
3 Als de zon ondergaat

De deconstructie van Simsons “heteroseksualiteit” naar aan-
leiding van Rechters 16,4-22

Door Marco Derks

Haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt
en wat we moeten doen om hem weerloos te maken.
Rechters 16,5

Queer eye on a straight guy

Met Simsonheb ik al tijden een haat-liefdeverhouding. Van zijn oppervlak-

kigheid en gewelddadigheid moet ik weinig hebben. Wat me raakt is zijn

noodlottigheid, zijn ironie – of juist de ironie van zijn leven zelf. Lange

tijd had het karakter van deze afvallige nazireeër voor mij iets ondoor-

grondelijks. In zekere zin geldt dat nog steeds. Toch heeft onder andere

Queer Theory mij geholpen iets meer te begrijpen van deze premoderne

Überseksueel.

De keuze voor de Simsoncyclus voor mijn bijdrage aan deze bundel

lijkt op het eerste gezicht misschien opmerkelijk: Simson is toch een man

die vooral oog heeft voor vrouwelijk schoon? Een lezing vanuit homobe-

vrijdingstheologisch perspectief zou hier inderdaad op problemen stui-

ten, omdat een dergelijke lezing zoekt naar een legitimatie van moderne

identiteiten. Een queertheoretische lezing is echter erop gericht deze iden-
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titeiten te destabiliseren. Met andere woorden, Queer Theory deconstrueert

heteronormatieve ideologieën, zoals een bipolaire definitie van gender

en een eenduidige definitie van seksueel verlangen. Hierdoor komen de

complexiteit, meervoudigheid en meerduidigheid van genderidentiteiten

en seksuele verlangens aan het licht.

In de Simsoncyclus komen uiteenlopende categorieën aan de orde, zoals

lichamelijkheid, sekse, gender, seks, bloedverwantschap, macht en etni-

citeit. Binnen Queer Theory laat men vaak zien hoe dergelijke thema’s met

elkaar samenhangen. Dat is ook mijn bedoeling. Het doel van deze bij-

drage is te laten zien dat Simson tevergeefs “heteroseksualiteit” nastreeft.

Wanneer ik deze moderne categorie gebruik in mijn analyse van een pre-

moderne tekst, wil ik geen eenduidige is-gelijk-tekens plaatsen – vandaar

ook de aanhalingstekens. Ik wil laten zien dat Simsons genderidentiteit op

bepaalde punten overeenkomsten vertoont met de moderne categorie van

heteroseksualiteit. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan een eenduidige

definitie van seksueel verlangen, waarin genitale seks beschouwdwordt als

het summum, als datgene “waar het om draait”. Daarom wordt voorspel

ook voorspel genoemd: het wordt namelijk vóór de genitale seks gespeeld.

Daarnaast lijkt voor heteroseksualiteit het onderscheid – of zelfs de tegen-

stelling – tussen de seksen van cruciaal belang te zijn: alleen iemand van

de andere sekse zou “de ander” (heteros) kunnen zijn waarop het seksuele

verlangen zich richt. Met andere woorden, zij veronderstelt een bipolaire

definitie van gender, waarin sprake is van slechts twee complementerende

genders (mannelijk en vrouwelijk), die in een één-op-één-relatie tot de

twee seksen (man en vrouw) staan.

Ik beschouw heteroseksualiteit echter niet als een identiteit waaruit ver-

volgens een bepaald gedrag voortkomt – dit zou precies het onderscheid

tussen zijn en doen veronderstellen waartegen vanuit de homogemeen-

schap zoveel verzet is en wordt getoond. Wat ik hier schrijf over heterosek-

sualiteit geldt nooit volledig voor welke man of vrouw dan ook die zich

seksueel (overwegend) aangetrokken voelt tot de andere sekse. De soep van

de heteroseksualiteit wordt niet zo heet gegeten als deze opgediend wordt.

Naar mijn idee is heteroseksualiteit een soort cultureel ideaal, of – in een

bewoording ontleend aan het denken van Judith Butler – een voortduren-

de en collectieve performance die erop gericht is haar “natuurlijkheid” te



als de zon ondergaat 31

suggereren. Dat is wat Simson in sterke mate lijkt te doen. Vandaar dat ik

de term heteroseksualiteit – de term machismo zou ook mogelijk zijn –

op speelse wijze op Simson toepas.

