wordt in de rol van

voyeuÍ gedrongen. In het vertrek bevinden zich nog drie andere jonge

vrouwen in verschillende poses, die door hun bevalligheid en licha-
melijke schoonheid de beschouwer wegvoeren van het bijbelverhaal

naar het rijk van de esthetische volmaaktheid. Een afbeelding van het

schilderij is opgenomen in H. Haag e.a., Vrouwen in de Bijbel. 129.

6. Houtsnede (30x40 cm) van Flip van der Burgt (1927-t977), opge-

nomen in F. van der Burgt, H. Bouma, Allem«ol mensen in de Bijbel,

Baarn 1985. 43. Eenvoud en soberheid kenmerken ook 20e eeuwse

kinderbijbelillustraties van Jefta's thuiskomst. Klaas Pijlman in de

hervertelling van Ingwersen laat Jefta als een antiek krijgsman te voet'

overigens zonder zwaard, vergezellen door alleen een schilddrager,

terwiil zijn dochter met haar armen ter verwelkoming uitgestrekt,

maar zonder muziekinstrument, haar vader legemoet komt uit de deuÍ-

opening van een oosters huis (p. 162). Op de aÍbeelding van J H. Ki-
bart in de kinderbijbel van Bleij loopt Jefta als antiek soldaat zijn uit
de deuropening huppelende dochtertje tegemoet, terwijl beiden hun

armen naar elkaar uitstrekken (p. l3l ). Eric Thomas in de kinderbij-
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bel van Hastings gunt de beschouwer een blik op de rug van de jeug-
dige dochter van Jefta, die de handtrom bespelend, haar vader op-
wacht die in de verte op een kameel nadert. Hoewel Jefta zich nog op
afstand bevindt, is zichtbaar dat hij zijn mantel scheurt. Rechts in het
beeld ziet de beschouwer op een heuvel een paar meisjes in een kring
bijeenzitten, klaarblijkelijk een reminiscenrie aan de genoeglijke mo-
menten die Jefta's dochter met haar vriendinnen doorbracht (vgl. Ri.
I l:37, 38). De tekenaar heeft een authentieke loceur locale aan de
aÍbeelding willen geven. Hij heeft o.a. verdisconteerd dat Jefta als
berijder van een paard een anachronisme is en hem een kameel als
rijdier toebedacht (p. 99). Reint de Jonge in de kinderbijbel van Kuijt
heeft Jefta op de voorgrond geplaatst, recht voor de beschouwer die
ziet hoe hij met dichte ogen zijn handen op zijn borst heeft gebracht,
op het punt zijn kleren uiteen te scheuren. Op de achtergrond komt
Jefta's dochter uit de deuropening met handtrom. Verscheidene figu-
ranten omringen de hoofdpersonen. Links van Jefta over zijn schou-
der heen ziet de beschouwer een ernstig kijkende oude man, die met
zijn ene arm Jefta vasthoudt en met zijn andere hem op zijn dochter
attent ltkt te willen maken (p. l6l). De kinderbrjbel van Hadaway,
Atcheson laat ons Jefta op de rug zien en zijn hoofd en profil; hij is
een stoere, baardige man, maar niet in militair tenue gekleed. Hij is
alleen. Op hem komt een stoet vrolijke meisjes toegelopen, Jefta's
dochter met de handtrom, de anderen met andere muziekinstrumen-
ten. Jefta maakt met zijn armen een gebaar, waaruit zelfverwijt blijkt.
Voor nadere gegeyens met betrekking tot de genoemde kinderbijbels
zie hoofdstuk 5.
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n) uit de /l/íiÍrirre Pracht-Bíbel (zie bo-
tgelijke afbeelding is ook door Doré ge-

een nog triester beeld. Ceen der vrouwen
niet geknakt is, is Jefta's dochter. Apathie
van de andere vrouwen.

