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INL EIDIN G.

Wij leven niet van het Zichtbare, maar van het
Onzichtbare, dat geen menschenoor heeft gehoord en
dat geen menschenoog heeft gezien en dat door geen
menschenverstand ooit begrepen is.

(Prof. Rud. Sohm, Kirchengeschichte, 20e druk, 209).

Men zou het Boek Richteren geen beter naam kunnen geven dan
deze: „Het Boek van den Afval."

En ook onze tijd is de „Tijd van den Afval."
Het „Boek van den Afval"......
„Wat is afval van God?" vraagt prof. Valeton in zijn algemeene

beschouwing op dit Bijbelboek. „Dit, -- dat het yolk Gods zijn eigen
karakter verloochent...... Dat is nog iets anders dan in het algemeen
menschelijke overtreding en zonde, een niet-volmaakt zijn 	
Afval is jets anders; ......het is het loslaten van Hem, door Wien
men wat is en door Wiens gemeenschap men zich van de volkeren
rondom onderscheidt".

En op treffende wijze trekt hij dan de parallel met den afval van
onzen tijd:

„De gemeente van Christus, der wereld gelijkvormig geworden,
doet hetzelfde ...... Een „Christen", die Christus verloochent, ver-
loochent ...... ook zijn blijdschap, zijn gemeenschap met Christus,
zijn Christen-zijn. De gemeente, wereldsch geworden, komt onder
de wereld, geeft de wereld macht over zich. Dat is in zoovele
opzichten het droevig schouwspel dat de gemeente in onze dagen
oplevert en dat haar tot een aanfluiting maakt. Zij is onder de
wereld gekomen, omdat zij of fert aan de goden dezer wereld."

Wanneer in Israel verval van nationaal en godsdienstig besef
samenviel, werd het in het Richterentijdvak ten onder gebracht door
volkjes uit de buurt, die in getal niet boven de twaalf stammen uit-
gingen. Maar dan kwam er soms een rêveil, een ontwaken, een
geestelijke opleving, waardoor de kans keerde. God bediende zich
daartoe van personen. Men heeft Richteren daarom ook wel het
„Boek der Verlossers" genoemd. Maar het waren helaas zeer onvol- 	 5



komen Verlossers en nieuwe afval bracht weldra nieuwe nooden en
angsten en maakte een nieuwen Verlosser noodzakelijk.

Ongelukkig het yolk, dat zoo diep gezonken is, dat het de behoefte
aan verlossing niet eens meer gevoelt. Ongelukkig de gemeente, die
zoo wereldgelijkvormig is geworden, dat men niet beter weet of
het hoort zoo, het kan nu eenmaal niet anders. Dan antwoordt men,
zooals de heele stam van Juda in doffe moedeloosheid den eenling
Simson: Maar weet gij dan niet dat de Filistijnen over ons
heerschen?

Besluiten wij nog met een laatste woord van Valeton:
„Er is een ellende, waaruit geen redding mogelijk is. Het is die,

waarin men met de ellende een verdrag heeft gesloten en zich
tevreden stelt met den draf der zwijnen ...... dan is er geen plaats
des berouws".

Richteren is het boek van vallen 	 maar ook van opstaan.

DE SCHRIJVER.

6



HOOFDSTUK I

DE GROOTE RIJKEN RONDOM

IN DEN RICHTERENTIJD

§ 1. Egypte.

Waar wij bier heel in 't kort voor het verband eenig overzicht
willen geven van het historisch milieu, waarin Kanaan lag in den
Richterentijd, vooral in het eerste gedeelte, voorde Groote Volks-
verhuizing van omstreeks 1200 v.o.j. begon, daar kan dit voor
Egypte al heel summier zijn, met 't oog op wat hierover reeds is
verteld bij een vorige gelegenheid. Wanneer omstreeks 1358 Ech-
naton, de ketter-koning met zijn Zon, van het tooneel is verdwenen,
volgen elkaar op eenige slappe figuren, waaronder de thans zoo
bekende Toet-enk-amon, die boetvaardig Aton weer verloochenen
en Amon weer aanbidden. Omstreeks 1350 grijpt een generaal „van
de oude garde", Horemheb weer de teugels met vaste hand en
leidt de staatswagen terug in het oude spoor. Nadat dan de oude
Ramses I een kort moment op den Farao-troon heeft gezeteld, wordt
onder Seti I weer Kanaan binnen de steer van Egyptische machts-
uitoefening getrokken.

Het was een tijd van algemeene verwarring in Kanaan tijdens
zijne regeering (1313-1292), die dus goed overeenstemt — het is
een eeuw na den intocht onder Jozua! --, met het beeld, dat wij ons
vormen van den somberen, donkeren Richterentijd. Er wordt aan
Seti I bericht: „Een ieder van hen slaat zijn naaste dood en zij min-
achten de wetten van het Paleis." De geschiedschrijver voegt
daaraan toe, dat, toen Zijne Majesteit dit hoorde, zijn hart zich
verheugde. „Verdeel en heersch!" heeft hij gedacht. Maar toch is
hij twee keeren naar Kanaan opgetrokken.

De eerste tocht ging via Gaza en langs de kuststreek naar den
Libanon, waar hij cederen om liet houwen voor Egyptische tempels
(dat land ontbrak het volkomen aan goed timmerhout!). Hierbij 	 7



stootte hij ten N. van den Karmel op een volkje, dat in de Egypti-
sche opschriften, Ask beet en dat waarschijnlijk de Israelietische
stam Aser is geweest, die bier woonde in de kuststreek. De rest van
Israel bleef buiten zijn route liggen.

De tweede tocht ging naar Kedesj, d.w.z. ditmaal nu eens niet
naar dat Kedesj in het Orontedal in den Libanon, maar naar
Kadesj N.W. van het Hoelêmeer, gelegen in den stam van Naftali
en een van de zes Israelietische vrijsteden.

Bij dezen tweeden tocht van Seti I raakt dus de heele Noorder-
groep van de vier Israelietische stammengroepen rechtstreeks
betrokken.

Maar dan is het met Seti's tochten ook ineens weer gedaan. Hij
heeft blijkbaar kennis gemaakt, in deze grensstreken tusschen
Egypte's sfeer en de Hettietische vazalstaten van het Noorden, met
de groote macht van dit yolk en zich wijselijk niet gewaagd aan een
groot conflict in een streek, waar door kleeding en klimaat de Egyp-
tische troepen alleen 's zomers zich konden doen gelden. Van dezen
tijd al zoekt Seti I de vriendschap der Hettieten en hun bondge-
nootschap! Dit in 't oog to houden is zeer leerzaam ook voor Israels
geschiedenis, omdat wij deze streken straks geheel en al in de
macht vinden van een generaal met Hettietischen naam: Sisera.

* * *

Ook de opvolger van hem, Ramses II (1292-1225) heeft twee
tochten naar deze streken gedaan. Ook hij is daarbij vijandig opge-
treden N. van den Karmel tegen dat kleine volkje. Asjr, dat wel
Aser zal zijn geweest. Zijn eerste tocht ging tot den Nahr-el-Kelb,
de „Honds-rivier", die ten N. van het tegenwoordige Beiroet de zee
bereikt. Een echte kust-expeditie dus, waarbij alweer het door
Israel bezette gebied zoo goed als geheel ter zijde bleef liggen.

Zijn tweede tocht ging naar den Libanon, dat was eenige jaren
later. Welke route hij door Kanaan heeft gevolgd, is totaal onbe-
kend, waarschijnlijk echter langs de zeekust; Toetmosis III trok
weleer bij een dergelijke gelegenheid dan via den pas van Megiddo
en de vlakte van Beth--Sean naar het Noorden (dus door die Kanaa-

8	 nietische vlakte, die de Noorderstamgroep van de anderen afsloot).



De Noorderstamgroep van Israel zal ongetwijfeld van deze expeditie
wel invloed hebben ondergaan. (Juist van dit deel van Kanaan
hooren wij in het Richterenboek zoo goed als niets — het verband
is niet ver te zoeken: omdat er van de onafhankelijkheid en zelf-
standigheid van deze stammen meestentijds niet veel meer over zal
zijn geweest!)

[Voor een beschrijving van dezen tocht en de groote perikelen,
waaraan de Farao zich blootstelde, verwijzen we naar ons tweed
boek] 1).

En dan...... dan heeft ook Ramses II genoeg van zijn botsing
met de Hettieten en sluit met hen een staatsverdrag op voet van
gelijkheid. Dit verdrag tusschen Ramses II en den Hettietenkoning
is het oudste staatsverdrag, dat voor de historie bewaard is gebleven.

* * *

Na Ramses II bestijgt Merneptah den Farao-troon (1225-15).
Ook hij heeft nog een tocht naar Kanaan doen ondernemen, naar
het schijnt meer een soort roof- en plunder-expeditie, dan een
eigenlijke veroveringstocht. Daarbij is ook Israel geteisterd; de
naam staat uitdrukkelijk vermeld op de zegezuil in Egypte als van
een in Kanaan wonend stamverband.

* * *

Na Merneptah ontbrandt in Egypte een troonstrijd. Het gaat dan
snel bergaf met dat land: slappe koningen, adelheerschappij met
locale oorlogjes en strijd van alien tegen alien, steeds verder om zich
grijpende anarchie, inmenging in de Egyptische zaken door vreemde
benden huurtroepen onder hun eigen aanvoerders, tallooze troon-
pretendenten, invallen van naburige volken (bijv. de Libyers ). Een
tijdlang beheerschte wellicht een Syrier 2 ), een hoog hofambtenaar,
als een echt dwingeland het land; men is thans geneigd deze episode
echter anders te dateeren en naar den Hyksostijd terug te plaatsen.

Eindelijk schept Setnakht weer orde. De dagen der 20e dynastie

1) Israel in Egypte. Hoofdstuk III § 6a: Seti I en Ramses II; zie ook b voor
Farao 'Merneptah.

2) Niet Jozef! 9



beginnen. Ramses III handhaaft zich vrij krachtig met behulp van
Sardinische en Libysche huurtroepen.

Hij heeft nog eenmaal een tocht gedaan naar het rijk Amoerroe
(waar eens Aziroe troonde) op de grenzen van Hettietenland. Bij-
zonderheden weten we niet, doordat hij de lompe brutaliteit heeft
gehad (of eventueel zijn ambtenaar de grove gemakzucht) om daar-
toe als verslag Been oorspronkelijk bericht op te stellen, maar een-
voudig een oud rapport uit de dagen van den roemruchtigen Toet-
mosis III heel eenvoudig letterlijk te laten overschrijven.

Wel tveten we, dat zijn invloed in Kana,an nog groot is geweest,
vooral ook in het Zuiden (en we begrijpen alweer goed, waarom
we in het bock Richteren zoo bitter weinig van de Juda-groep
hoorenl). Ramses III bouwde in Zuid-Palestina een Amon-tempel,
waar alle omliggende volkeren hem schatting moesten brengen, van
de kust of tot over den jordaan toe! Zij schijnen in zijn tijd vrij
goed aan Egypte onderworpen te zijn geweest; de Edomieten, „de
bedoeinen van Seir - , stonden een keer op tegen hem.

* * *

Onder al deze Farao's waren de Amontempels in Egypte steeds
rijker geworden. Naar hun priesterkaste stroomde een aanzienlijk
deel van den krijgsbuit. In tijden van verwarring maakten deze
hooge priestercolleges zich voortdurend onafhankelijker.

Na Ramses III is het met de macht der Farao's voor afzienbare
tijden totaal gedaan. In een kwarteeuw tijds volgen elkaar zes Ram-
sessen op! Ten slotte wordt de Farao steeds meer een creatuur van
de priesterkaste van Amon en is hij als kneedbaar was in de handen
van Amons hoogepriester, nog maar een schijnbeeld van macht,
omhangen met krachteloos praalgewaad. Met Egypte's invloed in
de historie is het dan voor lange tijden geheel gedaan.

§ 2. Hettieten 1 ) en Mitanni. -- Opkomst van Assur.

In de veertiende eeuw v.o.j., dus de eerste eeuw van Israas vesti-
ging in Kanatin, had de Hettietenstaat onbetwistbaar de leiding in

1 0	 1) Zie over hen vooral eerst het hoofdstuk in: „De Aartsvaders".



deze landen. De nagalm klinkt nog door, waar de schrijver van
het boek Jozua het land Kanaan met het omliggende gebied kortaf
samenvat als „dit gansche land der Hettieten" (Joz. 1 : 4 ).

We zijn in de dagen van het „Nieuwe Rifle' der Hettieten
( 1500—#1200 ) .

In Noord-Syrie deed zich de opkomst van dit „Nieuwe Rijk" het
eerste gevoelen in den vorm van concurrentie tusschen de Hettieten
en hun Z.O. buurman aan den bovenloop van den Eufraat, de
Mitanni. Toetchalijasj II (die na 1450, dus tijdens Israels omzwer-
ving onder Mozes, regeerde) verwoeste Chalpa (het tegenwoordige
Aleppo), dat zich daarop onder protectie van het Mitanni-rijk stelde.
Een paar opvolgers later echter onder zijn naamgenoot nummer III,
viel dit gansche Hettietenrijk weer tijdelijk uiteen en stichtten
de Arzawastammen (in Z.W. Klein-Azie) een nieuw rijk.

* * *

De eigenlijke grondlegger van den bloeitijd der Hettieten is de
groote koning Sjoeppiloelioemas (± 1400-4350, dus in de eerste
halve eeuw, dat Israel in Kanadn woonde). Het staatkundig ver-
band, waarin hij zijn macht bijeenhield, was lets dergelijks als het
Corsicaansche familiestelsel van Napoleon: vorsten van randstaten
liet hij huwen met Hettietische prinsessen en tot leenmannen warden
van het kernland, waarvan de provincien werden geregeerd door
leden der Koninklijke familie. Wat later de Corsicaan toepaste, was
dus niet anders dan een oud systeem uit het gebied der Middel-
landsche zee, dat op Corsica zelf voor kleiner belangen altijd in
toepassing was gebleven: familieregeering.

Deze Hettietenkoning werd een hevig concurrent voor Toesjratta
van Mitanni, die aansluiting zocht bij Egypte, maar het daar met
den filosoof Echnaton al heel ongelukkig trof! Reeds zijn vader
had wegens het opkomend dreigend Hettietengevaor steeds nauwe
vriendschap onderhouden met den ouden vijand Egypte; dat was in
de dagen van Amenhotep III een totale ommekeer in de diploma-
tische traditie! Eerst leed de Hettietenkoning tegen Toesjratta een
nederlaag. De Westelijke vazallen van Mitanni, die dus aan den
Hettietenkant woonden, wist hij afvallig to maken; de Oostelijke 11



vazal van Mitanni, Assur werd opgehitst.
Toen zoo de omstandigheden ten voordeele der Hettieten waren

gewijzigd, deed Sjoeppiloelioemas een stoot naar de staatjes van
Noord-Syrik en noch Mitanni noch Egypte durfde hem den buit
betwisten.

Daarop — nog in de eerste regeeringsjaren van Amenhotep IV ---
deed hij een rechtstreekschen aanval op de hoof dstad der Mitanni en
verwoestte die. Toesjratta had nog kunnen vlieden, maar werd na
lange omzwervingen door een ontaarden zoon vermoord.

Nu was Sjoeppiloelioemas heer en meester in Noord-Syriê,.waar
hij alle koninkjes, die hij onbetrouwbaar achtte, afzette en weg-
voerde en door creaturen van hem verving, op wie hij rekenen kon.
Zijn grenzen strekten zich nu in het Zuiden nit tot Amoerroe (dat
is het rijk van Aziroe! 1 )) en tot Kinza.

De Hettietenkoning richtte in deze streken twee vazalstaten in met
Hettietische familieleden als vorsten (dus weer geheel a la Napo-
leon!), nl. Chalpa (= Aleppo) en Karchemisj, het laatste aan den
boven-Eufraat.