Het spel van de engel

Om de persoon van Simson goed te kunnen begrijpen, moeten we het

verhaal over de aankondiging van zijn geboorte analyseren. Een onvrucht-

baar verklaarde vrouw krijgt bezoek van een engel. Zij, ‘de vrouw van’, die

naamloos door het verhaal gaat, blijkt niet onbekend en onbemind. De

engel belooft haar dat zij een zoon zal baren. Aangeraakt door de Eeuwige

komt haar lichaam tot leven. Of zij uiteindelijk zwanger wordt door sek-

suele gemeenschap of door een “wonderbaarlijke ontvangenis”, dat zegt

de schrijver niet met zoveel woorden. In elk geval kent hij aan Manoach

geen rol in de conceptie toe.

Zowel in de aankondiging als in de conceptie staatManoach buiten spel:

niet alleen is zijn vrouw een waardiger ontvanger van de boodschap van

de engel, maar ook wordt hier een bepaalde patriarchale code doorbroken

die stelt dat de man een actieve en de vrouw een passieve rol heeft in de

conceptie. Hoewel de rol van Manoach wordt overgenomen door jhwh,

over wie in de Schriften veelal in mannelijke termen gesproken wordt, is

het vaderschap van jhwh eerder formeel dan materieel; en omdat Dege-

ne wiens Naam onuitsprekelijk is, onze menselijke begrippen overstijgt,

krijgt het vaderschap of ouderschap van Manoach (en van alle mensen)

een nieuwe betekenis.

Deze doorbreking van het patriarchale patroon, dit overstijgen van de

wereldse gang van zaken, komen we op cruciale momenten in de (heils)

geschiedenis tegen (vgl. bijv. Genesis 15,19-26; 18,9-15; Matteüs 1,18). In

het geval van Simsonmaakt het diens genderidentiteit vanaf het allereerste

begin instabiel, omdat mannelijkheid in die tijd samenhing met de lijn

van vader op zoon. Simson is niet zozeer de zoon van Manoach, maar vóór

alles ‘een zoon van jhwh’, een nazireeër (13,5.7; vgl. 16,17).

De contouren van Simsons nazireeërschap laten zich lastig omschrijven.

Het is namelijk niet eenduidig vast te stellen of de voorschriften voor

nazireeërs zoals we die vinden in priesterlijke tekst van Numeri 6,1-21
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ook van toepassing waren op Simson. Deze tekst dateert waarschijnlijk uit

de periode na de ballingschap en baseert zich mogelijk op wat er bekend

was over nazireeërs uit vroegere tijden (de rechter Simson, de priester

Samuel en de profeet Amos). In beide teksten lezen we dat het hoofd niet

door een scheermes aangeraakt mocht worden (Numeri 6,5; Rechters 13,5)

– het ongeschoren haar is zelfs ‘het teken van zijn toewijding aan God’

(Numeri 6,7). Dat de moeder van Simson tijdens haar zwangerschap geen

wijn mocht drinken (Rechters 13,4.7.14) is vermoedelijk een voorschrift

waaraan nazireeërs zich ook toen al moesten houden (vgl. Numeri 6,4). Als

Simson, net als de latere nazireeërs (Numeri 6,6v.), niet in de buurt van

een dode mocht komen, dan begaat hij later meerdere malen duidelijk

een overtreding door Filistijnen te doden.

In afwijking van de in Numeri beschreven werkelijkheid valt op dat

Simson deze status niet vrijwillig kiest, maar opgelegd krijgt van jhwh.
Ook is deze voor hem eeuwigdurend en meteen van kracht – de reden

waarom Simsons moeder zich gedurende haar zwangerschap plaatsver-

vangend aan de voorschriften moet houden (Rechters 13,4-5). Vanaf zijn

geboorte zit Simson – maar, zij het in iets mindere mate, ook zijn ouders

– in de greep van jhwh.

Manoach voelt zich duidelijk gepasseerd. Hij bidt tot jhwh of de engel

nogmaals kan verschijnen om hen te vertellen wat ze moeten doen als de

jongen eenmaal geboren is. De engel verschijnt, maar opnieuw alleen aan

de vrouw. Als Manoach erbij gehaald is, herhaalt deze zijn vraag. Waar-

op de engel doodleuk alleen vertelt aan welke regels Manoachs vrouw

zich houden moet (13,8-14). De doorbreking van het patriarchale patroon

wordt nogmaals benadrukt.

Deze bovennatuurlijke ingreep helpt het huisje-boompje-beestje-ide-

aal van dit gezin naar de Filistijnen: Manoach die buiten spel wordt gezet,

zijn vrouw die zich aan allerlei voorschriften moet houden en Simson die

nooit zal zijn zoals de andere jongens. Dat de moeder van Simson hiermee

in haar maag zit, blijkt uit de woorden die ze gebruikt om de boodschap

van de engel aan haar man door te geven. Die wijken namelijk op twee

belangrijke punten af van die van de engel: enerzijds verzwijgt zij het

verbod op het scheren van Simsons haar, anderzijds voegt zij aan de woor-

den ‘vanaf de moederschoot’ de woorden ‘tot aan de dag van zijn dood’
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toe. Vanaf dat moment kunnen we al vermoeden dat het afscheren van

Simsons haar zijn dood zal worden.