In dc heeldende ku st



t76 Jefta en zijn dochter

8. AÍbeelding uit het manuscript 139/1363, fol. 7 recto, in het Musée
Condé in Chantilly, opgenomen in H. Haag e.a., Vrouwen in de Bij-
bel, 132. Het soort aLlbeelding is reeds bekend uit het Catharina-kloos-
ter op de Sinaï. Op een wandschildering in de basiliek van Justinianus
is Jefta, aangeduid als 'de heilige Jefta'en voorzien van een aureool,
als volgt afgebeeld: met zijn linkerhand houdt hij een haarlok van zijn
dochter vast; met zUn rechter snijdt hij haar keel door. Dezelfde wand-
schildering bevat ook een aÍbeelding van 'lsaàks offer'. Beide aÍbeel-
dingen zijn bedoeld als een verwijzing naar het offer van Christus. Op
een miniatuur in de tot het type Bible moralisée behorende manu-
script Codex Vindobonensis 2554 in de ösrerreichischen Nationalbi-
bliothek, dat gedateerd wordt in de 13e eeuw, wordt het moment afge-
beeld, waarop Jefta's zwaard reeds in de nek van zijn zijn dochter
gedrongen is, zodat het bloed over haar schouder loopt (fol.61*v).
Van de codex is in 1973 een facsimile-editie verschenen. die later in
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yerkleind formaat is uitgebracht onder de titel Bible morolisée Codex
Vindobonensis 2554 der österreichischen Nationalbibliothek, Graz

1992. De aibeeldingen in Codex Vindobensis worden in beeldmedail-
lons gegeven. Naast de aÍbeelding over het offer van Jefta's dochter
zijn er twee g€wijd aan Jefta's thuiskomst (Ri. I l:34v., 37). Kenmer-
kend voor de Bible moralisée is dat elke oudtestamentische afbeel-
ding vergezeld gaat yan een nieuwtestamentische en de oudtestamen-
tische geschiedenis gelezen \ryordl als voorafschaduwing van de

nieuwtestamentische. De aÍbeeldingen zijn voorzien van een toelich-
ting in het Frans. Als nieuwtestamentisch commentaar worden bij de

aÍbeeldingen de volgende opmerkingen gemaakt:

- Dat JeÍta teruggekeerd is en de slag gewonnen heefi, betekent Jezus

Christus, die na zijn opstaruling de duiveL overwonnen en terneer ge-

stoten heeft en onder zijn voeten gelegd. De dochter die met pauken

en trompetten tot hem gekomen is, om hem vreugde te bereiden, bete-

kent de synagoge, die voor lezus Christus komt en hem met wereldse

dingen vreugde bereidt, dot is met geld en vlees.

- Dot het meisje verlenging van haar leven vraagL betekent de syna'
goge, die Jezus Christus verzoekt om verlenging van haar leven en hij
geeÍt het hqdr, en zíj keert naar de geldzakken en de aardse vreugden

teru8.

- Dat Jefra zijn dochter offert en van haar twee delen maakt, het ene

deel licht en het andere donker betekent lezus Christus, die de syna-

goge oÍíert en van haor twee delen maakt: het één was licht en het

ander was donker Het lichre betekent het christendom en het geloof,

en het donkere betekent de joden, díe precies als voorheen in de duis-
ternis blijven, en God is vertoornd over het ongeloof en verheugd

over het Seloof.

Vaker worden in middeleeuwse teksten vrouwen uit het Oude Testa-

ment als symbool van de synagoge beschouwd en negatief beoor-
deeld. Zie bijv. Houtman, Eer wellustige en valse vrouw?, p. 56.

Een voorbeeld van een afbeelding, waarop Jefta zelf degene is die
het mes hanteen, is het schilderij dat de Fransman Charles Lebrun ( l7e

eeuw) aan Jefta en zijn dochter gewijd heeft. Een aÍbeelding is opge-

nomen in H. Haag e.a., Vrouwen in de Bijbel, 133. Daarop ligt Jefta's

dochter temeer, blank, in een wit gewaad, gedeeltelijk met een blauw
doek erover, alsof zij slaapt, de onschuld zelve. terwijl haar vader ach-

ter haar staai. de dolk krampachtig in zijn rechterhand houdend, zijn
gloeiende blik, niet op haar gericht houdt. maar schuin naar boven, als-

111
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of hij God tot het laatste moment toe in de gelegenheid wil stellen het
offer te voorkomen. Zijn linkerhand houdt hij zo aan zijn mantel dat het
lijkt alsof hij hem voor zijn gezicht wil trekken om niet te hoeven te
zien wat zijn rechter uitwerkt. Links van hem bevinden zich een treu-
rende vrouw met afgewend gezicht en een nieuwsgierig blikkende
vrouw. Rechts van hem een offerdienaar, in gehurkte houding, klaar om
het bloed op een offerschaal op te vangen, tegen de achtergrond van het
altaar met een rokend offervat. Door Lebrun is de vervulling van de
gelofte als een onafwendbaar noodlot geïnterpreteerd.