De gevolgen van een en ander waren zeer groot en met wijde
perspectieven:

1. Hettietische en Egyptische vazalstaten grensden nu onmid-
dellijk aan elkaar.

2. Doordat de macht van Mitanni gebroken was, kwam nu in
het Oosten de vroegere Mitannische vazalstaat Assur weldra
krachtig op.

3. Het Mitannirijk werd weldra, wat zijn ouden kern betreft,
hersteld, maar...... nu als een vazalstaat van Hettietenland, terwijl
het weleer, sedert de dagen der Hyksos, hier zelf het machtigste
land was geweest.

Er was nl. een zoon van den vermoorden koning Toesjratta van
Mitanni (niet de moordenaar evenwel) na veel avontuurlijke om-
zwervingen terechtgekomen aan het hof van zijns vaders vijand den
Hettietenkoning en had daar in zijn nood een toevlucht gezocht. Nu
liet Sjoeppiloelioemas dezen prins met een dochter van hem huwen

12	 1) Zie hoofdstuk III § 2 van boek 5: „Verdeeld land en verdeeld yolk".



en beval daarna den Koning van Karchemisj hem in het oude kern-
land van zijn vader op den troon te herstellen. Onder de leuze
„bevrijding van Mitanni van de tyrannie van den moordenaar" ruk-
ten Hettietenbenden het oude Mitanni van uit Karchemisj binnen en
herstelden Mattiwazza op den troon zijns vaders. Men had toen ook
al mooie diplomatieke leuzen bij oorlogen om de ware bedoeling te
verbergen! Een Mitannivorst bij de gratie der Hettieten!

Het was een geslepen politieke zet geweest: op deze wijze kon de
Hettietenkoning meteen gemakkelijker in schaak houden het onrust-
barend snel opkomende Assur!

Welk een geweldige machtspositie S joeppiloelioemas innam en
hoe hij de man was in zijn tijd, dat blijkt misschien uit niets beter
dan uit het volgende: De weduwe van Toet-enk-Amon vroeg hem
om een van zijn zonen als gemaal (hij schijnt voor zijn politieke
doeleinden altijd zonen en dochters in voorraad te hebben gehad!).
Zij had behoefte aan een sterken steun in Egypte en: „Een van mijn
eigen onderdanen tot mijn gemaal te nemen, verafschuw ik!" Welk
een mogelijkheden openden zich hier: Egypte op een rang gesteld
met Hettietische vazalstaten door een prinsen-huwelijk.

Maar de Hettiet was ditmaal al te slim. Hij wantrouwde dit
schrijven en vreesde voor een strik. Het was al te kolossaal! Hij
zond derhalve een gezant om eerst eens goed poolshoogte te nemen.
Toen die terugkwam en na lange reis rapport uitbracht, was het
gunstig moment voorbij en de tegenstand in Egypte tegen dit plan
reeds te stevig geworden.

* * *

Bij den dood van dezen geweldigen koning openbaarde zich de
gewone kwaal van Oostersche rijken in de Oudheid: Familietwist
en troonstrijd.

Alle vazallen stonden op.
Mitanni herleef de weer kortstondig.
Dat was omstreeks 1350.

* * *

Hieraan is een einde gemaakt door zijn tweeden opvolger en
zoon Moersjilis ( ± 1350-4325). De eerste tien jaren van zijn
regeering had hij zijn handen vol met Klein-Aziê Gedurende dien 13



tijd had hij zeer veel steun van zijn broer, den Koning van Karche-
misj, Sjar ...... ach 1 ), die hem met een hulpleger zoo noodig bijstond,
en die in deze moeitevolle jaren het gezag handhaafde over Syrie en
Kana:in 2 ) .

In Klein-Azie ging in deze periode de strijd vnl. tusschen het oude
Hettietische kernland en het meer Westelijke rijk der Arzawa.
Merkwaardig is, dat in dezen strijd gemengd wordt een zeemogend-
heid, waarbij het Westen steun zoekt, en die waarschijnlijk in het
Klein-Aziatisch kustland lag, in het Westen dan; de Hettieten noe-
men dit land Achchijawa of Achchija, dat merkwaardig veel (op
den klank af ) heeft van Achaja = Griekenland.

* * *

Ongeveer 1340 maakte het Hettietenrijk weer een crisis door; in
dien tijd stierf de koning van Karchemisj, die Syrie onder den duim
had gehouden en Mitanni had in 't oog gehouden. De Hettieten
hebben dan verder eenige tientallen jaren hun krachten vooral
noodig langs de Noordgrens: hier defensief, om invallen van allerlei
volkeren to voorkomen.

* * *

Van ongeveer 1325,-1300 was de orde hersteld; de toenmalige
koning Moewatallis kwam in botsing met Seti I van Egypte.

Heviger was de botsing met Ramses II in den slag bij Kadesj aan
den Orontes. Na een tweeden tocht, waarop deze het niet eens
zoover meer bracht als op den eersten, gaf men dan de voorkeur aan
een Vredesverdrag.

* * *

Omstreeks 1200 is het Hettietenrijk geheel ten onder gegaan.
Hoe? Daarover ligt duistere nacht.

Ongetwijfeld hangt zoowel de ondergang zelf als het ontbreken

1) De lezing van het middenstuk van den naam is heel onzeker, reden waarom
we dit maar weglaten.

2) Kan hij geweest zijn de Koesjan-Risjataim (een spotnaam) van Richteren
3 : 8, die Koning heet over Naharina = het land aan den Boven-Eufraat? (Zie

14 het slot van het vorig bock: Othniel.)



van berichten, samen met dezelfde oorzaak: de geweldige volksver-
huizing, die tevens de hoofdmacht der Filistijnen in Kanaán bracht.

Mitanni of Naharina was bij het begin van dit tijdvak ( ± 1400)
nog een flinke staat, met zijn tijd van hoogsten bloei reeds achter
den rug. Het zwaartepunt lag in het Westen, naar den Boven-
Eufraat toe; Oostwaarts reikte het tot in de omgeving van Ninevê,
waar Assur schatplichtig was.

Zooals we zagen, raakte het van weerskanten in de knel. Uit
het Westen bedreigd door het alles overheerschende Hettietenrijk,
uit het Oosten door den snel opkomenden vazalstaat Assur.

Daarbij is het innerlijk verzwakt door paleisrevolutie's en paleis-
moorden en verwarde troonopvolging.

Daarvan maakt dan de Hettietenkoning gebruik om een verjaagd
koningszoon, gehuwd met een Hettietenprinses, te herstellen op
den troon zijns vaders en zoo Mitanniland onder zijn protectoraat te
plaatsen.

In den tijd, dat Egypte met de Hettieten in oorlog is, gelukt het
Adadnirari I van Assur, om zich tijdelijk van het Mitanniland mees-
ter te maken.

Assyrie grijpt gretig naar het Westen in de richting op Syrie en
de Middellandsche zee; het moet evenwel den buit nog eenmaal
weer laten vallen: de bezetting was slechts tijdelijk.

§ 3. Babel en Assyrie.,

De vorsten van Babel hielden in den tijd van Amenhotep III en
IV een vrij belangrijke briefwisseling. Deze ging echter bijna uit-
sluitend over hof- en harem-aangelegenheden en vooral ook over
het uitwisselen van geschenken. Zoo goed als nooit betreft het de
eigenlijke groote politiek.

Des te meer valt het op, wanneer in eens Boernaboeriasj, met
wien we in den Amarnatijd reeds kennis maakten vanwege zijn in
Kanaan uitgeplunderde karavaan, een brief zendt aan Amenhotep
IV, dat die toch niets te maken moet willen hebben met dat gezant, 15



schap van Assyriers, dat naar Egypte getrokken is. Dit Loch zijn
onderdanen van Boernaboeriasj en diens vader heeft immers des-
tijds ook geweigerd om gemeene zaak te maken met de vorsten van
Kanadn, die toentertijd tegen Egypte waren opgestaan en die een
verbond met Babel hadden willen sluiten.

„Zend ze onverrichterzake terug!"
De brief ging natuurlijk gepaard met een gepast cadeau, o.a. vijf

span wagenpaarden.
Wanneer dan straks deze koning van Babel evenwel zijn oogen

gesloten heeft, huwt zijn zoon met een Assyrische prinses. Hieruit
spreekt reeds een zekere Ebenbiirtigkeit van Assyrie. Wanneer op
zijn beurt deze Babylonische koning sterft en die zoon van een Assy-
rische moeder hem zal opvolgen, dan wordt die in Babel vermoord.
Het gevolg is, dat een Assyrisch leger Babylonie binnenvalt om
zijn dood te wreken en een onmondig kind tot opvolger aanstelt
onder Assyrische protectie. De rollen beginnen om te keeren! Bui-
tendien wordt Babel telkens verontrust door invallen uit Elam,
dat Zuid-Oostelijk grensland, waar eens Kedar-Laomar troonde.

* * *

Nog êênmaal is Babel tot grooten bloei gekomen onder Nebukad-

nezar I. 1 ) In 't Westen drong hij tot de Middellandsche Zee door.
Dat was omstreeks 1150.

* * *

Dan gaat Babel zich oplossen in het groote Assyrische Rijk.
* * *

In Assyrie kwam tegen 1300 door het uiteenvallen van het Mi-
tanni-Rijk de koning Adadnirari I tot groote macht, die zelfs tijde-
lijk het Mitanni-kernland veroverde. Wat later, omstreeks 1290,
streed bier met succes Salmanassar I tegen volken uit de tegenwoor-
dige landen Armenie in het Noorden en Syrie (Arameeers) in
't Zuid-Westen.

Dan komt een tijd, waarin het staatsschip op en neer gaat op de
golven. Nu eens komt het tot een tijdelijke bezetting van Babylonie
door Assyrie, dan weer wordt alles voor dit laatste land bedorven

16	 1) Die uit het boek Daniel was nr. II.



door troonstrijd, waardoor alle tot dusver verkregen succes in êêrt
slag weer to loor gaat.

Omstreeks 1125 is in Assyrie de groote krachtfiguur Tiglath
Pileser I, een bouwer van tempels en paleizen en voorraadschuren
voor koren, maar ook een geweldig veroveraar. Hij vocht in de
onherbergzame streken van het tegenwoordig Armenie en in de
buurt van het Wanmeer tegen eenige tientallen verbonden „Konin-
gen." Alles verwoestend en verbrandend en groote kudden vee en
paarden roovend.

„Als het onweer van Hadad (de onweersgod), zoo woedde ik
tegen hunne troepen".

De vele gevangen koningen, levend gegrepen, werden geketend
voor Sjamasj, den zonnegod geleid en moesten daar plechtig een
„onderdaneneed" afleggen. „Voor eeuwig". Dan werden ze genadig
en grootmoedig weer vrijgelaten. Hun zonen evenwel moesten ze
als gijzelaars achterlaten. Schatting in paarden en in runderen werd
hun opgelegd.

Naar het Westen drong deze Assyrier tot in Feniciê door.

* * *

Van 1100 ongeveer tot ± 925 volgt dan een tijdvak, geheel zon-
der berichten. Zoo goed als zeker was het een tijd van volksverhui-
zing en onrust.

Assyrie leeft dan eerst weer op onder Tiglath-Pileser III. Maar
daarmee zijn we reeds gekomen in zeer verren tijd ...... al voorbij
Salomo.

161-11



HOOFDSTUK II

DE STRUT) TEGEN
DEN BUITENLANDSCHEN VIJAND

VOOR DE VOLKSVERHUIZING DER FILISTIJNEN

a. lnleiding. Tijd en verband.

§ 1. Sisera in het Noorden. Debora (Efraim) en Barak
(Naftali—Issaschar).

Alzoo moeten omkomen al Uwe vijanden, o Heere!
Debora (R. 5 : 31).

,,Maar de kinderen Israels voeren voort te doen dat kwaad was
in de oogen des HEEREN ...... Zoo verkocht hen de HEERE in
de hand van Jabin, Koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde,
en zijn krijgsoverste was Sisera; deze nu woonde te Haroseth-Gojim;
hij had negenhonderd ijzeren strijdwagenen en hij had Israel met
geweld onderdrukt, twintig jaren" (R. 5 : 1-3).

Het is het oude, droeve refrein, voortdurende afval in religieus
opzicht en steeds Tosser wordend nationaal verband, dat zich zelfs
langzamerhand geheel gaat oplossen, zoodat sommige stammen
reeds heelemaal vereenzelvigd zijn en bijna buiten aanraking met de
rest. De woestijnzwervers hebben van de rest der gezeten bevolking
den landbouw afgekeken na hun nederzetting in vaste woonplaatsen.
En daarmee zijn tevens overgenomen al die religieuze landbouw-
plechtigheden, die met den Badisdienst dooreengeweven waren.

Jahwe leefde in de herinnering voort bij de groote platvloersche
massa als de woestijngod van den Sinai. In 't nieuwe land neemt
men de nieuwe goden, de Baâls over; die hooren er zoo bij. 't Is
't zelfde heidensche standpunt van Na5man, die om den God van
Israel te kunnen dienen, meende aarde uit dat land te moeten mee-

18 nemen. 't Is 't zelfde principe dat later de door Assyrische koningen



De toestand toch wordt ons door het Deboralied afgeschilderd
als een chaos van verwarring en onveiligheid: verlaten liggen de
van elders aangevoerde Samaritanen doet vragen naar priesters om
hun den dienst te leeren van Jahwe den God van dit land, dien zij
dan vereeren naast hun eigen meegebrachte stamgoden.

Zoo dient men Baal en Jahwe dooreen, of meent Hem in den
vorm van Baalvereering te kunnen blijven behouden, het „hinken op
twee gedachten" waartegen later Elia nog moest waarschuwen.
Men vergeet geheel dat: „Ik ben de HEER uw God, een naijverig
God. -	* * *

Reeds hebben we de vraag onder de oogen gezien, hoe het moge-
lijk is, dat in Noord-Kanaan in eens het rijk van Jabin is hersteld
en zoo'n groote macht van strijdwagens met beroepssoldaten als uit
den grond herrezen en we zijn tot de conclusie gekomen, dat hier de
groote politiek van het machtige Hettietenrijk een woord heeft
medegesproken, zoodat hier een vazalstaat zou hebben bestaan met
Hettietische bezettingstroepen onder een generaal Sisera met Hettie-
tischen naam. 1)

Een voor dit land vrij groot en machtig rijk moet dit zijn geweest.
De hoof dstad, de residentie vanouds van zich „Jabin" betitelende
vorsten (d.i. „Opmerker"! ), lag N.W. van het Hoekmeer. Zeer
opmerkelijk is evenwel, dat Sisera zijn hoof dkwartier elders had,
op een punt, dat strategisch juist voor het Hettietenrijk van het
allergrootste gewicht was, ni. te Haroseth—Gojim, dat algemeen
gezocht wordt aan den linkeroever van den Kison, juist waar, O.
van den Karmel, de verbinding ligt tusschen de vruchtbare binnen-
vlakte van Jizreel met de Kanaanietische steden Megiddo en Beth
Sean en de belangrijke kustvlakte van Akko. Een punt, dat ook voor
Egypte van belang was. En nu doet zich de vraag voor: Was er
een bijzondere reden, dat de leidende personen in Israel, Debora en
Barak, juist na 20 jaren van bangen druk nu het oogenblik zoo
geschikt achten voor een handelend optreden tegen Sisera door dat
armzalige Israelietische leger, dat eigenlijk niet eens behoorlijke
wapens had (R. 5 : 8).

1 ) In boek 5: Verdeeld land, blz. 41.	 19



groote wegen; wie beslist op reis moet sluipt langs omwegen en
stille kronkelpaden; de landbouw is gestaakt; burgeroorlog woedt
overal.