DatManoach in de conceptie geen rol speelt, betekent op symbolisch ni-

veau de afwezigheid van de fallus vanManoach in het verhaal over Simsons

geboorte. Wellicht is Simsons theatrale machogedrag een soort compensa-

tiegedrag – ik komhier verderop op terug. Dat Simsonsmoeder zwijgt over

het verbod op het scheren van zijn haar, kan erop duiden dat zij niet blij

is met de bijzondere status van haar zoon, wat allesbehalve bevorderlijk is

om Simson te laten accepteren dat hij “zo” is.

Naar de Filistijnen

Volgens de engel zou Simson ‘een begin maken met de bevrijding van

Israël uit de greep van de Filistijnen’ (13,5). Wanneer je leest dat Simson

naar Timna gaat, vermoed je als lezer dat het begin van dat begin is aange-

broken. Timna is immers een van oorsprong Israëlitische stad die door de

Filistijnen was veroverd. Maar Simson blijkt andere motieven te hebben:

hij heeft zijn oog laten vallen op een Filistijns meisje – een situatie die zich

later nog tweemaal zal voordoen. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat hij, vanuit
seksuele motieven en tegen de wil van zijn ouders in, trouwt met een vreemdelinge.
Deze drie aspecten zal ik uitwerken en tegelijkertijd zal ik laten zien hoe

Simsons eerste twee romances de achtergrond vormen voor het verhaal

over Delila.

Simson zoekt een vrouw onder, zoals zijn ouders het verwoorden, ‘die

onbesneden Filistijnen’ (14,3). Dat lichamelijke verschil tussen Israëliti-

sche en Filistijnse mannen was in het dagelijks leven natuurlijk onzicht-

baar. Maar er was, in elk geval onder de strijders van beide volken, een

ander seksegerelateerd lichamelijk verschil dat ook met afsnijden te ma-

ken had, maar dat meer in het oog sprong. Op afbeeldingen uit de vroege

ijzertijd zien we namelijk dat Israëlitische soldaten lang haar en een baard

droegen, terwijl Filistijnse soldaten juist zonder deze kenmerkende haar-

dracht staan afgebeeld. Dat onderscheidende uiterlijke kenmerk van de

Israëlitische strijders maakt Simson tot een duidelijke representant van
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het Israëlitische volk tegenover de Filistijnen.1 Ook wordt hiermee de te-

genstelling tussen Israël en de Filistijnen gekarakteriseerd in termen van

strijd. Maar bovenal is juist zijn lange haar – althans volgens Simson – de

bron van zijn uitzonderlijke kracht.

Het etnische verschil tussen Israëlieten en Filistijnen wordt niet alleen

uitgedrukt door deze seksegerelateerde lichamelijke verschillen, maar ook

doordat beide volken in de Simsoncyclus worden neergezet als manne-

lijk versus vrouwelijk. Simson representeert Israël, terwijl de Filistijnen

worden gerepresenteerd door verschillende vrouwen (de vrouw uit Tim-

na, de hoer uit Gaza en Delila) met voor de Filistijnse mannen telkens

slechts een bijrol. Ook komt deze tegenstelling naar voren in het feit dat

Simson voortdurend het Filistijnse gebied binnendringt en zelfs verblijft

in een van hun steden (16,1-3) – steden zijn immers vrouwelijk (vgl. bijv.

Hooglied 8,10).

Deze tegenstelling hangt samen met het feit dat Simson vooral door

seksuele motieven gedreven wordt. Dit blijkt op verschillende manieren.

Wanneer hijmet zijn ouders opweg gaat naar Timna omhetmeisje ten hu-

welijk te vragen, komt er in de wijngaarden van Timna opeens een leeuw

op hem afgestormd. ‘Met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof

het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader enmoeder sprak hij er met

geen woord over.’ (14,6) Zowel het feit dat Simson blijkbaar even een ande-

re weg heeft genomen dan zijn ouders, als het feit dat hij als nazireeër (die

geen wijnmocht drinken) zich in een wijngaard begeeft, symboliseert zijn

afwijken van de wil van zijn ouders c.q. jhwh. Wanneer ze later opnieuw

naar Timna reizen, ditmaal voor Simsons huwelijk, ontdekt hij dat zich

een zwerm bijen in het karkas genesteld heeft en dat er honing in zit. Het

met kracht openscheuren van de leeuw en het zich daarna aandienen van

honing (een bekende erotische metafoor) beschouwt Simson naar mijn in-

druk als een teken dat hij het doel van zijn reis zal realiseren, namelijk het

ontmaagden (het scheuren van het maagdenvlies) van zijn toekomstige

vrouw en het seksuele genot dat hij daarbij hoopt te ervaren.