9. Wandtegel (l3xl3 cm), blauw, in bezit van één der auteurs. Ook
Jefta's thuiskomst, de feestelijke ontvangst door zijn dochter en haar
verzoek om twee maanden uitstel zijn op wandtegels afgebeeld, zie
J. Pluis, Bijbeltegels, Miinster 1994,201, 318v.; de thuiskomst ook op
tegelplateau's, zie Pluis, 318, en De Bijbel in huis,73.
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10. Houtsnede ( t5xl2,5 cm) naar een schilderij van John Opie ( I76l -
1807) in Prent-Bijbel, bevattende al de Kanoníjke Boeken van het

Oude en Nieuwe Teslament. Versierd met noRenoeg duizend houtsneé'

p/írr?x, I, Gorinchem en Zaltbommel 1841, 462. Uit de opname van

de houtsnede met het zo realistische beeld van het offer van Jefta's

dochter mag niet geconcludeerd worden dat volgens de samensteller

en commentator van de prentbijbel, de Predikant D. Broedelet, het

offer aldus heeft plaatsgevonden. Volgens zijn mening berust de af-

beelding op 'belangrijke geschiedkundige oneigenaardigheden en on-

naauwkeurigheden' en staat buiten discussie 'dat een menschen-offer

rc
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geen plaats kon grijpen op des Heeren eigen altaar, of door zijn eigen
priesters volbragt worden'. Kortom, mocht JeÍia zijn dochter werke-
lijke geofferd hebben, dan kan het offer niet in de tabernakel voltrok-
ken zijn (p.462).

Onder de handen van kunstschilders met een voorliefde voor dra-
matische taferelen is de offerscene uitgegroeid tot een waar spekta-
kel. Dat is bijv. het geval op een schilderij van Johann Manin Schmidt
(1718-1801), waarvan een reproductie is opgenomen in H. Haag e.a.,
Vrouwen in de Bijbel, 136v. Op het schilderij, waarop het offer wordt
voorgesteld als een onafwendbaar noodlot, zien we een in zwijm ge-
vallen dochter van Jefta tussen een klaarblijkelijk wanhopige vader
en een oude priester in vol ornaat. De vader kijkt smekend naar de
priester alsof hij op het laatste moment nog hoopt op een verlossend
woord van hem, die met van Jefta afgewend gezicht en een gebaar
van machteloosheid zich vermant het verschrikkelijke, maar onaf-
wendbare offer te volbrengen en daartoe tezamen met een jeugdige
offerdienaar met in zijn handen een schaat om het bloed op te vangen
op Jefta's dochter toeschrijdt. Een groot en divers publiek van krij-
gers en yrouwen omringt hen.

I l. Reproductie in zwart-wit yan een kleurenlitho (17,8x12,3 cm)
naar een schilderij van Hugues Merle (1823-1881) uit Harriet Bee-
cher Stowe, Vrouwen der Schríft, Haarlem 1874, de Nederlandse ver-
taling van Stowe's in 1873 verschenen Woman in Sacred Histon^. A
Celebrution ofWomen in the Bihle. uaarvan in 1990 een reprint ver-
scheen (Portland House, New York). Mevrouw Beecher Stowe. be-
kend geworden door haar Negerhut van oom fttm (1852), een aan-
klacht tegen de slavernij, geeft in Vrouwen der Schrift een traditioneel
beeld van Jefta's dochter. Haar grootheid komt tot uiting in offerbe-
reidheid, gehoorzaamheid en vaderlandsliefde. Eerder in de l9e eeuw
liet de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman het gedicht van Tollens
over Jefta's dochter (onderdeel van de uitgave Bijbelsche Vrouwen).
waarvan we een impressie gaven in hoofdstuk 6, vergezeld gaan van
een gravure van Custave Staal ( l8l7- 1882) naar Willam Henry Egle-
ton ( l9e eeuw). De aÍbeelding is verwerkt op de omslag van dit boek.
Portrettering van Jefta's dochter is niet typisch voor de l9e eeuw. In
een serie van negen portretten van bijbelse heldinnen op prenten, uit
het begin van de [7e eeuw van de hand van Crispijn de passe de Outle,
figureert Jefta's dochter als een toonbeeld van ongeschonden maag-
delrjkheid. Zie I.M. Veldman, in De bijbel in huis,39v. (vgl. ook
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95v.). Jefta's dochter heeft op het portret een triangel in haar hand.