En dan ligt het voor de hand om aan Egypte te denken. Wan-
neer we in verband met al het voorafgaande Debora --, heel prof
geschat — omstreeks 1250 plaatsen, dan kan Naar optreden zijn
gevallen na een van de tochten van Seti I of Ramses II tegen de
Hettieten, die omstreeks 1300 en later vallen 2 ). Seti 1 is daarbij
juist in deze streken geweest en tot in Kedes in Naftali voorge-
drongen. Ramses II past wat tijd betreft misschien beter in dit
verband; hij bleef meer in de kuststreek. Maar het gevolg van deze
twee maal twee tochten moet in elk geval geweest zijn een tijdelijke
inzinking van den Hettietischen invloed in deze streken, waarvan
Israel een gretig gebruik kan gemaakt hebben.

De botsiigen op deze tochten van Egyptenaren met den stain
Aser, die ten N. van den Karmel aan de zee zat op hun weg naar
het Noorden, zouden het dan meteen volkomen begrijpelijk maken,
waarom deze zoo zwaar beproefde scam zich 'lever maar stil hield
in plaats van aan het algemeen verzet mee te doen. Ja men zou
geneigd zijn zich af te vragen, of er voor Noord-Israel een tweede
kans kon zijn zoo schoon om met de onderdrukkers uit het Noorden
af te rekenen als na of tijdens een Egyptische expeditie. Zoo vaak
zijn in de historie de verdrukkers van gisteren de bondgenooten
van morgen. Al spreekt men er dan ook uit oude traditie niet gaarne
over.

b. Debora en Barak.

Er is in dezen tijd van afval ,--, heel eigenaardig — een vrouw,
een zieneres, Debora, die nog invloed heeft op het yolk, zelfs in zeer
wijden kring. Bij de positie, die de vrouw over 't algemeen in de
Oostersche maatschappij innam, dubbel merkwaardig. Het buiten-
gewone en geniale maakt nog indruk.

1 ) Het Deboralied (R. 5 : 6, 7). De tekst is hier soms zeer geschonden, daar-
door is de vertaling uiterst moeilijk of bijna onmogelijk; Stat. vert. bier dikwijls
onverstaanbaar.

20	 2) Zie het bock Israel in Egypte, hfdst. III, § 6 a.



Deze profetes en leidster van Israel is een getrouwde vrouw. Niets
slaat zoover van de Oud-Israelietische mentaliteit of als het Mid-
deleeuwsche nonnenideaal (de kinderlooze was veracht als een
gevloekte) of als twintigsteeeuwsch onafhankelijk feminisme.

Maar in alle tijden heeft gegolden de macht van een zeer bijzon-
dere persoonlijkheid. Niet alleen haar man, Lapidoth, wordt door
deze geweldige en hartstochtelijke persoonlijkheid overschaduwd.
„lk, Debora, een moeder in Israel!"

Maar het is een „Moeder", die hartstochtelijke „klewangwetten-
de" strijdzangen zingt; geen wonder dan, dat haar „zonen" strijders
zijn, die den dood verachten!

Zij ziet te midden van allerlei druk het Jabin-gevaar uit het Noor-
den steeds grooter worden. Haar hart wordt bitter getrof fen door
het lijden van haar, door onderlinge twisters om de hegemonie ellen-
dig verdeeld, yolk. Een ontwapend yolk, dat uit moet trekken voor
werk op het land, hoewel weg noch veld veilig is. Gelijk eenmaal de
hartelooze soldateska van een Alva in onze landouwen, zoo hou-
den daar in het Noorden Sisera en zijn gehuurde beroepssoldaten
huis; wreed lijden daaronder vooral haar zusters in het Noorden.
Men kan het leed van een Debora met haar „moederhart" afmeten
naar den jubel, dien zij uitgalmt later, als een vrouw de mishandelde
vrouwen aan Sisera gewroken heeft.

En nu pleit het weer voor het bestuursinzicht van deze vrouw,
deze richteres, met welken genialen greep zij den rechten man op
de rechte plaats weet te brengen. Zij zendt om den heirvoerder en
volksheld, dien zij noodig heeft, Barak. Hij komt en wil wel, mits
zij zich met haar autoriteit achter hem plaatst. Anders meent hij,
Barak ben Abinoam uit Naftali, op de andere stammen blijkbaar
geen invloed genoeg te hebben. En ook wel omdat zoo zichtbaar
meegaat een autoriteit uit den leidenden stam Efraim, dien men in
deze periode niet kon missen (zie Gideon). En Debora, de vrouw,
slaat toe: haar naam is een banier. Barak zal de arm zijn, die haar
gedachten uitvoert.

Naar afkomst is hij uit den stam van Naftali; naar het schijnt was
hij evenwel een aanvoerder van het naburige Issaschar. In elk creval
noemt het oude Deboralied hem duidelijk en onomwonden alleen 21



in verband met Issaschar; met dezen stam, die blijkbaar de hoofd-
macht leverde, trok ook Debora zelf op. „Op zijn voeten snelt hij
daarheen!" zegt het Deboralied (vs. 15); niet op een strijdwagen
zooals zijn tegenstanders: men moet maar durven!

Barak...... die naam is een eere-naam. „Bliksem" wil het zeggen,
de oorlogsbliksem met het fel-blikkerend zwaard, dat onverwacht
neerflitst op het trefbare punt. De vader van Hannibal droeg later
den naam (Hamilcar) Barcas. Het is niet alleen dezelfde eeretitel,
maar zelfs hetzelfde woord: Barak = Barcas. De Carthagers waren
Feniciers van afkomst en de beide Semietische talen van Fenicie en
Israel hadden dit woord gemeen.

Debora heeft van Baraks daden gehoord en hoe hij een doods-
vijand van Sisera is. Waarschijnlijk heeft hij zelfs harde gevangen-
schap van Jabin gekend, maar is dan ontsnapt; in elk geval loert
Sisera op hem, als Saul op David later. De vertaling van Richteren
5 : 12 is: „Vang nu uwe vangers, gij zoon van Abinoam !" (Staten-
vertaling: „Leid uwe gevangenen gevangen," wat weinig zin heeft
en erg mat klinkt in het zoo wilde Debora-lied).

Barak waagt onder Debora's oogen den slag, nadat zij, de pro-
fetes, die mannen heeft aangevuurd, die, slecht gewapend en
spontaan opgekomen, hun leven in de waagschaal zullen werpen
tegen de keurbende van Sisera met zijn gevreesde strijdwagens.
Daar breekt van den hemel een geweldig noodweer los; de Kison
treedt door deze bandjir ver buiten zijn oevers en herschept het dal
en de vlakte in een bruisende watermassa en een moeras. De wagens
zijn vastgereden in modder en poelen; de schichtige paarden zijn
niet meer to besturen; alles loopt vast in een hopelooze verwarring.
En onderwijl storten van de hellingen de boerenscharen van Barak,
de tien duizend, als een hagelstorm neer op den chaos en jagen de
van de vastgereden wagens afgesprongen soldateska voor zich uit
en oefenen een vernietigend strafgericht. Het is de „heilige oorlog -
voor Jahwe tegen zijn haters en Israels onderdrukkers.

Een geweldige catastrofe. We denken onwillekeurig aan de
Zwitsers, van huis en hof bijeen gecommandeerd, die bij Granson
en Murten het wereldberoemde model-beroepsleger van Karel den

22 Stoute vernietigden op een voor dien vijand ongunstig terrein.



c. De Kenieten.

„Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, uit de
kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader; en hij had zijn tenten
opgeslagen tot aan den eik in Zaanalm, die bij Kedes is." (andere
vert. voor eik: terebinth of terpentijnboom, de grootste boom van dit
land).

Deze tentbewoners hadden zich gemakkelijk aan den strijd kun-
nen onttrekken, zwervers als het waren. Mee te vechten hadden zij
niet; uit het heele vervolg blijkt hun vriendschap met de Israelieten;
uitdrukkelijk staat eveneens opgeteekend, dat ze lee[den in vree met
Jabin en Sisera. Wat hebben zij dan te maken daar in dat Kedes,
waar Barak zijn scharen verzamelt? Wie waagt zich, als hij den
stoot ziet aankomen, tusschen de buffers, als hij er niet te maken
heeft?

De oplossing van deze op 't eerste gezicht zoo lastige questie ligt
eenvoudig hierin, dat het „kinderen van Kain" zijn, d.w.z. smeden
en de eigenaardige positie, welke onder vele Vooraziatische en
Noordafrikaansche volkeren van ouds de smid innam.

(Het spreekt wel vanzelf, dat KaInskinderen hier niet ziet op af-
stamming van den broedermoorder, wiens geslacht in den Zond-
vloed immers omkwam. Men moet hier denken aan den patroon
(dat toch ook „wader" beteekent!) van het vak, Tubal-KaIn, den
eersten smid. Kinderen van Kain is hier = smidsgezellen).

Van de Kenieten wordt ons hier verteld, dat ze afkomstig waren
uit dezelfde streek als de schoonvader van Mozes, d.w.z. den Sinai,
van oudsher bekend om zijn ertsgroeven (bijv. koper, in het brons-
tijdperk zoo gewichtig ). Een deel van deze bevolking had zich nauw
bij den stam Juda aangesloten en woonde W. van de Doode Zee.
IViaar de Heber-tak was blijven zwerven. Er zwierven op veel
plaatsen van deze Kenieten rond. Als Saul later de Amalekieten
verdelgt, vinden we daarook Kenieten als vrienden midden tus-
schenin. En Saul is er eveneens goed vriend mee, hij waarschuwt ze
voor den beslissenden aanval, voor de slachting: „Gaat er tusschen-
uit, dat ge niet mee omkomt!"

Geef hieraan even uw voile aandacht: de toestand is dan precies 23



zoo als hier tijdens den Barak-slag: de Kenieten zijn met beide par-
tijen goede vrienden.

Hoe kan dat?
Het antwoord is alweer: omdat ze een smedenstam zijn.
Hier jets over de positie van die ambachtslieden in deze streken,

zooals die bij primitief levende volkeren in Arabie en Noord-Afrika
tot voor kart nog voorkwam. De nomaden en steppenbewoners zien
met minachting neer op alle handwerk. Evenwel kunnen ze den
smid niet ontberen. Deze echter behoort als regel niet tot hun stain,
is vreemdeling voor hen.

Terwiji zij vrij zijn te zwerven, waarheen ze willen (denk aan de
zwerftochten van Abraham, den herdersvorst), was de smid gebon-
den aan de vindplaatsen van zijn erts, waarheen hij telkens moest
terugkeeren. Overigens zwierf ook hij in zijn tent de klanten rond.
Wij kunnen nog een rest van een dergelijke verhouding zien in
Roemenie, waar ook op menig dorp de vakman ontbreekt, terwijl
rondzwervende zigeuners in het handwerk voorzien. Van de min-
achting voor het handwerk spreekt nog het woord van Debora,
waarin zij smaalt, dat Sisera is omgekomen onder den „hamer der
arbeidslieden" (den moker, wel Been gewone houten hamer voor
het inslaan van tentpinnen --- ook de tentpin van Jael is natuurlijk
niet (als gebruikelijk) van hout geweest, maar een metalen, die zich
voor haar doel beter leende. Zoo wijzen ook deze omstandigheden
op de werkplaats van een smid). De zwoegende en slavende smid is
dus veracht door den Oosterschen veebezitter met zijn betrek-
kelijk lui en gemakkelijk leven: 1 e. als vreemdeling, 2e.
als handwerker zonder kapitaal met een zwaar leven, 3e.
als een soort van duivelskunstenaar. De man, die het ge-
vaarlijke, vijandige element, het vuur, beheerscht en aanblaast, die
allerlei vakgeheimen kent van een geheimzinnige kunst, die zelf het
moordend metaal uit het erts van de aardholen afscheidt, die in zijn
eigen kaste trouwt en buiten de gemeenschap blijft staan, boezemt
een onberedeneerde vrees in, waarvan nog Jes. 54 : 16 spreekt: „zie,
Ik heb den smid geschapen, die kolen in het vuur opblaast ...... ook
heb ik den verderver geschapen om te vernielen." Hier wordt blijk-

24 baar nog de smid als symbool van de booze, geschuwde machten



opgevat, hoewel ten tijde der latere koningen in Jeruzalem een
smidsgilde bestond: Nebukadnezar voerde om het land krachteloos
te maken de timmerlui en de smeden, de vaklui dus, weg.

Maar dat was uit een latere periode — in den Richterentijd voor
zien deze zwervende tentbewoners als wapensmeden nog in het
handwerk. En nu mocht zoo'n smedenstam als onnationaal en
om andere oorzaken niet in aanzien staan ---- êên beslist voorrecht
was Loch het zijne: de neutraliteit en onaantastbaarheid in oorlogen.
Een positie ongeveer als die van het Roode Kruis en de doktoren
tegenwoordig. De reden ligt voor de hand: beide partijen hadden
hem noodig.

Het zou dwaasheid zijn geweest om te brengen, wie men na den
slag om hulp moest aanspreken. Niet om de verongelukte menschen
te repareeren, maar om de kostbare metalen wapenen te herstellen.
Bij de Arabische woestijnstammen moeten hier en daar nog heden
ten dage zulke toestanden voorkomen. Dit niet-meevechten in den
heldenkamp, dit twee partijen dienen is alweer een reden tot min-
achting te meer. Nog is het woord „Kahl - = smid, bij sommige
stammen een zwaargewroken beleediging.

Zij hebben ook hun kenteeken, dat hen beschermt en niet zoo
gemakkelijk zich leent tot fraude als onze Roode Kruisbanden: de
stam-tatoeering op het voorhoofd (het Kains-teeken!). Voor den
strengen Israeliet was het maken van zoo'n tatoeeering bij de wet
van Mozes verboden: het „ingedrukte teeken" van Leviticus 19 : 28;
want er was vaak hetzelfde bijgeloof aan verbonden als bij een
amulet.

Wanneer wij het bovenstaande nu nog Bens overwegen, dan
words ons veel duidelijk:

1 e. Waarom de Kenieten juist hun Lenten opsloegen bij Kedes,
waar het leper zich verzamelde. Daar vonden deze wapensmeden
werk in overvloed.

2e. Hoe het mogelijk is, dat zoowel Jabin als Barak ze ontzien,
dat zoowel de Amalekieten als Saul ze sparen: hun neutrale bevoor-
rechte positie als niet-combattanten, die men later weer noodig
heeft.

Alleen de Filistijnen, die in zooveel dingen geheel vreemd stonden 25



tegenover deze Oostersche wergild, die Filistijnen met hun Wester-
sche komaf, stoorden zich aan dit smedenprivilegie niet: zij voeren
alle smeden, die zij in handen kunnen krijgen, uit Israel weg en
houden die voor hun eigen gebruik gereserveerd onder streng toe-
zicht in een soort van hoorigheid.

3e. Wij begrijpen eerder, dat in zoo'n critiek oogenblik Jaels man
niet thuis is: hij zal het te druk hebben gehad nog dichter bij het
slagveld. Misschien zelfs wel met het inzamelen van weggeworpen
wapens, wie ook de overwinnaar mope zijn.

4e. Het wordt duidelijk, waarom juist Sisera naar jael vlucht:
daar (op neutraal terrein) zal niemand hem zoeken.

Blijkens 1 Kron. 2 : 55 bestaat er verband tusschen Kenieten en
Rechabieten (de geheelonthoudersstam van Jeremia).

d. Jael.

Het is merkwaardig hoeveel dichter het Nieuwe Testament uit een
maatschappelijk oogpunt zich aan ons tegenwoordig leven aanpast
dan het Oude. Om een sterk voorbeeld te hebben vergelijke men
maar eens de beide vrouwenfiguren, wier namen haar karakter zoo
typisch aanduiden: Dorcas, de zachte „gazelle - en Jael, de wilde
„klipgeit-. 1)

Ten hoogste prijst haar Debora: „Gezegend zij boven de vrouwen
Jael, de huisvrouw van Heber, den Keniet!"