Dat Simson zijn belevenissen met de leeuw op die manier interpreteert,

Tenminste, dat is Simsons versie van het verhaal. In feite wint hij echtermet zijn solistische1

acties niet bepaald de sympathie van zijn volksgenoten (vgl. 15,11vv.).
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zou je kunnen concluderen uit zijn optreden tijdens zijn bruiloftsfeest.

Daar legt hij namelijk het volgende raadsel aan de dertig Filistijnse jon-

gemannen voor: ‘Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een

maal van zoetigheid.’ (14,14) Het kunnen oplossen van een raadsel staat in

de epische literatuur symbool voor seksuele rijpheid. De boodschap die

Simson hier naar de dertig jongemannen lijkt te communiceren, is dat

hij wel en zij niet seksueel volgroeid zijn. Wanneer de jongemannen aan

Simsons vrouw de oplossing hebben weten te ontfutselen, voelt Simson

zich in zijn kruis getast. Hij gaat naar Askelon, doodt dertig mannen en

geeft hun kleding aan de jongemannen als ‘erkenning’ van hun seksuele

volwassenheid.

In het eerste verhaal komen Simsons seksuelemotieven veelvuldigmaar

tussen de regels door naar voren; in het minder uitvoerige verhaal over

zijn verblijf bij een hoer in Gaza ligt het er duimendik bovenop. In beide

gevallen opent de schrijver met de uitdrukking ‘zijn oog laten vallen op’

(14,1.3; 16,1): een paar mannelijke ogen die het vrouwelijk schoon zoeken

en keuren. Ook hebben beide vrouwen geen naam en geen zelfstandige

rol in het verhaal. In zijn confrontatie met de Filistijnen wordt Simson

zich bewust van zijn anders-zijn: hij is een besnedene, hij heeft lang haar

en hij is uitzonderlijk sterk. Dat is voor hem vooral een reden om zichzelf

primair als een seksueel volgroeide en daadkrachtige man te zien, een

man die gewillige Filistijnse vrouwen weet te versieren en die Filistijnse

mannen tot mietjes degradeert.

Het probleem is echter dat Simson niet de erkenning krijgt waar hij

op hoopt. Aan het begin van zijn huwelijksfeest heeft hij vermoedelijk

het spreekwoordelijke bed met zijn bruid gedeeld, maar wanneer hij met

zijn rijmpje zijn seksuele rijpheid wil bewijzen, drijven zijn mannelijke

bruiloftsgasten de spot met hem. Als een metaforische coïtus interruptus
breekt Simson abrupt zijn bruiloftsfeest af en neemt hij wraak op de

Filistijnen. Seks en geweld gaan hier hand in hand: seks met vrouwen,

geweld tegen mannen.

De koningin van de nacht

We laten Simsons bruid en de hoer uit Gaza nu achter ons en naderen tot
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Delila. Maar niet voor ik eenmogelijk misverstand uit de wereld geholpen

heb. Een in klassieke (en moderne) heldenverhalen terugkerend motief is

dat van een vrouw die de mannelijke held verleidt en zo afleidt van diens

missie. Ik heb echter het idee dat dit niet opgaat voor de Simsoncyclus

als geheel. Wanneer de Simsoncyclus na 16,3 was afgesloten, zouden we

het hebben moeten doen met de eerste twee vrouwen: zij hebben geen

naam en geen stem, en Simsons relatie met hen vertoont geen diepgang of

ontwikkeling. Ze zijn slechts twee stereotypen van de vrouw: de huisvrouw

en de hoer, een vrouw met een duurzaamheidlabel en een vrouw voor een

vluggertje.

Maar wanneer Delila ten tonele verschijnt, wordt duidelijk dat het ver-

haal hier een nieuwe wending krijgt. In mijn lezing doorbreekt Delila de

zojuist genoemde stereotype karakterisering van de vrouw als huisvrouw

of hoer, en vertoont zij dus een nieuwe genderidentiteit. We lezen dat

Simson de eerste twee keer vanuit de veilige positie van de kijker ‘zijn oog

liet vallen’ op een vrouw (14,1.3; 16,1). Maar met Delila ‘begint hij een

verhouding’ (16,4) die langduriger blijkt (vgl. 16,16) en waarin Simson zich

veel kwetsbaarder durft op te stellen. Ook wordt Delila sprekend opge-

voerd, wat haar narratologisch gezien zelfstandiger maakt dan de vorige

twee vrouwen. Zij heeft een vrijere positie ten opzichte van de mannelijke

Filistijnen dan Simsons bruid: beiden proberen Simsons geheim te ontdek-

ken, maar terwijl Simsons bruid zal worden gedood als ze geen succes heeft

(14,15), wordt Delila beloond als ze er wel in slaagt. Met haar onverwachte

genderidentiteit doorbreektDelila als onvermoede derde Simsons duiding

van de relatie tussen Israël en de Filistijnen als een van mannelijk versus

vrouwelijk. Dat heeft vervolgens zijn weerslag op Simsons masculiene

zelfverstaan.