Zie voor portretachtige reeksen met aÍbeeldingen van bijbelse vrou-

wen ook Van der Coelen. l3l-133, 150v.

ffi
v-d
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Constanten en veríatie s

Wanneer we terugblikken op de geschiedenis van de uitleg van het
verhaal over Jefta en zijn dochter dan kunnen we een aantal consta-
teringen doen. Zo kan onder meer worden vastgesteld dat in de uit-
leg van Ri. I I door de tijden heen vaste elementen voorkomomen.l
Zo beschouwt niet alleen de le eeuwse Seila van Pseudo-Philo het
als een eer om als offer aan God gebracht te worden (p. 33). Ook de
l7' eeuwse lfis van Vondel vergelijkt zich met Isaàk en beschouwt
wat haaÍ overkomt als een bijzonder voorrecht (p. 140). Niet alleen
bij de in de le eeuw schrijvende Flavius Josefus (p. 30), maar ook
bij de l8e eeuwse Bilderdijk is Jefta's dochter een toonbeeld van
vaderlandsliefde (p. 97). Niet alleen Pseudo-Philo tekent God als
degene die de ontmoeting tussen Jefta en zijn dochter aÍangeert om
Jefta een lesje te leren (p. 32). Ook de 20e eeuwse ds. Teeuwen
meent dat God de hand in de ontmoeting heeft (p. 53), terwijl ook
de rabbi in het 20e eeuwse verhaal van Von le Fort de ziekte en de
dood van zijn dochter als een teken yan God verstaat (p. 127). Niet
slechts de kerkvaders prijzen Jefta om de trouw aan zijn woord
(p. 40). Ook bijv. de l8e eeuwse vrijzinnig-protestanrse theoloog
Oort (p. 63) en de 20e eeuwse rooms-katholieke mevrouw Wolffen-
buttel-van Rooijen (p. 69) houden ons Jefta als de mens die leeft
naar het parool 'een man een man, een woord een woord'ten voor-
beeld voor. De betrokkenheid van de natuur bt het wel en wee van
Jefta's dochter heeft niet alleen een prominente plaats bij pseudo-
Philo (p. 33), maar ook bij de 20e eeuwse geleerde Zapletal (pp. 92,
94t. Zo zou er meer te noemen zijn.

f)at alles neemt niet weg dat er ook sprake is van wijzigingen in
het beeld van Jefta en zijn dochter en in de belichting van hun ge-
schiedenis. In gezinsbijbels uir recente tijd (zie hoofdstuk 5) figu-
reert Jefta's dochter niet meer als voorbeeld van vaderlandsliefde.
In Barnards toneelstuk uit 1998 is zij ook niet meer de haar vader
toegewijde, tot in de dood gehoorzame dochter, maar een hartstoch-
telijke, zelfstandige jonge vrouw (pp. 145, l5l). De metamorfose

l. Zie daarvoor hel register van ondeÍwerpen,
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van vader en dochter, waarmee de tegenwoordige lezer in diverse

soorten literatuur geconfronteerd kan worden, vloeit voort uit een

veranderde omgang met het bijbelverhaal. Eeuwenlang werd de uit-
leg bepaald door het gezag dat de bijbel als Heilige Schrift genoot

en bewoog de interpretatie zich binnen het kader van de joodse en

de christelijke wereldbeschouwing. Die wereldbeschouwing achtte

elk mensenoffer onaanvaardbaar. Tegen de achtergrond daarvan ver-

dedigde men de mening dat Jefta's dochter'geofferd'werd aan een

leven in kuisheid en afzondering of beweerde men, met acceptatie

van het offer als een werkelijk brandoffer. dat Jefta vanwege het

bezit van onjuiste godsdienstige voorstellingen in de waan verkeer-

de dat God een mensenoffer op prijs stelde. Zo probeerde men tot
een'modus vivendi'met het gruwelijke verhaal te komen. De con-