Tegenwoordig is menig uitlegger niet zoo haastig met zijn lof. Er
zijn er zelfs die haar scherp hekelen wegens haar schenden van wat
in het Oosten gold als het eerste en groote gebod in dergelijke om.
standigheden: de Wet der gastvrijheid. Mede om de geveinsdheid,
waarmee ze den vreemdeling eerst in den tent lokt („Wijk in, mijn
heer, wijk in tot mij, vrees niet!") om hem dan met een tentnagel,
(wel geen houten wig als gewoonlijk) met zekeren en vasten slag
het hoofd aan den grond te klinken. „Hoe zouden wij dat noemen?"
Maar dat is de vraag niet. Wat gold naar de wet van haar stam?

1 ) Diernamen als vrouwennamen komen in 't 0. T. vooral veel voor. Debora
 = bij. Rachel en Lea, de herdersdochters, heeten naar het voornaamste bezit huns
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Neil ( „Everyday Life in the holy land") heeft er op gewezen, dat
Sisera niet vlucht naar de mannentent, van voren open, die geen
schuilplaats biedt. We moeten immers bij de tenten uit die streek
en dien tijd vooral niet denken aan de conische witte Nederland-
sche soldatententjes, die een bekende schoolplaat van den Taber-
nakel als entourage laat zien, maar aan breedgestrekte bruine
bedoeinententen. Indien Jael hem in de vrouwentent had toegelaten,
zou zij haar eigen leven op het spel hebben gezet, wanneer haar man
hem daar vond. Obbink (Oostersch leven I, blz. 63) is daardoor
niet overtuigd en noemt dit een gewrongen redeneering: „haar daad
was gemeen, verraderlijk, was al mee het ergste wat een bedoeinen-
vrouw kon doen." We moeten dan m.i. de consequentie trekken en
zeggen: „die daad te prijzen was almee het ergste wat Debora kon
doen", tenzij men wil aannemen, dat het doel de middelen heiligt.
Maar Debora, die als tijdgenoote motief en handeling beter kon
beoordeelen dan wie ook van thans, is uitbundig in haar lof. Met een
leedvermaak, dat in elke bijzonderheid doorstraalt, schildert zij uit-
voerig hoe Sisera er inliep. Ten eerste mogen we niet uit 't oog ver-
liezen, dat een menschenvernieler en menschenschender als deze
condottiero nu niet precies met den maatstaf van iedereen zal zijn
gemeten door een hartstochtelijke vrouw als Debora. En dat naar
de mentaliteit van onze Balkanvolken (die ook nog net als de
Israelieten in het Richterentijdperk op de beschavingstrap van de
bloedwraak leven) een politieke sluipmoord een lofwaardig lets is.
De moordenaars van Serajewo waren naar Servische maatstaf zeker
even populair daar als in de Israelietische heldenvereering een Ehud.

Maar zou de questie niet nog veel helderder voor ons warden,
als we nog eens even in 't oog vatten, dat Jael tot een neutrale
smedenstam behoort? Door in de richting op haar tent te vluchten
schendt een man als Sisera, die tot alles in staat is, het laatste voor-
recht van deze paria-kaste, die hij als krijgsman veracht en als zijn
slaven goed genoeg vindt om tot zijn beschikking te staan: het voor-
recht van hun neutraliteit. Komt het uit, dan zal Barak hun tenten
kunnen doorzoeken. Dan is 't er wellicht in 't vervolg mee gedaan.

Hier was Jael de vrouw, aan wie 't kon worden toevertrouwd bij
afwezigheid van haar man het recht te handhaven. Zij ziet Sisera 27



recht of komen op die tent, waar hij niet komen mocht, „vluchtend
op zijn voeten" nu de wagen Been dienst meer kon doen (zie boven).
Direct doorgrondt zij den toestand. Tegen zoo'n geweldenaar helpt
redeneering noch eerlijk verzet. Dus roept ze, als echte Bedoeinen-
vrouw die zich in de moeilijkste omstandigheden moet weten te
redden, list te hulp: ze maakt bonne mine a mauvais jeu. „Kom er
maar gerust in!" veinst ze. Het Kainsteeken aan haar voorhoofd, zoo
ze dat droeg, schrikt hem niet af. Uit den lederen zak (Statenvert.
„flesch" ) geeft ze hem gestremde melk (Statenvert. „boter" ), een
soort kiimisj of yoghurt of zoo lets, en als hij zoo letterlijk en figuur-
lijk in slaap is gewiegd, houdt zij met het smidsgereedschap, moker
en slagbeitel, gericht. Over de geschonden eer van de vrouwentent
niet alleen, maar ook over de geschonden neutraliteit van den sme-
denstam.

Onder „het gereedschap der arbeidslieden" valt de trotsche wreed-
aard in zijn laatste stuiptrekkingen.

En dan treedt ze Barak tegemoet, die niet begrijpt, waar Sisera
gebleven kan zijn en hem overal eer zal zoeken dan adr. „Kom, ik
zal u den man wijzen, dien gij zoekt." En deze daad demonstreert
hem zonder veel woorden: „Laat ons ook verder met rust, als iemand
van onze neutraliteit wil misbruik maken, dan zijn wij zelf mans
genoeg," om het in hedendaagsche moderne termen weer te geven.
Zoo moeten wij 't ons psychologisch voorstellen.

„Gezegend zij boven de vrouwen in de tent, Jael!" roept Debora
in geestvervoering uit, blij dat den gehaten Sisera zijn brutale toeleg
niet gelukt is om te ontsnappen op een manier, die alle krijgsgebruik
van die dagen met voeten trad. Jael heeft blijkbaar tegenover iemand,
die zoo haar privilegien schond, zich ook van haar kant aan het
gastvrijheid-axioma niet gebonden geacht.

Haar donkere voorspelling, dat „de eer van den dag aan een
vrouw zal zijn," ziet Debora hierin vervuld.

* * *

Dramatisch schildert het Deboralied het contrast tusschen wat zich
afspeelt in Jaels vrouwenvertrek en in het haremvertrek van Sisera's
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Gezegend zij Jael onder de vrouwen
gezegend onder de zwerfsters in tenten!
Water verlangde hij --- melk bracht zij;
Gegiste melk in een pronkschaal.
Met haar hand hield zij den tentnagel,
met haar rechter greep zij den hamer der werklieden.
Zij hamerde Sisera neer,
zij verbrijzelde zijn hoof d,
zij doorboorde zijn slapen.
Aan haar voeten kromp hij samen;
Waar hij ineen kromp, daar ligt hij, verslagen!

Door het venster zag uit Sisera's moeder,
zij keek uit door het traliewerk:
waarom blijft zoo lang zijn wagen weg?
waarom toeft zO6 lang de tred van zijn paardenspan?
De wijste onder haar edelvrouwen antwoordden,
en zij zelve herhaalde de woorden:
zouden zij dan den buit niet deelen?
een, twee vrouwen voor iederen man?
een buit van gekleurde stof fen voor Sisera,
dubbelgestikte doeken voor Sisera's hals!

Zoo moeten, o HEERE, Lbw vijanden vergaan!

c. De beteekenis van den Barakslag voor Israls geschiedenis.

Deze kan moeilijk overschat worden. De geduchte strijdmacht uit
het Noorden is vernield en de strijdwagens zijn uitgeschakeld, dit-
maal in elk geval voorgoed.

Men zal het zich zOO voor moeten stellen: Reeds Jozua behaalde
hier een overwinning, al dan niet als bondgenoot der Hettietische
politiek in een verdeeld Kanadn. Maar de buit viel den Hettieten in
elk geval in de schoot, niet aan Israel. Nu zat hier opnieuw een
Jabin, maar als Hettietische vazal en onder de plak van een Het-
tietisch generaal Sisera, met Hettietische strijdwagens. Het was het 29



laatste overschot van de suprematie van Koesjan-Risjataim, die
eens geheel Kanaan overheerscht had, in den tijd van Othniel reeds
--- direct na Jozua dus ---. Van uit het Zuiden was die macht afge-
brokkeld. Tijdens Debora zijn de omstandigheden gunstig om ook
het Noorden er van te verlossen. De veelbegeerde vruchtbare vlakte
van Jizreel komt nu voor Israel vrij. Evenwel niet lang. De Filistij-
nen komen straks als nieuwe heeren voor Sisera in de plaats. In deze
zelfde streken zal in den strijd om deze zelfde vlakte opnieuw te
herwinnen, Israels eerste koning, Saul, zijn tragischen dood vinden.

f. De zegezang. Het Deboralied.

Dit volgt in den Bijbel op de beknopte vermelding van den
Barak-slag en het uitvoerig verhaal van wat in Jaels tent geschiedde.
De deskundigen houden echter juist het Deboralied voor het oudste
van de twee en voor den opmerkzamen lezer zijn hier naast duistere
galmen vol wilde extase, die het lied zijn eigenaardig karakter geven
van primitieve poezie en die doen voelen welk een molensteen er
van Debora's hart was gevallen, ook tal van kleine trekjes te vinden,
die het geschiedverhaal zelf toelichten.

1 ). Hier merken we alleen op, dat de sleutel tot de overwinning
hier gevonden wordt, in de vermelding van de overstroomende Kison,
die de omgeving ongeschikt maakte voor wagens na het noodweer
van den hemel. Dit beet hier in dichterlijke taal: „Van den hemel
streden zij, de sterren in hare loopbanen streden tegen Sisera. De
beek Kison wentelde ze weg, de beek Kedumim." De beek Kedumim!
d.i. „de oorlogsbeek", eerenaam voor de beek Kison, wegens zijn
aandeel in de overwinning, doordat hij zoo goed had meegeholpen.
Deze ontboezeming, met de geografische ligging van het terrein ge-
combineerd, verklaart, hoe de Israelieten, anders zoo machteloos
tegenover de „ijzeren strijdwagens", hier de overhand behielden en
dat Sisera „op zijn voeten vluchtte", zijn vastgereden wagen in den
steek latend.

Koningen kwamen en streden —
de koningen van Kana5n streden
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Geen buit van zilver bekwamen ziji
De sterren streden van den hemel!
Uit hare banen streden zij tegen Sisera!
De beek Kison sleurde ze mee, de Oorlogsbeek!
De Kison trad naar buiten tegen hen!
Toen dreunden de hoeven der paarden in galop,
In galop van het rennen der sterken!

2). Eigenaardig is verder, hoe de profetes Debora Jahwe en zijn
uitverkoren yolk zoo volkomen vereenzelvigt. De God van den Sinai
komt uit de woestijn naar het veroverde land om de Zijnen bij te
staan; Hij volgt den kortsten weg, denzelf den weg als Israel zelf
destijds had tvillen inslaan, maar Hem kan Edom, dat Israel destijds
niet had toegestaan te passeeren, niet den doortocht beletten:
„HEERE, toen Gij voorttoogt van Seir, toen Gij daarhenen traadt
van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook
dropen de wolken van water; de bergen vervloten van het aangezicht
des HEEREN." Langs den kortsten weg, door niets weerhouden,
komt de Almachtige van Sinai zijn Verbondsvolk te hulp. Noodweer
gaat voor Zijn aangezicht henen en doet de bergen overspoelen
door wolkbreuken (die Sisera's wagens het rijden in de Kisonvlakte
beletten. Zoo moeten wij combineeren met vs. 21).

0 HEER, toen gij uittoogt uit Seir,
toen Gij voorttoogt uit de velden van Edom,
toen beefde de aarde,
toen droop de hemel,
ook dropen de wolken van water.
De bergen wankelden
voor het aangezicht des HEEREN —
voor het aangezicht des HEEREN,
voor den God Israels!

3). De stammen, die meedoen, zijn: Efraim (Jilt Efraim daal
den zij of naar het dal", vs. 14; niet: was hun wortel tegen Amalek,
zooals St. vert.), Machir, (d.i. West-Manasse), Zebulon, Issaschar, 31



Naftali en Benjamin. Dus de helft, het hoogste getal, dat de Richte-
rentijd bijeen heeft gezien!

3. Merkwaardig is, dat aan Ruben zijn wegblijven hoonend wordt
verweten; aan Juda, veel dichter bij, niet. Hoe dat? Was Juda door
de Jebusieten en omgeving geheel afgesneden? Wist Debora, dat
het teveel met zichzelf te verdedigen had te doen? (tegen Amalek
bijv.). Vooral mag niet vergeten, dat in dezen tijd het Zuiden van
Kanaan weer geheel en al schatplichtig was geworden aan Egypte,
dat onder Ramses III hier in een Amonstempel van de heele om-
geving schatting ontving.

* * *

En zoo moeten wij, het heele land overziende, ons de situatie --
ondanks de verlossing in het Noorden -- nog somber genoeg voor-
stellen:

Terwijl het Noorden profiteert van de voorstooten van Egypte
tegen het Hettietenrijk om zijn onafhankelijkheid te bevechten van.
de Hettietenmacht van Sisera, is (door dezelfde politieke constel-
lade! ) het Zuiden weer geheel onder Egyptische suzereiniteit ge-
bracht!

§ 2. De Kinderen van het Oosten.
Gideon uit Manasse (R. 6, 7 en 8).

Zoo jahwé met ons is, waarom is ons dan dit alles
wedervaren? en waar zijn alle Zijne wonderen, die onze
vaders ons verteld hebben?

Gideon, R. 6: 13.

Want het juk van hun last en den draagstok op hun
schouders en de staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij
verbroken, als ten dage der Midianieten.

Jes. 9 : 3.
a. De Kinderen van het Oosten.

Volkenkundig is het een allergewoonst verschijnsel, dat de woes-
32 tijnvolken de korenstreken van de randgebieden, zoodra ze er maar



even kans toe zien, uitplunderen om den eigen honger te stillen;
alles wat ze van waarde kunnen bemachtigen mee op hun talrijke
kernels laden en zich dan langs hun alleen bekende paden, waar de
wind snel de sporen verwaait, in hun voor anderen vrijwel ontoe-
gankelijke schuilhoeken terugtrekken.

Natuurlijk lokt een land, dat in een strijd van alien tegen alien is
verdeeld, de drieste nomadenhorden hiertoe al bijzonder uit en zoo
behoort het geheel bij het donkere, sombere en verwarde tooneel van
het Richterentijdvak, dat ons zulke invallen geschilderd worden, die
eerst recht meehelpen om de ruine en de verwarring volkomen te
maken.

* * *

Het samenraapsel van woestijnvolken, dat als sprinkhanenzwer-
men Kanaans vruchtbare dalen komt leeg-eten, wordt hier samen-
gevat onder den naam „Kinderen van het Oosten". Hun bedoeling
is dus een heel andere dan die van Egyptenaren, die met erkenning
van oppergezag en een vast tribuut in hoofdzaak tevreden zijn, of
van Hettieten, die de grenzen van het eigen rijk naar het Zuiden
trachten uit te schuiven. De „Kinderen van het Oosten" stellen geen
hooge ambtenaren aan en belegeren geen steden; zij overstroomen
het platteland en plunderen dat volkomen uit. De ruine is er vooral
niet minder om!

Als een geregeld seizoenverschijnsel komen ze tegen den oogsttijd
opzetten. In Kanaan is het dan mooi, vast zomerweer. Men rijdt de
schooven niet in wagens naar 't land voor een opkomende bui als bij
ons. Neen, men dorscht het koren met ossen, (al of niet met dorsch-
sleden ) of met ezels op zijn gemak uit op een geschikte plek bij den
akker zelf. Het korrelkoren laadt men in zakken op lastdieren en
brengt het zoo successievelijk thuis. Het stroo laat men in een hoop
op het land bijeenliggen en gaat er met een lastdier een portie
van halen, als men het toevallig eens voor dit of dat noodig beef t;
het speelt in de huishouding van den boer niet zoo'n groote rol als
in ons winterland.