Nu verschijnt dus een vrouwophet toneel diewel een naamheeft. Zowel

etymologisch als exegetisch laat haar naam drie betekenissen toe.2 In de

eerste plaats zou deze ‘flirtziek’ kunnen betekenen – ik vraag me echter

af of zij hier de zieke geest is. Ook kan haar naam ‘met loshangend haar’

betekenen, een betekenis waarop Simson later mogelijk zinspeelt (16,13)

Zie Ludwig Koehler & Walter Baumgartner, The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament2

(vol. 1), Leiden: Brill 2001, 222.
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en waarop ik nog terugkom. Ten slotte kan ‘Delila’ verwant zijn aan het

woord layla, nacht (vgl. 16,2-3), en voelen we de spanning met de naam

‘Simson’, ‘zonnetje’. Met de verschijning van Delila nadert het einde van

Simson: het aanbreken van de nacht, de ondergang van de zon.

Delila de Sade?

In Delila worden de Filistijnen dus voor het eerst gerepresenteerd door

een machtige vrouw. De combinatie vanmacht en erotiek leidt ertoe dat wat

zich tussen hen afspeelt, gezien kan worden als een soort sadomasochis-

tisch spel. Simson geeft zich bewust over aan Delila’s macht. Terwijl Delila

in alle talen zwijgt over het verzoek van de Filistijnse stadsvorsten, toont

Simson zich ervan bewust dat er meer mensen in het spel zijn. Op haar

vraag ‘Hoe moet je geboeid worden zodat je weerloos wordt?’ (16,6) ant-

woordt hij namelijk met een actieve werkwoordsvorm in het meervoud:

‘Als ze mij boeien. . .’ (16,7).3 In plaats van eieren voor zijn geld te kiezen,

zoekt Simson echter bewust het gevaar op. Andere sm-elementen zijn de

rituele vragen, het vastbinden en het afscheren van haar. Met de aanwezig-

heid van de Filistijnen in of nabij de kamer wordt het voor Simson extra

spannend en krijgt het sm-spel tevens een element van exhibitionisme.

Lori Rowlett stelt dat sm, omdat het gepaard gaat met de erotisering

van andere lichaamsdelen dan (alleen) de genitaliën, een herziening van

de kaart van de erotische zones van het lichaam representeert.4 Met andere

Mijn vertaling wijkt hier en op andere punten af van de Nieuwe Bijbelvertaling (nbv).3

Delila stelt haar vraag (vers 6) in een passieve vorm,maar de nbv vertaalt hetmet een actieve

werkwoordsvorm in het enkelvoud (‘Hoe kan iemand je zo boeien. . .?’). In zijn eerste twee

antwoorden (vers 7 en 11) gebruikt Simson een actieve vorm van hetzelfde werkwoord; de

nbv vertaalt het als passieve werkwoordsvorm en met verschillende werkwoorden (resp.

‘boeien’ en ‘vastbinden’). In de vertaling van Simsons derde antwoord (vers 13) volgt de nbv

de lxx (de Griekse vertaling van het Oude Testament). Ik volg echter deMasoretische Tekst

(mt), waarin Simson zijn antwoord abrupt lijkt af te breken. Daaraan verbind ik vervolgens

bepaalde exegetische conclusies. Het zou echter kunnen dat in de oorspronkelijke tekst

de zin wel werd afgemaakt, maar dat door een overschrijffout (c.q. een parablepsis bij het

woord ‘weefgetouw’) een stuk tekst verdwenen is. De lxx zou zich dan gebaseerd kunnen

hebben op de oorspronkelijke tekst (of een andere tekst die ouder is dan de mt).
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woorden, in dit spel wordt het seksuele verlangen niet beperkt tot de daad.

Daarin wijkt het af van heteroseksualiteit, die bepaald wordt door en haar

bestaan ontleent aan genitale seks (als volle realisering van het seksuele

verlangen). Datmaakt sm tot een queer fenomeen (wat dus niet uitsluit dat

mensen die zich seksueel tot de andere sekse aangetrokken voelen, zich

hiermee inlaten). Afhankelijk van de manier waarop macht en verlangen

door de cultuur geconstrueerd worden, kunnen we in een cultuur sek-

suele expressies waarnemen die als sadomasochistisch getypeerd zouden

kunnen worden.