fessionele binding aan de bijbel speelt in de tegenwoordige tijd bij
menig 'uitlegger' geen of slechts een beperkte rol. Behoefte aan

verktaring of vergoelijking van Jefta's daad uit religieuze overwe-
gingen ontbreekt. Daar blrjft het echter niet bij. Meer in het alge-

meen kan gezegd worden dat in de recente literatuur (zie hoofdstuk

7) en ook in de feministische en psychoanalytische uitleg (zie hoofd-

stuk 2) Jefta en ziin dochter ons als volstrekt nieuwe gestalten tege-

moet treden. De idee van de tekst van het verhaal oYer Jefta en zijn
dochter als een partituur (p. 4) weer opnemend. zouden we de uitleg
van Ri. 1l binnen het kader van de joodse en christelijke wereldbe-

schouwing kunnen typeren als variaties op een bijbels thema en de

uitleg in de recente liteÍatuur en in feministische en psychoanaly-

tische publicaties als vrije tot zeer vrije variaties op een bijbels the-

ma, die 'componisten' van onze tijd in de gelegenheid stellen hun

levens- en wereldbeschouwing uit te dragen.

De schrijver en zijn visie
Kenmerkend voor de uitleg van het verhaal over Jelia en zijn dochter

door de eeuwen heen is dat het in de regel niet is gelezen als een

episode uit het leven van zomaaÍ twee mensen, maar als een verhaal

met een universele stÍekkin8, waaraan in heden en toekomst een les

voor het dagelijkse leven valt te ontlenen. Zo is het verstaan als een

waarschuwing tegen het doen van ondoordachte gelolien, als een plei-

dooi yoor trouw aan gedane geloften en als een oproep vroomheid en

toewijding aan de ouders in praktijk te brengen en offerbereidheid en

vaderlandsliefde na te streven. Tot vandaag aan toe gebeurt dat. Zelf.s

door beoefenaren van de historisch-kritische bijbelwetenschap. Via

I tt3
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de weg van de moderne btbelwetenschap komen zij uit bij een tradi-
tionele moraal: wees voorzichtig met het doen van geloflen.2

Wil het verhaal ons werkelijk een Ies voorhouden? Zonder twijfel
had ook de schrijver/samensteller yan de bijbelrekst zijn wereldbe-
schouwing en een visie op de geschiedenis van Jefta en zijn dochter.
In hoofdstuk I kwamen die al kort rer sprake (p. l6). We komen er nu
op terug met als invalshoek de vraag wat de schrijver/samensteller
van de omvangrijke en doorlopende geschiedenis in de boeken Gene-
sis tot en met Koningen met het verhaal over Jefta en zijn dochter
beoogd zal hebben.

Van belang voor het verstaan is dat het verhaal niet op zichzelf
staat. Het is een onderdeel van de geschiedenis der richters en func-
tioneert als een brug tussen de geschiedenis van de verovering en ver-
deling van het land Kanaàn (het boek Jozua) en de geschiedenis van
de opkomst en neergang van de koninkrijken van Juda en Israël (de
boeken Samuël en Koningen). Binnen dit grotere verband is de tijd
van de richters in de eerste plaats een overgangsperiode. Met Jozua,
de opvolger van Mozes, was de laatste grote aanvoerder gestorven.
Pas met koning David zou er weer iemand echt in hun voetsporen
treden. Het boek Richteren laat de lezer zien hoe hard dat nodig was.
Na Jozua gaat het van kwaad tot erger. Het volk Israël vervalt steeds
in oude fouten. Er worden wel steeds richters gegeven om het volk in
het rechte spoor te brengen en te houden, maar die richters zijn zelf
ook steeds vàn minder zwaar kaliber. De eerste richters doen hun werk
nog naar behoren, maar Gideon (Ri. 6-8) en zeker zijn zoon Abime-
lech (Ri. 9) blijken niet goed met de hun gegeven macht om te kunnen
gaan. Ook de relatie met JnwH is verre van voorbeeldig. ln het bijzon-
der geldt dat allemaal voor Simson (Ri. l3- 16). In de slorhoofdstuk-
ken van het boek Richteren, vol met religieuze misstanden en allerlei
schandalen, klinkt als een refrein de opmerking: 'in die dagen was er
geen koning in lsraël'. Zo wordt de lezer duidelijk gemaakt dat het
onontkoombaar was dat er, ondanks het tegensputteÍen van Samuël
(l Sam. 8), een koning moest komen.