Wanneer men nu in den oogsttijd zoo op het veld in vree bezig is
het resultaat van zijn werken en hopen binnen te halen, dan komen
in snellen draf de vlugge kameelruiters aanrijden, steken en sabelen 33
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neer wat hun in den weg komt en treden zoo bruut op, of heel het
yolk tot hun slaven en slavinnen is gemaakt. Ja erger nog, want ze
laten het niet eens de voor dat yolk zelf noodigen leeftocht over. Niet
alleen het koren laden ze op hun eigen vrachtkameelen, ook het vee
drijven ze in lange stoeten voor zich uit. En wee den bewoner, die
niet snel vlucht!

Daarom wisten de over het land verspreid wonende Israelieten
geen anderen raad, dan zich zoo haast ze konden, bij de nadering
der gevreesde, vlugge, overrompelende benden in de bergen terug te
trekken en hun het meer toegankelijke land ter beschikking te laten.
Dadr, in spelonken en op moeilijk te beklimmen of met kameelen
bijna niet te bereiken plaatsen, hadden ze tevoren reeds in veilig-
heid gebracht wat ze daar heimelijk heen hadden kunnen voeren; nu
kwam het er nog maar op aan het eigen veege lijf te redden, de toe-
gangen te versperren en hier in deze natuurlijke vestingen zoo noo-
dig een beleg te doorstaan in de hoop, dat de ongestadige vij-
and met zijn zwerversnatuur wel spoedig zou aftrekken en uitzwer-
men naar streken, waar in korten tijd meer roof op gemakkelijker
wijze te behalen viel. (R. 6 : 2 ).

* * *

Als het yolk, dat de hoofdmacht uitmaakte van deze „Kinderen
van het Oosten" worden ons de Midianieten genoemd. Hun eigen
land moge dan een hongerland zijn geweest, aan goud ontbrak het
hun niet; voor dien tijd waren zij er zelfs rijk van voorzien; prach-
tig uitgedost traden hun aanvoerders op.

Deze schildering past voortreffelijk op de kameelruiters van Mi-
dian. Dit land toch was gelegen in het N. W. van Arabie. Op de
kaart is duidelijk te zien, hoe de Roode Zee een N. Oostelijke uit-
looper vormt langs de Oostzijde van het Sinaischiereiland.

Aan den Oostkant daarvan lag Midian, waar men nog op tal van
plaatsen heeft gevonden watervoorzieningen, ruinen, stapels uitge-
smolten ertsresten (er kwam hier o.a. zilvererts voor). Meer zuide-
lijk strekt zich een paar dagreizen van de Roode Zeekust een hoog
gebergte uit, evenwijdig daaraan en daarachter een meer dan 1000
meter verheven hoogvlakte. Daarop liggen de ruinen van een oud-

34 tijds aanzienlijke stad, die eenmaal in deze streken een groote rol



moet hebben gespeeld, met o.a. waterleiding over een aquaduct. In
de buurt daarvan bevindt zich vulkanisch gesteente met gouderts.

Op Israel moet Midian wel bijzonder gebeten zijn geweest. Na
een aanvankelijk bondgenootschap, waarin ook Moab schijnt te zijn
betrokken geweest (nog tijdens Mozes' leven) kwam het, o.a. door
de verleiding van Baal-Peor, die Israel dreigde te besmetten en te
vernielen, tot een scherp conflict. Tegen een deel van Midian (ook
onder de vazallen van Sihon van Hesbon waren Midianietische vor-
sten; Joz. 13 : 21!) werd zelfs door Mozes een verdelgingsoorlog ge-
voerd; de „ban" was over hen uitgesproken. Nu zit Israel in Ka-
naan, nadat het gebroken heeft met zijn woestijngebruiken en land-
bouwer en veeteler is geworden. Maar nu komt Midian revanche ne-
men. En wel zoo grondig, dat van Israel niets over dreigt te blijven.

Tot het uitgetarte en moegesarde, nu zelf verhongerende yolk,
naar de wapens grijpt, als de geschikte leider zich maar eenmaal op-
doet en het eerste succes gebleken is tegen die bewegelijke Midianie-
tenzwermen, die zoo komen en zOO verdwenen zijn. En dat is, wan-
neer ze zich juist alweer op den terugtocht bevinden om met buit
en roof beladen weldra het zwaarbezochte land weer te verlaten.
Natuurlijk was een Midianietentroep in dien toestand veel gevoeli-
ger te tref fen dan bij hun komst. Verschenen ze als uiterst snel
verplaatsbare, zeer mobiele lichte cavalerie, op den terugweg reden
ze verspreid als een, zeer uiteengedund escorte van logge karavanen
vee, belast als vrachtdieren voor een deel met korenmassa's en an-
dere buit. Groote kampementen moesten ze betrekken. Langs de
groote hoof dwegen kroop de lange, licht kwetsbare stoet langzaam
voort.

* * *

Het is niet toevallig geweest, dat het juist een vooraanstaand man
uit den stam Manasse is geweest, die naar het zwaard greep, om aan
dezen onduldbaren toestand een einde te maken.

Het was immers juist vooral de korenrijke vlakte van Jizreel, waar-
heen deze benden hun rijdieren draven lieten; diezelfde vlakte, die
ook Egyptische lepers steeds zoo aanlokte en waar benden kameel-
ruiters evengoed als de Egyptische strijdwagens veelvuldige vrijheid 35



van beweging vonden. Vandaar ging het dan -- de ruwe bergstre-
ken bij voorkeur vermijdend, -- langs de heele kustvlakte tot Gaza
toe (R. 6 : 33 en 4). Overgaande van de eene vlakte naar de andere,
waren zij wel gedwongen, het terrein te passeeren, waar het onge-
lukkige Manasse zoo gruwelijk veel van deze woeste horden te ver-
duren kreeg.

Zoo is dan Gideon uit Manasse het geweest, die onder Hoogere
leiding de Midianietenplaag keerde uit Israel. Ongeveer terzelfder
tijd moet het geweest zijn, dat meer naar het Zuiden een Edomieten-
koning eveneens aan een plunderend leger van Midianieten een ver-
nietigende nederlaag toebracht; een van de vele Edomietenkoningen,
genoemd naar den god Hadad (Gen. 36 : 35). Het een met het an-
der gaf Midian zoo'n knak, dat het voor fang van het tooneel of is.

b. Gideon.

Onder de geslachten van Manasse, die ons in het boek Jozua wor-
den opgesomd, staat dat van Abiezer voorop (Joz. 17 : 2; Abiezer =
Vader der hulpe = Vader, die helpt). Het schijnt niet zeer talrijk
te zijn geweest, maar des te meer dapper en invloedrijk. Gideon, een
uit dit geslacht, was ongetwijfeld een voornaam en rijk man. De ge-
wone man had in Israel maar een vrouw. Maar wanneer Gideon
over zijn omgebrachte broeders spreekt, legt hij er den nadruk op,
dat het voile broers waren, „zonen mijner moeder" (R. 8 : 19). Zijn
vader had dus meer vrouwen, een bewijs van rijkdom en aanzien in
dien tijd. Hem behoort ook het stedelijk altaar, hij is blijkbaar stads-
hoofd. Oak Gideon zelf moet blijkens zijn talrijke zonen een heele
harem gehad hebben.

Iemand, die om een nachtelijk karwei op te knappen uit zijn per-
soneel tien uitgelezen „knechten" kon uitkiezen (R. 6 : 27), was
zeker onder het toenmalig Israel Been alledaagsch landbouwer. Dit
alles belet hem niet heel ootmoedig te verklaren: „Zie, mijn geslacht
is het zwakste van Manasse en ik ben de geringste in mijns vaders
familie" (R. 6 : 9). Hieruit spreekt eensdeels de algemeene Ooster-
sche gewoonte om steeds gering van zichzelven te spreken, wat goed
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er van hield om zich op den achtergrond te houden om des te beter
zijn doel te bereiken. In die rol zullen we hem aan het slot nogmaals
aantref fen. 1)

Gideon woont te Ofra, het centrum van zijn geslacht. Dat dit ech-
ter steeds words aangeduid als Ofra der Abiezrieten, heeft zijn goede
reden, want er lag een veel belangrijker Ofra in het gebied van Ben-
jamin, waaraan men anders eerder zou denken. Door den naam Ofra
= hinde wilde men de mooie ligging aanduiden in een aangename
streek.

* * *

Reeds bij den slag aan den Kison zagen we, hoe we in het boek
Richteren soms de sleutel tot het recht verstaan van een geschiedenis
eerst vinden in een bijkomstige opmerking aan het slot ( daar over
de overstelpende plasregens, die den Kison buiten zijn oevers deden
treden).

Waarom was het juist Gideon, die den nationalen oorlog uitriep
tegen Midian? (van den menschelijken kant bekeken!) Het ant-
woord geeft Richteren 8 : 18 en 19: Uit bloedwraak! Omdat hij als
bloedwreker moest optreden voor zijn broeders, die in den omtrek
van den berg Tabor een bende Midianieten in handen waren ge-
vallen en door dezen waren omgebracht.

Van dat oogenblik of liet de gedachte aan wraak dezen man niet
los en wachtte hij slechts op een gunstige gelegenheid. „De redding
van God komt door Zijn geest en Zijn woord. Tusschenoorzaken
en tusschenpersonen worden daardoor niet buitengesloten ...... In-
dien wij het gansche verhaal (over Gideon) nog bezaten, zou ons
zeker ook wel iets gebleken zijn van den samenhang tusschen deze
gebeurtenis en het optreden van Gideon...... En toch in dat alles
— en daarop legt de schrijver van het boek Richteren nadruk en
dat wil hij doen uitkomen —, werkt jahwê door zijn geest...... Het
is te doen om het yolk, niet om een individu hier en daar, om een
eenling ...... Toch, om daartoe te komen, is noodig een mensch.
Wat niet persoonlijk is, heeft Been beteekenis ...... Het boek Rich-

1 ) Flavius josephus noemt hem derhalve een buitengewoon bescheiden man. 37



teren is het boek der verlossingen, liever nog: der verlossers." 1)
Door engelenverschijningen en wonderteekenen bemoedigd, gaat

Gideon dan, zoodra hij een kans krijgt, over tot de daad, die hem
zijn eerenaam Gideon zal bezorgen. Hoe hij tevoren geheeten heeft,
weten wij niet. Zijn beide namen ontving hij eerst tengevolge van zijn
optreden. Jerubbaal = de Baalsvijand; letterlijk: Baal strijdt (met
hem ). Sommigen denken, dat dit zijn oorspronkelijke naam even-
wel was, maar dan gedacht als: Baal strijdt (vOOr hem!) .

Men zou dan, na zijn optreden tegen den Baalsdienst, de bijge-
dachte toevoeging hebben omgekeerd! Gideon, de „Hakker", de
„Houwer", heet hij wegens zijn persoonlijken moed in den strijd
(vergelijk Karel Martel), echter met een duidelijke zinspeling op het
„afhakken" van de „haag - van Baal.

* 
* 

*

Bij een van Gideons teekenen staan we even stil, omdat men in
onzen tijd er wel een zeer diepzinnig symbool in heeft willen ont-
dekken omtrent Israels hooge, doch versmade roeping. Gideon legt
een „viles t ' buiten, d.w.z. de afgeknipte wol van een geschoren
schaap, die nog samenhang houdt. Den anderen ochtend is dit vlies
nat van den dauw, die in Kanaan zoo buitengewoon rijkelijk kan
aanslaan, maar de aarde rondom is droog. Een volgenden ochtend
herhaalt dit „teeken" zich precies andersom: nu is het vlies droog,
ofschoon de aarde nat is van den dauw.

Men heeft hierin wel dit zinnebeeld willen leggen, waarvan in elk
geval Gideon zelf voorzeker niet het flauwste vermoeden kan hebben
gehad: Eerst was Israel gezegend onder alle ornringencle volkeren
door de uitstorting van Gods hemelschen dauw: de verlichting der
geestelijke oogen, de gave der bijzondere openbaring van de ware
religie; de omgeving wist daarvan niet. Na de openbaring van
Christus is evenwel een nieuw tijdperk aangebroken, waarin het
juist andersom is: nu is Israel dood en verstard in het oude bevangen
en den zegen van Gods bijzondere openbaring in Christus dragen
weg de andere volkeren, die eertijds zonder Licht waren.

3 8	 1 ) Prof. Valeton, Het Boek der Richteren, bl. 35 enz.



We halen dit aan als een eigenaardig bewijs, met hoe verschillende
oogen men in verloop van tijd een „teeken - kan beschouwen.

c. Gideon op het oorlogspad tegen Baal.
De naam Jerubbaal.

Het is een zeer eigenaardig verschijnsel in Gideons geschiedenis,
hoe deze held bij voorkeur in den nacht zijn slag slaat; ook legt hri
juist dan zijn oor te luisteren naar den wil van God, die zich in
wonderen en teekenen aan Israels leiders openbaart. Wij noemden
reeds zijn nachtelijke proeven, met een wollen „vlies-, die moesten
strekken ter bevestiging van het juist begrip van wat hem geopen-
baard was door een engelenverschijning, die in de of fervlam van het
zelfontstoken altaarvuur was opgevaren.

Wanneer nu in een nachtgezicht tot Gideon een Goddelijk bevel
komt het Ba5lsaltaar in zijn woonplaats te verwoesten, dan besluit
hij alweer om dat 's nachts te doen. Hij wil, wanneer het licht van
den nieuwen dageraad aanbreekt, zijn familie en stadgenooten voor
een voldongen feit stellen.

Een schel licht werpt deze geschiedenis op Israels afval en ver-
wording in dit tijdvak. Immers Gideons familie, een leidende en zeer
aanzienlijke verwantschap in een belangrijke stam als Manasse, dient
ook volop den plaatselijken Baal. Het is zeker niet in de laatste
plaats om zijn eigen familie, dat Gideon dit karwei des nachts op-
knapt. Hij zoekt tien van zijn vertrouwdste knechten uit, mannen
op wie hij zich geheel verlaten kan. Baals altaar wordt afgebroken
en verwoest. Op de burcht van Ofra, die in tijd van nood als toe-
vlucht moet dienen, wordt een nieuw altaar, voor Jahwe, opgericht.1)
Daarop wordt een zevenjarige stier geofferd aan den God van Israel.
Natuurlijk door Gideon zelf; een priester was bij dit nachtelijk avon-
tuur niet aanwezig; wij hebben hier dus het merkwaardig voorbeeld,

1 ) Het geval is daarom van zoo groot belang, omdat een dergelijk iets in wat
later tijd ti;clens Samuel aan koning Saul zoo bijzonder kwalijk wordt genomen;
er was verschil. Daarover later. 39



dat een niet-Levietisch Israeliet voor een krijgstocht zelf of fert en
zich daarbij nog wel grondt op een direct bevel van God. 1)

Bij het Baalsaltaar had gestaan, wat de Statenvertaling een
„haag" noemt. Het is inderdaad mogelijk, zooals sommigen denken,
dat bij dit Baalsaltaar inderdaad aan niets anders moet gedacht
worden dan aan een „heiligen boom" of een omringende beplanting
van groen hout; immers het gold hier feitelijk een familiealtaar, dat
aan Gideons vader als hoof d der stad toebehoorde. Het is dus
mogelijk hier te denken niet aan een zuiver-Kanaanietisch Baal-
ensemble, maar aan een bastaard-godsdienst, waarbij men meende
Jahwê te dienen onder vormen van Kanaanietischen eeredienst, die
met die van den Baalsdienst analoog waren. In den regel echter was
dit „plantsoen" bij een Baalsaltaar een groene meientak of boom of
versierde paal, in den grond geplant ter eere van Astarte, de Venus-
godin in deze Oostersche streken. Dit is het hout, dat als brandstof
dienst moet doen voor het offer.

Wanneer dan den anderen ochtend heel Ofra verbaasd ziet, wat
deze nachtelijke beeldenstormers hebben uitgevoerd, dan maakt wel-
dra de verslagenheid plaats voor luidruchtige woede. Zij rotten
samen voor de deur van Gideons vader en eischen, dat deze zijn
zoon uitlevert, om hem den dood te doen ondergaan.