Toch wil ik terughoudender zijn dan Lori Rowlett in het maken van

vergelijkingen tussen het spel van Simson en Delila, en hedendaagse prak-

tijken in de queer leather scene, laat staan dat ik poog te zoeken naar een

legitimatie voor deze praktijken op grond van het verhaal. Rowlett zet

Delila namelijk te makkelijk neer als een sm-meesteres. Er is echter geen

sprake van pijniging of vernedering, Delila’s vragen klinken eerder kla-

gend dan bevelend en het ‘vastbinden’ is niet haar idee maar dat van de

Filistijnse stadsvorsten (16,5).

Belangrijker voor het verhaal en voor mijn analyse daarvan is echter

de ervaring van Simson: hij verlangt ernaar door haar overmeesterd te

worden. Met zijn eerste antwoord (16,7) laat hij niet alleen merken dat

hij weet heeft van haar list, maar ook dat het middel (het machtsspel) en

het doel (het onthullen van zijn geheim) onlosmakelijk samenhangen.

Door geen enkele moeite te doen haar list te verbergen, laat Delila op haar

beurt impliciet merken dat zij het spel wil meespelen. Het non-genitale

erotische spel dat Simson met Delila speelt, is mijns inziens vooral een

sublimatie voor de niet erkende heteroseksualiteit van Simson. Hier komt

de ambiguïteit van zijn heteroseksuele identiteit naar boven.De verklaring

daarvoor vinden we in Simsons antwoorden op Delila’s vragen.

‘Because S/M involves the eroticization of body parts other than (exclusively) the genitals,4

it represents what David Halperin calls a remapping of the body’s erotic sites.’ Lori Rowlett,

‘Violent femmes and S/M. Queering Samson and Delilah’ in K. Ken Stone (red.), Queer

commentary and the Hebrew Bible, Londen: Sheffield Academic Press 2001, 109.
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De geboeide rechter

Driemaal stelt Delila aan Simsonde vraag hoe hij geboeidmoetworden om

weerloos te worden; driemaal geeft hij een ander antwoord. Voor mijn ana-

lyse acht ik een nauwkeurige lezing van deHebreeuwse tekst noodzakelijk

en meen ik andere vertaaltechnische en tekstkritische keuzes te moeten

maken dan de nbv.5 Mijn daarop gebaseerde psychoanalytische duiding

van Delila’s vragen en Simsons antwoorden levert belangrijke inzichten

op. Delila gebruikt elk van de drie keren dezelfde bewoording: ‘Hoe moet

je geboeid worden. . .?’ In Simsons drie opeenvolgende antwoorden is op

een viertal punten een ontwikkeling te zien.

In de eerste plaats gebruikt Simson in vers 7 en 11 hetzelfde werkwoord

als Delila (‘boeien’), maar kiest hij in vers 13 een ander werkwoord (‘inwe-

ven’): blijkbaar moet er met hem net iets anders gebeuren dan zij denkt.

In de tweede plaats gebruikt Simson de eerste twee keer een werk-

woordsvorm in de derde persoonmeervoud (‘Als ze mij boeien. . .’), maar de

derde keer een werkwoordsvorm in de tweede persoon enkelvoud (‘Als je
mijn zeven haarvlechten inweeft. . .’). In zijn eerste antwoord laat Simson,

zoals gezegd, doorschemeren dat hij weet heeft van de rol van de Filistijn-

se stadsvorsten. Vervolgens bevestigt hij Delila in haar veronderstelling

dat zij slechts een deeltaak heeft (namelijk het achterhalen van Simsons

geheim) en dat de mannen de rest moeten doen. Maar met de persoons-

wisseling in zijn derde antwoord prikt hij – met een mengeling van angst

en verlangen – die illusie door: alleen een vrouw, alleen deze vrouw, Delila,

kan hem overmeesteren.

In de derde plaats maakt Simson de zin van zijn derde antwoord niet af:

‘Als je mijn zeven haarvlechten inweeft in het weefgetouw en ze met een

pin vastzet in de wand. . .’.6 Voor het eerst spreekt hij hier over zijn haar.

Hoewel hij het woord ‘scheermes’ nog niet heeft laten vallen, verwijst het

‘afsnijden’ van zijn zin al naar het ‘afsnijden’ van zijn haar.