De maat waarmee de leiders van Israël worden gemeten is rJe in
het boek Deuteronomium gegeven wet. Er zijn er maar weinigen die
die toets der kritiek met enigszins goed gevolg kunnen doorstaan. Na
Jozua lijken de richters in toenemende mate te demonsteren hoe het
niet moet. In het rijtJe van falenden past ook Jefta. Al maakt hii het

2. Zie nool4.
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nog niet zo bont als later Simson, bij wie de gave van de geest van

luwx vermengd is met ongecontroleerde woede-uitbarstingen. En
waar Jefta zijn aanvankelijke isolement weet te overwinnen, komt
Simson ook ten opzichie van zijn volksgenoten steeds meer all€en te
staan. Als we Jefta echter vergelijken met Gideon, zien we een neer-
gaande lijn. Ook hier blijkt dat onder meer uit de omgang met de

volksgenoten. Gideon en Jefta krijgen allebei te maken met veronge-
lukte Eftaïmieten. Terwijl Gideon de zaak nog in der minne weet te

schikken (Ri. 8:l-3), loopt de confrontatie bij Jefta helemaal uit de

hand (Ri. l2).3 Van beide richters wordt ook verteld dat de geest van

JHwH over hen kwam, maar dat zij desondanks twijfelden aan de toe-

gezegde bijstand door JHwH. Ze wil len extra bewijs en zekerheid.

Gideon vraagt voorafgaand aan de slag tegen de Midjanieten tot twee-

maal toe om e€n teken (Ri. 6:36-40). Jefta Saat hierin nog een stap

verder. Hil gaat onderhandelen met JHWH, zoals hij eerder al onder-

handelde met de Israëlieten (Ri. I I :9- t0) en met de Ammonieten (Ri.

I l:12-28). Jefta toont dus niet alleen weinig venrouwen in tuwu. hij
gaat ook met hem om zoals hij gewend was met mensen om te gaan.

Zo is het verhaal van Jefta dus onderdeel van een neergaande lijn.
Daarbij moet wat in het boek Deuteronomium geschreven staat in het

achterhoofd gehouden worden. De lezer wordt geacht vertÍouwd te

zijn met de daarin gegeven voorschriften. Wanneer verteld wordt over

de gelofte van Jefta, klinkt ook mee wat oyer het doen van geloften

geschreven is in Deut. 23:21-23:

wanneer gU ,HwH, uw God. een gelofte doel, zult gij er niet mee talmen
haar in te lossen, want JHWH, uw God, zou ze toch van u eisen en dan

zoudt gij u bezondigen. Maar. wanneer gij u onthoudt van het doen van

een gelofte, bezondigt gij u niet- wat over uw lippen gegaan is, moet gU

stipt volbrengen: gij hebt immers lttwH, uw God, volkomen vrijwilliS een
gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.

De aanwijzing aan het adres van Jefta is duidelijk: hij had zich moe-

ten bezinnen eer hij begon aan deze gelofte: zeker ook omdat de voor-

schriften in Deuteronomium geen twijfel laten bestaan over de visie
van rHwu op kinderoffers: 'Onder u zal er niemand worden aangetrof-

fen die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan' ( l8:10). Dit alles

betekent dat het verhaal over Jefta's gelofte niet zomaar een verhaal

3. Zie oveÍ het lhema van (de ondergang van) de broed€rschap in het boek Richteren
de disseíatie van P van Midden, Broedefichap en koningschap. Een onderzoek
naor de betekenis van Gideon ? Abinelek in h?t óaek Ri.rt"run. Maastricht 1998.

ht5
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is over de vreemde escapades van een impulsief veldheer en zijn ge-
hoorzame dochteÍ. Het is, integendeel, juist een stukje van een heel
kitische weergave van een duisteÍe episode uit Israëls geschiedenis.
Zo doet het verhaal uitzien naar een goede vorst, een echt voorbeeld
voor zijn volk.