Wanneer deze van te voren door Gideon was geraadpleegd, zou
hij hem wellicht van zijn voornemen weerhouden hebben, al was het
maar uit die politiek, die het volksgeschreeuw als opperste wijsheid
aanbidt (vox populi vox Dei). Maar — hoe juist heeft Gideon ge-
zien! ---, voor een fait accompli geplaatst, kiest hij partij tegen de
massa voor zijn zoon. En hij doet dat heel handig, als een geboren
volksleider. Tegelijk overredend en dreigend met den sterken arm.

„Wat is dat voor een god, die niet eens zooveel mans is, dat hij
zijn eigen eer verdedigen kan? Laat Baal zijn eigen ruzies uit-
vechten!" Hier wordt — dit is de sprong vooruit in het denken —,
Baal als krachteloos caricatuur gesteld tegenover de Macht van den

1 ) Er wordt wel vertaald, dat het met de steenen van het oude altaar ge-
schiedde. Deze woorden zijn in de St. vert. weergegeven met „in een bekwame
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er op"; de zin van deze woorden schijnt dus wel zeer duister te wezen.



Eeuwige en er niet langer mee vereenzelvigd. En tevens de dreiging:
„En nu moet het daarmee uit zijn; wie nog langer Gideon naar het
leven staat, die zal zelf direct gedood worden!"

Daarmee verstomt het tumult.
„En", zoo is het opmerkelijk slot, „daarom heet Gideon nu in 't

vervolg Jerubbaal, d.i. Baal strijdt. Men denkt er achter: „tegen
hem."

Maar ieder voelt in die verklaring jets gewrongens. Waarschijnlijk
is het zoo geweest: We weten den oorspronkelijken naam van dezen
Richter niet. Gibeon, „de Hakker", is de eeretitel achteraf. Jerubbaal
is hoogstwaarschijnlijk de andere uitleg, de nieuwe inleg zoo men
lieverwil, van den ouden naam uit den tijd, toen Gideons familie, zijn
vader vooraan, nog Baal vereerde. Oorspronkelijk zal hij als knaap
genoemd zijn: Jerubbaal, naar hun Baalbeeld, met de beteekenis:
Baal is machtig in den strijd, hij strijdt vOcir ons. Maar nu, onder ge-
wijzigde omstandigheden draait Gideons vader, als een handig diplo-
maat, de beteekenis van deze leuze om: „hij heet immers Jerubbaal?
d.i. Baal strijdt? Welnu laat dan Baal het ook maar zelf uitvechten
tegen hem!"

Deze opvatting der dingen heeft reeds daarom alles voor zich,
omdat men in een familie wel iemand zal noemen naar een god,
waarin men gelooft, maar niet licht naar een, in wien men niet ge-
looft en dien men als vijand beschouwt.

d. De nachtelijke overrompeling van de Midianieten bij den
heuvel More bij de vlakte van Jizreel.

De hoofdgebeurtenis bij Gideons verdrijven der Midianieten is
alweer een beslissing, die bij nacht valt.

Gideon heeft uit zijn eigen stam Manasse en eenige Noordelijke
stammen ( Aser, Zebulon, Naftali) een aanzienlijk getal mannen
bijeen weten to brengen. Met die groote massa is hij gelegerd bij de
bron Harod, naar alle waarschijnlijkheid dezelfde overvloedig stroo-
mende bron, waarbij Saul later met de Israelieten kampeerde voor
zijn laatste sombere worsteling met de Filistijnen en die dan genoemd
words „de bron (St. vert. „fontein") van Jizreel" (1 Sam. 29). Ook 41



tijdens de kruistochten was dit een zeer gezocht punt voor het ver-
zamelen van legers met 't oog op de rijkelijke watervoorziening in dit
dorre land. 1)

Uit die groote massa, die veel kaf en weinig koren bevat als het op
strijden aankomt, kiest Gideon 300 man uit, een kleine keurbende,
een „Gideonsbende - zooals de staande term is geworden en houdt
de groote rest in reserve. Hij bepaalt zijn keuze op een hoogst eigen-
aardige manier, nl. naar de wijze van drinken. Op welke wijze dit
precies in zijn werk ging, is niet heel duidelijk. Mogelijk heeft een of
ander religieus gebruik bij het drinken hierin een rol gespeeld. Men
denkt het zich ook wel zoo in, dat hij ieder, die gehaast en jachtig
maar even dronk, naar de reserve verwees en de koelbloedigen, die
niet onder den indruk waren en zich niet haastten, maar er eens op
hun gemak languit bij gingen liggen om rustig en volop te kunnen
drinken, de „mannen zonder zenuwen" dus, uitkoos voor zijn nach-
telijken tocht.

In het gansche Oosten, van Babylonie tot Oud-Griekenland toe,
was voor den Romeinschen tijd (die in vieren indeelde) de nacht
ingedeeld in drie nachtwaken. Bij het begin van de middelste nacht
wake (vs. 19) slaat Gideon zijn slag, dus omtrent tien uren des
avonds, wanneer juist de nieuwe wachters hun posten hadden be-
trokken en dus nog geheel vreemd stonden ten opzichte van de om-
geving, die al lang in schemering en duister was gehuld; zij hadden
nog geen gelegenheid zich te orienteeren omtrent wat al of niet in
de buurt kon zijn.

Het kamp zelf is in den eersten vasten slaap. Evenals de plunder-
expeditie van Koedoer-Lagamar, die Abraham eens achterhaalde,
zoo bevinden zich ook deze Midianieten met al hun buit op den
terugtocht. Hun tenten zijn opgeslagen bij den heuvel More, die,
van Gideons verzamelpunt uit, gezocht moet worden in Noordelijke
richting, naar den kant van Endor met zijn vele spelonken, die nog
heden ten dage, nu dit dorp niets meer beteekent, soms als kameel-
stallingen dienst doen.

1 ) Dat deze bran zoo genoemd werd naar een plaatsje Harod in de nabijheid,
blijkt daaruit, dat eenige beroede „helden - van David daar vandaan kwamen

42	 (1 Kron. 11 : 27).



Van drie zijden laat Gideon, door drie troepen elk van honderd
man, een schijn-overrompeling van het Midianietenkamp uitvoeren.
Elk der mannen heeft een bazuin en een fakkel en ledige kruiken.
Bij den eersten bazuinstoot van Gideon blaast ieder zijn bazuin, met
de rechterhand gehouden, terwij1 de linker de brandende fakkel
zwaait om de half gedoofde vlam feller te doen oplaaien. (Tot nu
toe waren die fakkels, smeulend, in de kruiken verborgen gehouden,
dat de vijand de nadering niet zou bemerken!) Natuurlijk moeten we
het ons niet zoo voorstellen (zooals zoo menig plaatje dat afbeeldt)
dat die honderd man van zoo'n troep allen met hun fakkels op een
hoopje gaan staan, dat de vijand goed zien kan, hoe weinig het er
zijn, — neen, ze hebben zich natuurlijk verspreid over een groote
ruimte, zoodat de vijand, op het daverend gerucht van bazuinen en
aan scherven geworpen kruiken opgeschrikt, wel moet denken te
doen te hebben met een groote menigte, waarvan dit alleen de ba-
zuinblazers en fakkeldragers zijn en de anderen in het duister on-
zichtbaar van alle kanten naderen.

Op dit wilde gerucht maakt zich van het heele tentenkamp een
onbeschrijfelijke paniek meester. Van alle kanten springen de laffe
roovers op om te vluchten, botsen in het duister van het uitgebreide
kamp vol vee en buit tegen elkander op, zien elkander voor vijanden
aan en steken elkander in de verwarring neer.

Daardoorheen hoort men de kreten: „Het zwaard van Jahwe en
van Gideon!" De krijgers van den Abiezriet zijn nader gekomen en
maken, nu in drie groepen van honderd man vereenigd, tumult en
paniek nog grooter, door met het zwaard of de strijdbijl in de vuist
mee er op in te houwen.

Al wat nog vluchten kan, jaagt in wilde ren voort in de richting
op den Jordaan aan, in de hoop nog een der bekende Jordaanvoor-
den te kunnen passeeren, eer hun hier de pas wordt afgesneden.

* * *

Ondertusschen heeft Gideon zijn reserves opgeroepen om mee
deel te nemen aan de achtervolging, niet alleen van de roovers uit
dit kampement, maar ook van de andere, veel grootere benden, die
nog alle op den trek zijn om met hun groote bijeengeroofde kara- 43



vanen over de Zuidelijker Jordaanveren Tangs den korsten weg hun
land van oorsprong weer te bereiken.

Daartoe zendt Gideon nu ook boden naar Efraim, dat die zuide-
lijker veren beheerscht. Naar Efralm, dat hij --- zeker niet zonder
oorzaak — tot nu toe niet mee opgeroepen heeft.

e. Ziba en Salmona. De bloedwraak.

Een gansch verkeerd beeld van wat was voorgevallen, zou het
zijn, indien we het ons zoo voorstelden, alsof Gideon bij den heuvel
More in de buurt van Endor de hoofdmacht der Midianieten zou
hebben verslagen. Integendeel, het betreft hier slechts een betrekke-
lijk klein deel, en dat hij, de Abiezriet het juist hierop zoozeer heeft
gemunt, en met zoo felle energie de vervolging zoo ongehoord ver
over den Jordaan nog doorzet, is om geen andere reden dan......
bloedwraak. Dit toch is de bende, die bij den Tabor zijn eigen
broeders heeft omgebracht.

* * *

Eerst jets over de namen. Die zijn in dezen vorm Hebreeuwsch-
verbasterd. De Israeliet hoorde in Zeba het woord „slachtoffer" en
in Salmunna de woorden „afgesneden schaduw". Maar —, zooals
vanzelf spreekt .--- dragen deze koningen geen Hebreeuwsch-
Israelietische, maar Midianietische namen, waarin evenwel dezelfde
klank moet zijn geweest. Zoo moeten dan de echte namen geluid
hebben: „Ziba" = wolf en „Salmona" = raaf (letterlijk: de zwarte,
d.i. de gewone naam voor dezen vogel). Zoo plaatsen deze namen
ons dan, nader bezien, voor een groote moeilijkheid, want we hooren
in deze geschiedenis nog van twee andere Midianietenkoningen, die
meer Zuidelijk hun koers hielden, en die eveneens zoo heetten:
Oreb = raaf en Zeeb = wolf (ditmaal de namen in Israels eigen
Hebreeuwsch vertaald weergegeven). Het is, op zijn zachtst gezegd,
vreemd, dat deze beide namen hier precies weer zoo voorkomen en
een bevredigende oplossing is hiervoor nog niet gegeven.

We hebben ons deze sjeiks der Midianieten, hier in ons verhaal
44 naar Kananeeschen trant met den naam „koningen- gesierd, voor te



stellen op het prachtigst uitgedost met purperen kleederen, gouden
voorhoofdsiersels en ringen, oorhangers en halskettingen en naar
Midianietisch gebruik hadden hun kameelen eveneens gouden halve
maantjes aan den hals hangen (R. 8 : 26, ook 25 en 26). De was-
sende halve maan is reeds lang voor Mohammed bij de bedoeinen
der woestijn voorwerp van vereering geweest, dat tevens als amulet
dienst moest doen!

* * *

Zoo jaagt Gideon met zijn persoonlijk uitgezochte keurbende aller-
eerst deze Ziba en Salmona achterna met een ware woede der ver-
bittering. Tot ten Oosten van den Jordaan gaat het voort „moede
en nochtans vervolgende" (andere vert.: „moe en hongerig" ). Maar
juist hier, waar het land voor nieuwe invallen en wraaktochten van.
Midian geheel open en bloot ligt, juist hier durft niemand hem bij-
staan. In Sukkoth en Pniel, bekend uit de zwerftochten van Vader
Jakob, weigert men hem zelfs brood, om zich maar niet aan de wraak
van die geduchte Midianieten bloot te stellen. Hoonend vraagt men
hem: „Hebt gij Ziba en Salmona dan al?" Zoolang die leven, kunnen
zij terugkeeren en dan zit Gideon weer ver in Manasse en zal hen
niet redden...... neen, zij blijven maar liever gedwee tegenover
Midian.

Een groote teleurstelling voor de uitgeputte bende: na zoo lange
dagmarschen geen steun te vinden bij het eigen stamverwante yolk.
En toch zet de verbitterde Gideon door: zijn broeders moeten
gewroken.

Bij Karkor, nog een heel stuk Zuidelijk van Sukkoth gelegen,
kampeeren Ziba en Salmona met hun rooverbenden en met alles wat
ze op hun haastigen aftocht van den buit nog konden redden. Daar
achten ze zich zoo veilig en zoo buiten bereik van alle vervolging, dat
ze er geheel zorgeloos legeren (8 : 11). Er zullen niet eens wachten
zijn uitgezet en de naam van de plaats (Karkor = feest) zal onge-
twij feld eer zijn aangedaan. David vindt later in een soortgelijk ge-
val een aftrekkende troep woestijnroovers „etende en drinkende en
verspreid over de aarde" (1 Sam. 30). Hier overvalt Gideon deze
troep voor den tweeden keer en nu met afdoend succes: Ziba
en Salmona worden uit bloedwraak gedood. Met een eed bevestigt 45
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Gideon dat en geeft de reden van het vonnis op: „jahwê leeft! zoo
gij (mijn broeders) had laten leven, ik zoude u niet dooden!"
( R. 8 : 19). Daar hij het voor zich zelf als legeraanvoerder niet pas-
send vindt om ongewapende mannen te dooden, zoo beveelt hij zijn
oudsten zoon, Jether, die hem vergezelt, om de bloedwraak te vol-
trekken. Maar deze, nog jong, weifelt de bloedige executie aan deze
twee sterke aanvoerders te voltrekken; waarop zij zelf, in den trant
van het ,,Maak het kort!" tot den scherprechter, hun verlangen te
kennen geven, dat Gideon, die beter het zwaard weet te hanteeren,
het maar liever zelf moest doen, kort en krachtig. Daarop stoot
deze hen beiden neer.

f. De verhouding tot Efraim.
Tot nu toe had onder de stammen, practisch gesproken, Efraim

de leiding gehad. Dit toch bleek de sterkste stam te zijn, die bui-
tendien zeer de behoefte gevoelde aan uitbreiding.

Jozua, de Groote Leider, was een Efraimiet geweest.
Wanneer Dan zijn land, dat hem oorspronkelijk was toege-

wezen, grootendeels voor de Kanaanieten ruimen moet, dan is het
't sterke Efraim, dat zich onmiddellijk in dit verlaten en betwist
grensgebied weet vast te zetten ( Richt. 1 : 35).

In den strijd tegen Moab, onder aanvoering van den Benjaminiet
Ehud om de verloren gegane streek om Jericho, treedt Efraim op den
voorgrond als de sterke steun, bij wien Ehud toevlucht zoekt en die
hem in staat stelt met succes de resultaten van zijn driesten aanslag
uit te buiten ( R. 3 : 27).

Van Efraim gaat in Debora's tijd de leiding uit om Noord-Israel
van Sisera's tyrannie te bevrijden. Hiervandaan ontvangt Barak zijn
orders voor Naftali en Issaschar (R. 5 : 14). Gideon heeft, om de
hoofdmacht van de Midianieten te verdrijven, Efralm noodig, dat
hij er, uit een oogmerk van particularistische stampolitiek, veel liever
buiten gelaten had (R. 7 : 24 ).

En voorzeker mag niet vergeten worden, zooals wij boven .reeds
opmerkten, dat niet Gideon de hoofdmacht van Midian verslagen
heeft. Hem was het, om particuliere reden, om Ziba en Salmona
te doen!



