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marginaliseren, of te corrigeren. Een voorbeeld is Esthers plek in de canon, waar het 
boek tegenover Ezra en Nehemia komt te staan. Esther mag dan een tweede Jozef 
zijn, maar de geschiedenis laat zien dat er altijd een nieuwe koning zal komen ‘die 
Jozef/Esther niet kent.’ Terugkeer, zoals belichaamd door Ezra en Nehemia, is dus de 
enige oplossing. De vernieling van de Tweede Tempel leidde volgens Koller tot een 
meer algemeen positieve ontvangst van Esther – diaspora was nu tenslotte een 
realiteit voor alle Joden geworden. De rabbijnse lezingen die Koller de revue laat 
passeren zijn er dan ook niet langer op gericht Esther te marginaliseren of tegen te 
spreken. Eerder proberen zij het boek te ‘temmen’, door uit te leggen waarom Esther 
binnen de geschiedenis van God met zijn volk thuishoort. Kollers inzichten zijn 
overtuigend, gebaseerd op grondige tekstanalyse en voorzien van uitgebreide 
documentatie in de voetnoten – een aanrader dus, niet alleen voor liefhebbers van het 
boek Esther, maar ook voor wie algemeen geïnteresseerd is in de ontwikkeling van 
Joodse identiteit vanaf de Perzische periode. 

Anne-Mareike Wetter, Leiden 
 
 

Erik Eynikel & Tobias Nicklas (reds.), Samson: Hero or Fool? The Many Faces of 
Samson, Leiden-Boston, Brill, 2014, 244 pp., € 103,00. 

Deze typografisch zeer fraai vormgegeven bundel (inclusief diverse kleuren-
afbeeldingen) bevat de bijdragen van een conferentie in 2008 over de Simsoncyclus 
(die in het voorwoord en op de achterzijde ten onrechte in Rechters 16-18 i.p.v. 13-16 
wordt gelokaliseerd). In plaats van de gangbare inleiding door de redacteurs opent de 
bundel met twee bijdragen over de structuur en de thematieken van de verhalen. Assis 
betoogt dat Simsons seksuele verlangen zijn zwakte is en tevens telkens resulteert in 
fysiek geweld, terwijl Exum, een toonaangevend feministisch exegeet die veelvuldig 
over deze verhalen heeft gepubliceerd, benadrukt dat niet zozeer Simsons sex drive 
als wel zijn liefde voor vrouwen tot zijn ondergang leidt. Maar bovenal bekritiseert 
Exum de simpele dichotomie in de titel van de conferentie (“Samson: Hero or Fool?”) 
door de vele gezichten van Simson te schetsen – de reden waarom de redacteurs de 
titel van haar bijdrage als ondertitel van de bundel gekozen hebben. Zij schetst 
Simson als dwaas, held, vrijheidsstrijder, komisch/tragisch figuur en bedrieger, maar 
ook als een zelfmoordterrorist wiens excessieve geweld – hij doodt talloze 
onschuldige mannen, vrouwen en kinderen – niet in verhouding staat tot wat ‘de 
Filistijnen’ hem aandoen. Hoewel de meeste auteurs o.a. voortborduren op Exums 
oeuvre, lijken haar kritische notities over geweld, patriarchaat, nationalisme etc. in de 
rest van de bundel meer naar de achtergrond te verdwijnen. Daardoor krijgt haar 
bijdrage in deze bundel vooral een verklarende functie: de vele beelden van Simson 
vormen een verklaring waarom dit verhaal zo’n rijk geschakeerde receptie-
geschiedenis heeft in verschillende religieuze tradities (joods, christelijk, islamitisch) 
en kunstvormen (muziek, opera, beeldende kunst, film). Tegelijkertijd tonen de vele 
voorbeelden uit deze receptiegeschiedenis die in de rest van de bundel aan bod komen 
dat ook Delila vele gezichten blijkt te hebben (gekregen). Zwick laat zien hoe de 
relatie tussen Simson en Delila in diverse films sterk geërotiseerd wordt, o.a. door de 
inzet van (volgens westerse maatstaven) aantrekkelijke acteurs. In Samsom and 
Delilah (DeMille 1949) figureert Delila al vanaf het begin als jaloerse zus van 
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Simsons bruid en in de loop van het verhaal ontwikkelt zij zich volgens Zwick van 
een prostituee tot een heilige, door DeMille gemodelleerd naar het model van Maria 
Magdalena. Ook in de schilderkunst wordt het karakter van Delila en haar relatie tot 
Simson op verschillende manieren verbeeld, zoals Houtman laat zien. Zijn bijdrage 
gaat niet alleen over de vraag wie Simsons haar afknipte (Delila of een Filistijnse 
man), maar ook over de posities van Delila (zittend of liggend) en de slapende Simson 
(liggend met zijn hoofd op haar boezem of op/tussen haar benen). Houtman toont hoe 
diverse teksten (MT, LXX, Vulgata etc.) deze opties invullen of juist openlaten, 
terwijl schilders een duidelijke keuze moesten maken. Of ze nu een scène schilderden 
waarin Delila zelf Simsons haar afknipte (wat liggend moeilijk gaat) of waarin een 
Filistijnse man dit deed, in beide gevallen werd Delila zittend afgebeeld. Daarmee 
leidden de schilders volgens Houtman de aandacht af van de geslachtsgemeenschap 
die volgens (Houtmans lezing van) het Bijbelverhaal aan deze scène voorafgegaan 
was en richtten ze de aandacht op het afknippen van Simsons haar en zijn naderende 
ondergang. Zowel Zwick als Houtman hadden meer kunnen zeggen over de effecti-
viteit van dergelijke “sexless sex”-verbeeldingen. Met uitzondering van musicoloog 
Wisse zijn de auteurs (van wie personalia ontbreken) primair bijbelwetenschapper, 
soms duidelijk gespecialiseerd in bijvoorbeeld de relatie tussen de Bijbel en film 
(Zwick), moderne literatuur (Schöpflin) en schilderkunst (Spronk). Zij leveren 
daarmee niet alleen een relevante bijdrage aan vakcollega’s, maar ook aan andere 
wetenschappers die zich bezighouden met cultuuruitingen waarin Simson en Delila de 
show stelen. 