Een vrouw die zich overeind heet te lrcu.le
Al met al, is het mogelijk het verhaal te lezen als een zinvol element
yan een weloverwogen gecomponeerd theologisch-literair werk.
Daaraan moet wel worden toegevoegd dat bij de boven gegeven le-
zing niet alle bestanddelen van Ri. I l:29-40 op gelijke wijze tot hun
recht komen. De aandacht is met name op Jefta en zijn geloÍte ge-
fixeerd.4 De offerdood van zijn dochter, haar yerblijf in de bergen en
het gebruik van de Israëlitische meisjes haarjaarlijks te bewenen spe-
len in bovengeschetste interpretatie slechts in geringe mate of in het
geheel geen rol.5

Hoe dit ook zij, in de geschiedenis van de uitleg is mede dankzij
het complexe karakter van het verhaal zelf Jefta's dochter voor het
voetlicht gehaald. Reeds Pseudo-Philo heeft haar een prominente
plaats gegeven (p.36). Anderen hebben op ztn minst de aandacht
gelijkelijk over vader en dochter verdeeld en in 't bijzonder in de te-
kening van haar leven en haar lot creatief gebruik gemaakt van de wat
mysterieuze ingrediënten van het verhaal en de'openingen'erin die
tot invulling uitnodigen, met als resultaat, zoals we zagen, boeiende
biografieën, vol dramatiek. Ook vol tragiek?

Wie het verhaal over Jefta en zijn dochter met ogen van onze tijd
leest, kan de neiging hebben het leven van de jonge vrouw als 'tra-
gisch'te bestempelen: nog ongehuwd, moet zij vanwege een gelofte,
die haar vader deed, op gruwelijke wijze sterven, terwijl God zich
afzijdig houdt.6 De kwalificatie 'tragisch', die ook in de ondertitel

4- Fixatie op die elemenren van het verhaal kenmerkr enkele recente artikelen over Ri.
I I van de hand van historisch kritische beoefenaÍen vàn de bijbelwelenschap (zie
hoolïstuk I, noot 24 en 27). Venassenderwijs brengr de weg via de modeÍne biibel,
wetensshap hen bij een moraal van het verhaal die heel tradioneel aandoet: hoedje
voor hei doen van onbezonnen geloften.

5. Men moet aannemen dat de schrijver, die veÍantwoordelijk is voor de versie waarin
het verhaàl aàn ons is overgeleverd, de betreffende elementen sl€chts volledigheids-
halve ofuit Íespecl voor de lraditie heeft laren slaan. ln dat geval is het interessanl
om te zien hoe zij in de geschiedenis van de uirleg weer meeÍ naàr voren zijn ge
haald.

6. In modeme gezinsbijbels ontbreekt min of meer verrassend het element tràgiek.
Dat komt \raarschijnlijk vooí uir her feir dar hel gruwelijke van de gerchiedenis
verdoezeld wordl (p. 74).
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van dit boek pdjkt - aÍkomstig van de uitgever met een fijne neus

voor 'de markt'-, blijkt evenwel amper van toepassing op één van de

beelden van Jefta's dochter die de revue passeerden. De uitleg is di-
vers en Jefta's dochter presenteert zich daarin op gevarieerde wijze,
als een vrome, haar vader toegewijde vrouw. als een dapper en vast-

beraden meisje dat de situatie geheel meester is en bereid is haar le-
ven te geven voor het vaderland, als een heldin, wier roem bij het

nageslacht voortleeft, maar bij hoge uitzondering wordt zij getypeerd
als een tragische persoon. Een uitzondering is bijv. het beeld dat Van

der Palm van haar geeft. Bij hem treedt zij op als een geëxalteerde

vrouw (p. 62). Als er echter één de kwalihcatie 'tragisch' verdient,
dan is het wel haar vader, Jefta, de man die ons in de uitleg nogal eens

wordt voorgehouden als een wanhopig mens, die geconfronteerd met
de consequentie van zijn gelofte, volstrekt yan de kaart is en gekweld
wordt door gewetensstrijd en die na het offer, veneerd door wroe-
ging, wegkwijnt. Ondanks haar lot, is Jefta's dochter degene die zich
in de uitleg steeds op imponerende wijze overeind weet te houden.
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Jefta's dochter is de vrouwelijke personage in Richteren 1r:29-40, een

bijbelgedeelte dat verhaalt over de gelofte van Jefta, een 'warlord' uit
het oude lsraël. Eens beloofde hij aan de Heer als brandoffer te zullen
geven wie hem bij behouden thuiskomst uit de strijd tegemoet zou
komen. De'gelukkige'was zijn dochter, zijn enig kind.
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