In de vierde plaats zienwe een ontwikkeling in de drie verschillendema-

nieren van vastbinden die Simson voorstelt. Eerst spreekt hij over ‘zeven

Zie noot 3.5

Ik volg hier dus de mt (zie noot 3).6
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verse, soepele pezen’, waarin ‘zeven’ niet alleen het getal van de volheid

is maar ook het aantal vlechten in Simsons haar. Met andere woorden,

Delila moet zijn antwoorden symbolisch opvatten. Vervolgens spreekt hij

over ‘nieuwe, ongebruikte touwen’, maar dat die niet volstaan, is al eerder

gebleken (15,13v.). Ten slotte adviseert hij Delila zijn ‘zeven haarvlechten

(in te weven) in het weefgetouw’. In de opeenvolging van deze drie materi-

alen of manieren van vastbinden is een beweging te zien van eenvoudig en

natuurlijk naar complex en cultureel: de vervaardiging van de genoemde

materialen vereist in toenemende mate menselijke arbeid, die het mate-

riaal steeds complexer van samenstelling en dus sterker maakt. Hiermee

zou Simson kunnen bekennen dat zijn kracht geen natuurlijk gegeven is.

Maar wat is het dan wel? Het weefgetouw is een werktuig dat verbonden

was aan vrouwenwerk en er zijn zelfs mythische verhalen bekend over

vrouwen die hun eigen haar weefden. Simsons verlangen is dat zijn haar

verwikkeld raakt in het haar van Delila, de verstrengeling van het haar

van twee geliefden in bed. Dan zou hij zijn kracht verliezen. Met andere

woorden, Simson staat hier voor wat Niditch ‘het ultieme psychologische

dilemma voor mannen’7 noemt: zijn verlangen en tegelijkertijd zijn angst

om verwikkeld te raken in een emotionele relatie.

Coupe soleil

Driemaal is scheepsrecht, denkt Delila. Maar opnieuw weet Simson zich

los te rukken. Toen bleef zij hem ‘dag in dag uit met verwijten bestoken

en drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek’ (vers

16) – volgens deHebreeuwse tekst letterlijk een bezwijken ‘tot dodens toe’.

Dan onthult de man die de kracht van raadsels kende, het raadsel van zijn

kracht.

Het eerste woord dat hij over zijn lippen weet te krijgen, is meteen

het sleutelwoord: ‘scheermes’ (vers 17). Als zijn haar afgeschoren wordt,

verliest hij al zijn kracht. Dat het bewijs hiervoor spoedig geleverd wordt,

verklaartmogelijk waarom alle doormij bestudeerde commentatoren over

Susan Niditch, Judges: a commentary (The Old Testament Library), Louisville: Westminster7

John Knox Press 2008, 168.



als de zon ondergaat 41

deze ontboezeming heen lezen. Maar noch de engel noch Manoach noch

Simsons moeder hebben een woord gewijd aan Simsons uitzonderlijke

kracht, laat staan dat ze een link hebben gelegd tussen het afscheren van

zijn haar en het verlies van zijn kracht. Ook lijkt er geen reden te zijn om

te vermoeden dat zijn kracht met zijn nazireeërschap gegeven was (vgl.

Numeri 6,1-8). Sinds 13,7 is het woord ‘nazireeër’ niet één keer genoemd,

noch door de personages noch door de verteller – sterker nog, wat we

van Simson hebben gezien, is allesbehalve een nazireeër waardig. In 16,17

neemt hij het woord voor het eerst in de mond en klinkt er volgens Van

Wieringen iets van trots door in zijn woorden. Hij vertelt niet wat het

doel van zijn nazireeërschap was (vgl. 13,5), maar benadrukt de negatieve

gevolgen die het afscheren van zijn haar voor hemzelf zal hebben.
De vraag is dus welke symbolische betekenis Simson zelf aan zijn lange

haar heeft gegeven. Het verbod op het afscheren van zijn haar was een

verbod op een vorm van cultivering: op de natuurlijke groei van het haar

mocht niet ingegrepenworden.Maar Simson heeft van de nood een deugd

gemaakt en heeft van zijn lange haren eenwaar kunstwerk van zeven dread-

locks vervaardigd.8Met zijn unieke kapsel onderscheidt hij zich tevens van

eventuele andere nazireeërs. Zo verwijst zijn gecultiveerde haardracht niet

meer zozeer naar zijn nazireeërschap, maar vestigt hij alle aandacht op wat

hem zo uniek maakt: zijn kracht. Inmiddels weten we uit zijn eerste drie

antwoorden dat ook zijn kracht geen natuurlijk gegeven is. Simson had,

mogelijk op basis van het eerdergenoemde verschil in haardracht tussen

Israëlitische en Filistijnse soldaten, aan zijn lange haar een symbolische

betekenis verbonden. Het was voor hem het symbool geworden voor zijn

uitzonderlijke kracht en zijn ongekende mannelijkheid.