Twee groote veldslagen heeft Efraim moeten leveren tegen de
groote massa Midianieten, die op het hooren van Gideons overval
bij More, in allerijl hun buit en roof langs den kortsten weg over
den Jordaan in veiligheid trachtten te brengen en daartoe dwars
door Efraim kwamen aangerukt. In de buurt van Beth-Sean moet
Gideon zelf zijn overgestoken om daarna naar het Zuiden af te bui-
gen. De zuidelijker voorden van den Jordaan, waar overtocht mo-
gelijk was, en de toegangswegen daarheen, hield Efraim bezet. De
koene daad van Gideon had overal weer moed in de harten doen
ontvlammen en bij dezen grooten omslag in de mentaliteit van Israel
zocht Midian ( door zijn lange karavanen vol roof kwetsbaarder dan
weleer ) nu wel haastig een goed heenkomen, maar Loch waren deze
doldrieste rooversbenden niet maar van tins, zich zoo maar eventjes
op hun weg door wat saamgeschoold boerenvolk te laten tegenhou-
den, maar hebben ze er natuurlijk integendeel alles op genet zich met
wanhopigen moed door hun tegenstanders heen te slaan.

Twee groote successen vooral heeft Efraim gehad: bij een rots.
later naar dit voorval genoemd, versloeg het een leper onder aan-
voering van Oreb ( = raaf — salmona) en bij een bekenden wijn
pers wonnen zij den veldslag tegen een Midianietenhorde onder
bevel van Zeeb (= wolf = ziba) (R. 7 : 25 en 8 : 2).

Naar Oreb heette hier in 't vervolg de „Ravenrots" en naar Zee])
werd de „Wolvenpers - genoemd.

Dit alles speelde zich af ten Westen van den Jordaan, Coen
Gideon reeds lang was overgestoken naar het Oosten. 1 ) Dad'', over
den Jordaan, zenden zij hem de hoofden van Wolf en Raaf, van
Zeéb en Oreb toe.

Maar tegelijkertijd moet dit gezantschap hem eens duchtig onder
handen nemen over de groote brutaliteit van een man uit Manasse,
om een grooten oorlog met een vijand te beginnen, zonder dat
— naar traditie blijkbaar — Efraim daar eerst in is gekend (zooals
tijdens Ehud en Debora).

Gideon moet — zooals straks nog zeer sterk blijken zal — van

1 ) De eigenaardige plaatsing van de stukken, die nu eens dit deel, dan dat
deel van den oorlog vertellen, kan in dit opzicht licht in de war brengen. 	 47



diehegemonie van dit zoo nabije Efraim absoluut niets hebben. Maar
hij is een fijn diplomaat en weet zoo Efraims naijver tot bedaren te
brengen, juist door op dat uiterst geprikkeld eergevoel te werken
(een homoeopathisch drankje!). Zet nu Loch eens tegenover elkaar,
zoo zegt de „zeer-bescheiden" Gideon, wat wij beiden hebben ge-
daan. Ik ben wel 't eerst begonnen, maar wat heb ik per slot van
rekening verslagen? Net die kleine troep van Ziba en Salmona! Gij
daarentegen de hoofdmacht onder Oreb en Zeeb! Dat van mij was
maar een particuliere tocht feitelijk voor bloedwraak van het huis
Abiezer, dat van u een nationaal succes eerst!

M. a. w. volgens R. 8 : 2: „Wat heb ik nu gedaan dat te ver-
gelijken is met de daden van u? Zijn niet de nalezingen van Efraim
beter dan de wijnoogst van Abiezer?" (Abiezer en niet Manasse,
om op het particulier karakter te wijzen).

Ongetwijfeld is aan Efraim een massa geroofde buit in handen
gevallen, die Midian uit 't gansche land eerst bijeengesleept had.

g. Gideon als stamvorst en stampriester van Manasse.

Wanneer Gideon zijn bloedwraak heeft voltrokken aan Ziba en
Salmona, dan moet hij zijn woede en felle verontwaardiging nog
koelen op de inwoners van Pniel en Sukkoth, die ,-- inplaats van
hem bij te staan — hem zoo hoonend hebben toegeroepen: „Is dan
de handpalm (andere vert. „de vuist") van die vorsten al in uw
macht?"

Op gruwelijke wij ze weet hij met dat volkje of te rekenen. Zeer
curieus in het verhaal is, dat men in het veld een jongen aantrof, die
schrijven kon. Zeker een buitengewoon geleerd unicum voor die
dagen, dat men in zoo'n achterafland niet zou hebben gezocht!

* * *

Gideons daad heeft in Israel een geweldigen indruk gemaakt.
Zijn handige diplomatentaal ( „het middel om de gedachten niet te
uiten, maar om ze te verbergen" ) schijnt zelfs Efraim verzoend
te hebben.

Zoo is per slot van rekening de voldoening algemeen en komt
48 er een voorstel uit de rijen der verzamelde krijgers van zeer wij de



strekking. Wij hebben dat te denken als geuit, wanneer op een laat-
ste bijeenkomst, voor het uit elkaar gaan, de behaalde buit verdeeld
zal worden.

Het voorstel houdt niets minder in dan dit: Gideon erfeliik koning
te maken over heel Israel met opvolging door den oudste ( R 8 : 22 ).
Wie weet hoeveel ellende het Israel bespaard zou hebben, reeds in
de eerstvolgende jaren, indien Gideon dit voorstel had aangenomen!
Blijkbaar gevoelde het yolk ook een sterke vuist en een sterke wil
als hard noodig, om den wagen in het goede spoor te houden, ter-
wijl thans het twaalfspan soms onderling trapte en beet en ieder
een anderen kant uit wou.

* * *

Wat Gideon antwoordt klinkt uiterst vroom en uiterst beschei
den. Maar er zit verborgen diplomatie achter. „Aileen de HEERE
zal over u heerschen!" d.w.z. over gansch Israel, over Manasse
heeft hij blijkbaar wél het stamkoningschap aanvaard. Een van zijn
zonen noemt zich later vol trots Abimelek — mijn vader is koning!
In den repel zag dit op een of anderen god als melek (----- het ver-
basterde woord moloch), maar in dit geval is er alle reden aan te
nemen, dat de naam letterlijk is op te vatten 1 ) en dat met die
„koning" Gideon is bedoeld, als heerscher over den stam Manasse
nl. Wat dit principieel verzet tegen het koningschap betreft, dat
we nog bij den profeet Hosea aantref fen 5 eeuwen later, wij weten,
dat men dit, eer de historie twee eeuwen verder was, Loch reeds
noodgedrongen heeft laten varen.

Maar buitendien heeft hier — zooals we vooral straks zullen
zien — het streng-religieus motief in Gideons diplomatentaal een
heel eigenaardig bijsmaakje. Het doer ons aan, zooals wanneer we
in de Middeleeuwen de Friezen hooren verklaren, dat ze rechtstreeks
onder den keizer staan ...... niet omdat ze zoo opofferingsgezind
waren voor dien verren vreemden keizer, maar omdat de keizer
zoo heel ver en vaag was voor hen en de graven van Holland en
Utrechts bisschoppen zoo heel dicht bij. En Gideon wou beslist niet
Manasse laten overheerschen door het belang van een anderen

1 ) Zoo Kittel H, blz. 43 voetnoot. 	 49
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stam, bijv. ondergeschikt maken aan het belang van Efraim. Hij
herinnert aan Frederik den Wijze, uit Luthers tijd, die als Duitsch
keizer zooveel voor de hervorming had kunnen doen, wat een
Karel V hopeloos bedorven heeft, maar die niet verder zag dan
„zijn" Saksen en die daarom de verantwoording afsioeg.

*
Gideon is de held van de wraak en de man van den wrok. Niet

aileen Ziba en Salmona hadden het ondervonden, ook Pniel en Suk-
koth. Tegen Efralm, dat sterker was, moest hij onderdanig doen,
maar hij heeft dat Efraim, dat met zijn hegemonie-aanspraken in-
derdaad al op een heel ongelegen en ongepast moment kwam, nooit
vergeven. Hij heeft nu nog maar een doel, Manasse geheel onafhan-
kelijk te houden van Efraim, ook op religieus gebied, hoewel het
centrale heiligdom in Efraim stond (waarschijnlijk te Silo).

Daartoe moet hem de krijgsbuit in staat stellen. Van konings-
titel als blijk van waardeering wil hij niet hooren. Lever maar een
tastbaar blijk uit den boven mate rijken goudbuit. Tusschen de 25
en 30 kilogram goud is Gideons beloning.

Daarmede heeft Gideon voldoende kapitaal om zelf een eigen
stamheiligdom te kunnen inrichten, zooals de stam Dan heeft mee-
genomen uit het huis van Micha. Hij stelt dat in Ofra op ( R. 8 : 27).

Bij al dat heerlijke behoort een kostbare efod, dat prachtgewaad,
voorzien van Oerim en Toemmim in de orakeltasch, zooals dat de
hoogepriester droeg. „Er kan naar de letterlijke woorden van de
„vertelling geen twij fel aan zijn, dat Gideon zelf in dit gewaad ge-
„functionneerd heeft bij zijn altaar des HEEREN te Ofra". 1)

„Er zijn kostbare en minder kostbare efods, maar zij zijn
alle te kostbaar. Er zijn er, die opgericht zijn uit een begeerte
om God te verheerlijken, om zichtbare teekenen te hebben,
om toch te maken, dat niet alles zwevend en onbestemd blijft.
Wat heeft men er vaak veel voor over, wat wil Ceder graag het
zijne bijbrengen tot zulk een uitwendige hulde aan God. „En
zij zeiden, wij zullen ze gaarne geven". Zoo heeft God immers

1 ) Aldus prof. Kleinert in Riehms HandwOrterbuch des biblischen Altertums,
50 2e druk.



nog reden om dankbaar te zijn. Dat de gemeente van Christus
zich voor gewaarschuwd houde l  Er is een afzakking, een
verzinnelijking van het geestelijke, die tot opheffing er van
leidt; een miskenning van God, die tenslotte moet leiden tot
ontkenning van Hem...... Indien ik voorbeelden wilde aanha-
len, geheel de geschiedenis, met name der Roomsche kerk, zou
mij ten dienste staan en naast deze, o zooveel ook uit ons
den. De vormendienst, ook in Christelijke landen, voert terug
tot het heidendom; de efod baant den weg voor den Kanaanie-
tischen Baal." 1)

Dit woord van nu reeds een kwarteeuw oud is met name wat
den terugkeer uit zinledig geworden vormendienst tot het heiden-
dom betreft, wel zwaar van toepassing op onzen droeven tijd.

Gideon, de held van het zwaard en van de wraak, als opperpries-
ter, gesierd met efod en orakeltasch bij het altaar dat hij Jahwe den
God Israels gebouwd had in den nacht, toen hij het familieheilig-
dom van Baal verwoestte!

Geen wonder, dat dit een geduchte concurrentie werd voor Silo!
„Gansch Israel" moest er heen, om dat te zien (R. 8 : 27). Het
maakt haast den indruk, alsof het tijdelijk het geestelijk middelpunt
van heel het land werd!

De oude kerkhistoricus Eusebius heeft nog een stuk gekend uit
de Fenicische literatuur, waarin sprake was van een Israeliet Jerom-
baal, priester van den god Jevo. Het kan haast niet anders, of hier-
mee is niemand anders dan Gideon gemeend. „Jerubbaal, priester
van Jahwe".

Gideon, die in zoo vrome termen het koningschap over heel Israel
weigert, priestervorst over Manasse! Uit stampolitiek tegenover
Efralm! Omdat het belang van den eigen scam zwaarder weegt dan
het algemeen belang.

* * *

Het is met Gideons geslacht slecht afgeloopen. De historicus,
die „Richteren" verzamelde, zag er de straffende hand Gods in
over dit neerhalen van het heilige in de politiek.

1 ) Valeton, Boek der Richteren, 46 (iets verkort). 	 51



§ 3. Abimelech, koning IN (niet „van") Israel.

a. Abimelech, de bastaard.

Wanneer we een gestalte- als Abimelech zien bij rookende puin-
hoopen en plassen broederbloed, aan 't hoofd van een ruwe beroeps-
soldateska, en we bedenken dan dat zijn vader een nationale held
was, Wien heel het land zijn redding dankte uit jammer en ellende,
dan vragen we ons een oogenblik verbijsterd af: Hoe is het mogelijk?

En Loch is er van 's vaders karakter ook in Abimelech. Gideon
hebben we leeren kennen als de held van de wraak en den wrok,
die al zijn moed en list en diplomatie combineert om zijn doel te
bereiken. Dit alles vinden we eveneens bij Abimelech, maar dan bij
dezen bastaard in het caricatuurachtige. De wrok op de wettige
broeders bij Abimelech in plaats van de wraak voor de den broe-
ders aangedanen doodslag bij Gideon; valschheid in plaats van list;
beginsellooze intrigue in plaats van diplomatie, woeste brutaliteit in
plaats van moed.

* * *

Wie was Abimelechs moeder?
Hoe meer wij alle bijkomstigheden van wat met Gideon samen-

hangt, combineeren, hoe meer we tot het inzicht moeten komen,
dat deze held ook politiek een zeer slim man is geweest en niet maar
een er-op-los-hakker.

Wat mag hem bewogen hebben, er een nevenvrouw op na te
houden te Sichem, die half Kanadnietische half Israelitische stad,
door onderlinge partijtwisten verteerd? 1)

Waarschijnlijk de wensch om voeling te houden met de oppositie
in Efraim, tegen welks aanspraak op suprematie boven Manasse hij
zoo gekant was, dat dit hem zelfs bewoog voor Manasse een eigen
eeredienst in te richten. Is dit juist gezien, dan was hij hier aange-

1 ) Hierover straks nader. Bij Abimelechs geschiedenis loopen op tal van
punten de meeningen zeer uiteen. We zullen dus onzen eigen weg moeten kiezen

 ondanks de zoo verschillende handwijzers, maar af en toe in een foot de andere
52 meening geven.



wezen op aanraking met de Kana5nietische partij. Heel niet jets vet-
wonderlijks voor iemand uit het geslacht der Abiezrieten, die zelfs
zoover waren gegaan in hun Kanaanietiseering, dat Gideons familie.
zooals we zagen, een Godsvereering had ingevoerd, naar uiterlijken
vorm met den Badisdienst overeenkomend; in dit opzicht was
Gideons efod zelfs een stag vooruit en niet achteruit (voor dien tijd).

Er is evenwel veel meer, dat hier voor pleit. Abimelech heeft door
zijn moeder een grooten aanhang in Sichem en...... dat is juist de
Kanadnietische partij, zooals blijkt uit hun beschikken over de tern-
pelkas van den god van deze partij (R. 9 : 3 en 4, waarover straks).
Zijn moeder moet dus een vrouw van aanzien zijn geweest, aithans
in Sichem bij dit soort yolk; juist daarom geminacht door den vol-
bloed-Israeliet en zoo alleen is het te verkiaren, dat — ondanks
dien aanhang in Sichem — Jotam, de volbloed-noon, haar hoonend
een „dienstmaagd" noemt, zoo eentje van het overwonnen yolk, dat
vernederd behoorde te worden (R. 9 : 18).

Wie dat letterlijk wil nemen als „slavin" maakt de heele invloed
van Abimelech in Sichem, den grond dus voor deze gansche historie,
totaal onbegrijpelijk. 1)

Zijn ooms van moederskant beleggen in Sichem een partijvergade-
ring en doen daar het woord voor Abimelech na zijns vaders dood.
Uit de kas van een heidenschen tempel (straks nader te noemen)
worden de onkosten bestreden van het complot, dat zich hier vormt,
om de echt-lsraelietische heerschappij zich van de schouders te
schudden. Een bende huursoldaten wordt in soldij genomen. (In
de Amarna-brieven komen zulke toestanden telkens ter sprake en
die tijd is nog zoo lang niet achter den rug!)