Marco Derks, Utrecht 
 
 

Janet W. Dyk & Percy S.F. van Keulen,  Language System, Translation Technique, 
and Textual Tradition in the Peshitta of Kings (Monographs of the Peshitta 
Institute Leiden, 9), Leiden-Boston, Brill, 2013, xviii + 530 pp., € 180,00.  

Voor liefhebbers van detailonderzoek is deze doorwrochte studie een boek om van te 
smullen. De auteurs hadden hun sporen al verdiend in eerdere publicaties op het 
gebied van de linguïstiek (Dyk) en de tekstgeschiedenis (van Keulen) van de Peshitta. 
Naar hun mening is een combinatie van beide disciplines vereist om – met behulp van 
een computer database - tot een zo vruchtbaar mogelijke vergelijking te komen tussen 
de Hebreeuwse bron-tekst en de oude vertalingen ervan (in casu de Peshitta). Punt 
van uitgang vormt de doorsnee-tekst van de oudste handschriften zoals gepubliceerd 
in de Leidse tekst-editie van de Peshitta, aangeduid als ‘BTR’. Voor Koningen (Kgs) 
is er een ms waarvan de tekst nog veel dichter bij het Hebreeuwse origineel staat. Ms 
9a1 vervult voor de meeste boeken van het OT deze rol, en dat nergens met zoveel 
eigen varianten als juist in Kgs. In navolging van Michael Weitzman, is overeenkomst 
met MT ook hier het voornaamste criterium voor het bepalen van de echtheid van een 
variant. Na de Introduction, volgt in Part One een bespreking van The Two 
Approaches afzonderlijk. De bespreking van ‘Exegesis and Textual Development’ 
beperkt zich tot 1 Kgs 1 en 2. Daarin is al voldoende materiaal aanwezig om de 
diverse soorten verschillen tussen P en MT op te sporen. De nadruk ligt op de 
Intentional differences. Nadat hierop uitgebreid is ingegaan met voorbeelden, komen 
de niet-intentionele veranderingen  nog kort aan bod onder de noemer Text-historical 