It cuts like a knife (but it feels so right)9

Op allerlei manieren had Simson zijn heteroseksualiteit geprobeerd te

bewijzen: door zijn opzichtige avances of het vertellen van een (erotisch

Het doet zelfs denken aan de eerdergenoemde mythen waarin vrouwen hun eigen haar8

weefden. . .

Zin uit Bryan Adams’ hit Cuts like a knife van het gelijknamige album (A&M, 1983).9



42 marco derks

geladen) raadsel (14,14). Een soortgelijke opzichtige genderperformance

interpreteert Judith Butler als een symbolische strategie om de natuur-

lijkheid van heteroseksualiteit te suggereren. Maar de magische bron van

zijn heteroseksualiteit lokaliseert Simson in het opzichtige kapsel op het

hoofd van zijn gespierde lichaam. In tegenstelling tot wat Simsons eerste

drie antwoorden deden vermoeden, moet Simson niet worden vastgebonden
om weerloos te worden; er moet iets worden doorgesneden. Dat het zijn haar

is dat moet worden doorgesneden, zoveel is duidelijk. De cruciale vraag is

echter: wat wordt daarmee op symbolisch niveau doorgesneden?

Ik zie twee mogelijke antwoorden op deze vraag. In de eerste plaats zou

het afscheren van Simsons haar symbool kunnen staan voor de verbreking

van de band met zijn ouders. Voor het aangaan van een huwelijk is het

noodzakelijk ‘dat een man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder’

(Genesis 2,24). Dat het een het ander vereist en dat Simson daartoe niet

in staat was, had hij ontdekt toen hij een poging tot een huwelijk had

ondernomen. Zijn vrouw had de oplossing van zijn raadsel verteld aan de

Filistijnse jongemannen, wat duidelijk maakte dat haar band met haar

volksgenoten sterkerwas danhaar seksuele of huwelijksrelatiemet Simson.

Zo ontdekte Simson dat hij de kracht van deze bloedbandrelaties had

onderschat. Maar het zou kunnen dat ook hijzelf nog niet voldoende los

was van zijn ouders om een relatie met een vrouw aan te gaan. Zijn eerste

drie antwoorden over vastbinden zouden kunnen verwijzen naar de triade

van vader, moeder en kind.10

In de tweede plaats zou het afscheren van zijn haar (als symbool voor

zijn mannelijke kracht) kunnen verwijzen naar symbolische castratie (het

verlies van de fallus). In het verhaal blijkt dat Simson in een dubbele

binding zit.Het betreft een dubbele bindingwaarin ookmodernemannen

zitten die gebukt gaan onder een heteronormatief ideaal. Aan de ene kant

wil hij zijn mannelijkheid bewijzen, met name tegenover de op (on-)

gepaste afstand aanwezige Filistijnse stadsvorsten. Aan de andere kant lijkt

“Heteroseksualiteit” vereist een doorbreking van de triade van vader, moeder en kind10

(vgl. Gen. 2,28) en is dus inherent een bedreiging van het “kerngezin”. Doordat “hete-

roseksualiteit” met haar nabootsing deze breuk verbloemt, is zij minder verdacht dan

“homoseksualiteit”.
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er een cultureel verbod te bestaan op het benoemen of definiëren van de

mannelijke identiteit (omdat deze in feite niet bestaat). Het enigmogelijke

antwoord op de vraag wat een man tot man maakt luidt: een penis. Maar

een penis kan zowel stijf als slap zijn. Dat laatste wordt verdoezeld door

op allerlei manieren de fallus in symbolische zin in beeld te brengen.

Deze dubbele binding zien we in Simsons eerste drie antwoorden: ener-

zijds geeft hij allerlei hints richting de aard van zijn geheim, anderzijds

weerhoudt hij zich ervan het hoge woord te spreken. Maar reeds in het

spel wordt Simson steeds zwakker en Delila sterker. Haar ongrijpbare gen-

deridentiteit is hem te sterk, zijn eigen massieve genderidentiteit hem

te zwak. Hij zwicht en vertelt zijn geheim. Omdat zijn haar zijn ultieme

fallussymbool geworden was, zou het afscheren ervan een symbolische

castratie kunnen zijn. Al voordat Delila zijn haarvlechten afscheert, is heel

Simsons fallogocentrische symboliek in duigen gevallen en heeft hij zijn

kracht verloren. De Filistijnse stadsvorsten slaan vervolgens munt uit de

situatie. Simsons ogen, die hemmeerderemalen op het verkeerde pad had-

den gebracht (14,1.3; 16,1; vgl. Marcus 9,47), worden uitgestoken. Ditmaal

zijn het de Filistijnse mannen die hem in de boeien slaan (16,21). Einde

verhaal.
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