Wat doet nu echter Abimelech, de bastaard? Allereerst koelt hij
zijn lange jaren opgehoopte wrok. Al dien tijd heeft de eerzuchtige
zich achteruitgezet gevoeld ten gunste van de zonen en kleinzonen
van Gideon te Ofra, uit zijn huwelijken met Israelietische vrouwen
geboren. Op een steen laat hij ze alien afslachten: een petal van
zeventig wordt genoemd, gelijk dus aan het aantal zonen en klein-

1 ) Noordtzij, met wiens voorstelling de onze 't in de hoofdzaak eens is
neemt (2e dr. blz. 368) haar als een Israelietische. Hierin kan ik niet meegaan,
maar volg in dezen de algemeene opvatting. 53



zonen van Jakob, dat de heele familie in Egypte telde.
Dan vergaderen weer de burgers van Sichem en kronen Abi-

melech tot koning bij den hoogen en „heiligen- terebinth (of eik),
die te Sichem is; het is dezelfde boom, waaronder Jozua de steenen
plaatste met de Wet des HEEREN, onder dezen „heiligen - boom,
„die bij het heiligdom des HEEREN was" te Sichem (Joz. 24 : 26).
straks nader).	 4 4 4

Dit deden de burgers van Sichem en het „huis Millo" (waarover
En nu is Abimelech koning! De eerste koning in Israel, niet van

Israel noch over Israel. Wanneer er staat, dat hij „heerschte" over
Israel, dan wordt hier (vs. 22) een deel voor het geheel genomen en
zijn pretentie voor de daad. In de practijk zal zijn gezag niet veel
verder hebben gereikt dan de omgeving van Sichem, reeds in over-
oude tijden als het „land" Sichem aangeduid op Egyptische histo-
rische documenten. En die uitdrukking „heerschte over" Israel zegt
dan ook voldoende, dat zijn heerschappij gevoeld werd als een
vreemde dwingelandij 1 ), ook van vreemde overheerschers wordt op
die wijze gesproken; er staat niet „richtte hij Israel": onder de
Richters telt hij niet mee.

We zullen hem moeten zien als een door persoonlijke eerzucht
gedreven avonturier zonder hoogere principes, die een paging doet
een gemengd Israelietisch-Kanadnietisch koninkrijk te stichten met
nadruk op het Israelietisch. Daar Israel de hoofdmassa vormt, zoo
zoekt hij allermeest daarbij steun, al gebruikt hij in den beginne de
andere partij als steun am langs hun schouders op den troon te
klimmen. Geheel en al een opportunist, die voor geen middel terug-
deinst zijn persoonlijke eerzucht te bevredigen.

Wij zullen trachten dit beeld nader uit te werken.

b. De stad Sichem: de stad van Baal Berit.

„Sichem - beteekent schouder en — naar de opgravingen uit-
wijzen 2 ) —moeten er inderdaad twee Sichems zijn geweest, die als

1 ) Anders Noordtzij, die hem doet steunen op de zuiver-Israelietische partij.
(blz. 368, regel 11 van beneden i. d. 2e druk).

54	 2 ) Zie Bähl, Palestina, opgravingen H § 8 Sichem.



twee schouders bij elkander behoorden. Men had dit ook vroeger
trouwens wel vermoed, juist naar aanleiding van Richteren 9. In vs.
6 vergaderen om Abimelech tot koning uit te roepen „alle burgers
van Sichem en het gansche huis Millo." In vs. 46 vernamen do
burgers van „Toren-Sichem" dat het eigenlijke „Sichem" (zonder
toevoeging) door Abimelech is verwoest en uitgemoord en ver-
sterken zich dan in hun tempelvesting. De oude fundamenten in den
bodem hebben nu werkelijk aangetoond, dat er twee Sichems waren
(die in vs. 6 samen vergaderden en dus een gemeenschap vormden).
Deze twee Sichems sloten tezamen een kleine doch zeer vruchtbare
vlakte af, die tusschen de bergen Ebal en Gerizim lag en door deze
vier uitgestrektheden begrensd was. Het eene wordt aangeduid met
enkel-Sichem, het andere met Toren-Sichem, of alleen Millo, dat is
een zeer breede toren, van binnen met aarde opgevuld tot een geheel,
dat een fortachtig aanzien heeft en dat van boven bebouwd is. Bij
Toren-Sichem nu beyond zich zoo'n Millo, waarop (blijkens vs. 46)
tevens de tempel stond van Baal-Berith. Het aantal inwoners van
deze stad was 1000; blijkens de opgraving moet de zuster-stad onge-
veer even groot geweest zijn. Totaal dus 2000 1).

Reeds zagen we, hoe — wanneer we een figuur als Labaja uit de
Amarna-brieven combineeren met het volstrekte stilzwijgen van het
boek Jozua en met dit hoofdstuk uit Richteren — Sichem in handen
van Israel moet zijn gevallen, doordat het door een van de partijen
in deze onderling verdeelde Hevietische stad (met stamverwanten
van de Gibeonieten dus) te hulp moet zijn geroepen tegen de
andere. 2 ) Dit voortdurend geintrigueer, waarbij ten slotte de heele
stad te niet gaat, vinden we in Richteren 9 nog voortgezet. Allerlei
machten van buiten roept de eene partij te wapen tegenover de
andere, geheel blind daarvoor, dat als het schip van staat met zooveel
handen aan 't stuur op de klippen stoot en zinkt, de muitende partij
mee moet zinken.

1) En Sichem was, naar de opgravingen, veel grooter dan Jericho en dit (naar
het boek Jozua) weer veel grooter dan Ai; toch staat dit voor 12000 genoteerd
in Jozua!

Zie het boek: „Bawls en Burchten", blz. 91: Grootte der steden.
2) Zie het boek: „Verdeeld land en verdeeld yolk", blz. 32 en 90.
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Van oudsher was Sichem hoofd van een stedenbond (evenals
Gibeon alweer!). Vandaar dat Egypte Sichem aanduidde in het
hieroglyphenschrift niet met het determinatief 1 ) voor „stad" maar
voor „land". Vandaar ook, dat de Baal van Sichem, die gedacht
werd aan 't hoofd te staan van dat verbond, den naam droeg van
„Heer des Verbonds" of „Verbondsgod", d.i. Baal-Berith.

De spade heeft resten van zijn tempel aan 't Licht gebracht; het
gebouw was nog geen 30 meter lang en ruim 20 meter breed; dat het
als een geduchte sterkte was gebouwd, als een torenburcht of
millo, bewijzen de meer dan 5 meter dikke muurfondamenten.
In het midden moet de tempel hebben gestaan: men heeft
gevonden de voetstukken van een zestal zuilen en een voetstuk,
dat onder het godenbeeld van Baal-Berith kan hebben gestaan.
In den voorhof trof men eveneens stukken aan van „mooi bewerkte
zuilen." Onder den drempel lag een kuil met beenderen van of fer-
dieren. 2 )

Dit moet dan de tempel geweest zijn, uit welks tempelschat Abi-
melech het geld ontving, waarvoor hij een huurlingenbende in soldij
nam, om als eerste werk de Israelietische nakomelingschap van zijn
vader te Ofra uit te roeien.

c. Oneenigheid tusschen Sichem en Abimelech.

Jether, Gideons oudste, maakt geen krachtigen indruk. We her-
inneren hem ons als den jongeling, goedig maar vreesachtig, die
weifelt om Ziba en Salmona tot voltrekking der bloedwraak het
zwaard in de Borst te stooten. De opvolging schijnt door Gideon in
't geheel niet afdoende te zijn geregeld. Dit alles maakte Abimelech
het gemakkelijk om het bloedbad te Ofra te volvoeren.

Toch is er 66n aan ontsnapt, de jonge Jotam. Met dezelfde driest-
held, die zijn vader Gideon kenmerkte, waagt hij het om de verza-
melde burgers van Sichem toe te spreken (of dit reeds bij de konings-
kroning geschiedde is niet duidelijk). Dit deed hij „van de hoogte

1 ) Determinatief heet in dit schrift een verduidelijkend teeken achter het
woord, dat by. aanduidt of het de naam is van een stad, een land, een yolk.

56	 2) Deze gegevens alle naar prof. Bähl, t.a.p. biz. 62.



van den berg Gerizim", d.w.z. niet van den top, maar van een der
vooruitspringende steile hoeken, die deze berg heeft, om zich daarna
snel uit de voeten te maken.

Verachtelijk laat hij zich uit over de afkomst van Abimelech. Als
hij, de fiere Gideonzoon, die altijd voor vol heeft meegeteld, over
den moordenaar van zijn broeders spreekt, noemt hij hem „zoon
eener slavin," ondanks den grooten invloed van zijn ooms van moe-
derskant, die te Sichem een volksvergadering belegden.

Maar waar het Jotam vooral om te doen is, dat is om wan-
trouwen te zaaien tusschen Sichem en Abimelech en om in 't alge-
meen het aanzien van dit koningschap naar beneden te halen.
Daartoe roept hij zijn bekende fabel uit, waarvan de tendenz kort
en goed hierop neer komt: een verstandig en werkzaam en nuttig
man zoekt in kleinen kring nut te stichten; een baantje om koning
te willen zijn over heel een groot yolk als dit, zoo'n hachelijk onder-
nemen met al het daaraan verbonden risico is geen werk voor een
eerlijk man, die zich zelf respecteert, maar goed voor een avonturier,
een gelukzoeker, een desperado, die niets te verliezen heeft.

Deze conclusie, handig voorbereid door een fabel, die tot het
volksgemoed sprak, is niet alleen bedoeld als verdachtmaking van
Abimelech, maar tevens tot rechtvaardiging van Gideons gedrag, die
een dergelijk algemeen koningschap immers had afgewezen.

Volkomen ad rem merkt Jotam daarbij tevens op, hoe (zelfs de
Kanadnietische partij in) Sichem alle reden had Gideon in zijn wettig
nageslacht dankbaarheid te toonen; dat hij Israel verlost heeft van
de Midianieten, althans den eersten stoot daartoe gaf door zijn ver-
metele overrompeling, daarvan hebben in elk geval óók zij de vruch-
ten geplukt. Met den zwartsten ondank hebben zij dit beloond.

* * *

Het woord van Jotam heeft uitwerking gehad. De kiem van ver-
dachtmaking is gezaaid.

En in gunstige aarde gevallen. Maar al te gauw kwam de ontnuch.
tering over die van Sichem. Hadden zij daartoe dezen Abimelech
mannen gehuurd? Hadden zij hem &Axiom koning gemaakt? an
„van hun eigen vleesch en bloed"? 57



„Als nu Abimelech drie jaren over Israel geheerscht had, zoo
zond God een boozen geest tusschen Abimelech en de burgers van
Sichem” (vs. 22 en 23). Waardoor is die verwijdering ontstaan
tusschen Sichemmers en hun creatuur Abimelech, tegen wien zij nu
„trouweloos gingen handelen," nadat zij eerst „zijn handen hadden
gesterkt, om zijn broeders te dooden"?

De meest voor de hand liggende verklaring, die het best met het
voorafgaande en met het volgende klopt, is deze:

In den verwarden tijd na Jozua's dood, als in Israel hoe langer
hoe meer alle eenheid teloor gaat, als iedere scam (Dan, Manasse)
zijn eigen nationaal hoogepriestertje wil hebben in zijn eigen Gods-
huis, als het bijna tot een botsing komt tusschen Efraim en Manasse,
wie na langen druk het initiatief tot verzet mag nemen, dan is de
politieke sfeer gunstig voor een snellen en sterken groei der Kanad-
nietische reactie te Sichem. Die hoopt in Abimelech geheel en al
haren man te hebben gevonden, om er weer bovenop te komen, ja
om door hem in Israel een heerschende positie in te nemen. Van
moederskant een hunner, van vaderskant zoon van een gezien Israe-
lietisch Richter: ieder moet daarmee tevreden zijn en wanneer hij dan
op den troon zit en, in naam Israelietisch koning, in feite Kanaanie-
tisch protector van Sichem, dan zal door hem Sichem aan het hoofd
komen te staan van heel Kanadn 1 ). Een schoone droom met een hard
ontwaken, al gaf Sichems grootte, vooraanstaande positie en stra.
tegische ligging wel eenigen grond voor zulke luchtkasteelen.

En hoe is nu de werkelijkheid geweest?
Abimelech zoekt óók alleen zichzelf; Sichem met zijn eveneens

egoistische motieven last hem koud. Sichem met zijn familierelaties
was goed genoeg om hem in den zadel te helpen en mag hem verder
blijven steunen. Hij meent te kunnen rekenen op den overste der
bezetting. Zeboel, die de stad wel in bedwang zal houden.

De meerderheid in het land is Israelietisch, van de meerderheid

1 ) Anders Noordtzij. Hij grondt de verwachting der Sichemieten enkel en
alleen op familierelatie, beschouwt Abimelech als volbloed-Israeliet; door hem
„wordt geen beroep gedaan op een nationaal Kanadnietisch gevoel". (in vs. 2 nl.)
Letterlijk zijn we 't met het laatste eens — maar daarom heeft dat Kanaanietisch
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moet hij het hebben. Hij, de bastaard van gemengd bloed, voelt
principieel niets voor nationaal exclusivisme. Israel moet hem de
strijders voor zijn leger bezorgen (R. 9 : 55) en hij zal zich daarom
wel wachten dit in nationaal opzicht voor het hoof d te stooten door
zich te druk te maken met dat zoo verdacht Kanaanietische Sichem.

Deze heele houding juist pleit sterk daarvoor, dat in Sichem niet
de Israelietische partij het machtigst was 1 ). Als het gegaan was om
niets anders dan de naaste verwanten wat extra voordeel te bezorgen
en dus de tegenstelling niet zoo scherp ware geweest in nationaal
opzicht, dan had Abimelech daar ongetwijfeld wel aan toe kunnen
geven en zou hij allerminst de man zijn geweest om scrupules te
toonen   heeft niet, betrekkelijk kort daarop, Saul naar eigen rond-
borstige bekentenis precies zoo gedaan en heel Benjamin mee laten
profiteeren van de voordeelen van zijn koningschap ( I Sam. 22 : 7).

ja, Abimelech maakt niet eens dit „halve - Sichem tot zijn resi-
dentie, maar vertoeft daartoe, uit politiek oogmerk, elders.

Sichem is uiterst ontevreden. Bittere wrok zet zich vast bij zoo
groote teleurstelling. De oude intrigues beginnen weer, nu tegen
Abimelech. Men huurt heimelijk ruwe soldatenbenden tegen hem.
Maar die richten niet veel van beteekenis uit. Hun heldendaden
bestaan vnl. in het overvallen van vreedzame handelskaravanen langs
de wegen, zoodat het heele land in de omgeving onveilig wordt. De
daardoor benadeelden beklagen zich bij Abimelech. Hij toch is de
man, die de orde moet handhaven (vs. 25).

d. Gaal ben Ebed.

Over niemand zijn de meeningen meer verdeeld dan over Gaal;
zelfs over zijn eigenlijke naam strijden de taalgeleerden!

Wanneer die van Sichem hooren, dat er bij koning Abimelech is
geklaagd over den overlast, dien het verkeer ondervindt van de in
hun soldij staande ongeregelde benden, die in de omgeving van de
stad rondzwerven, dan wordt het den inwoners van Sichem toch wel
wat bang om 't hart en duchten zij Abimelechs wraak. Onder deze

1 ) Noordtzij denkt Nvél, anderen van niet.	 59



omstandigheden verschijnt Gaal ten tooneele. Aan het hoofd van
een bende krijgsvolk marcheert hij de stad binnen.

Waarschijnlijk hebben wij in hem te zien een avonturier gelijk
Abimelech zelf was. Een condottiero, die zijn slag zoekt te slaan en
in troebel water wil visschen.

Welke partij hij eigenlijk is toegedaan, hangt vnl. of van de ver-
taling van vs. 28, die zeer verschillend is.

En Gaal, de zoon van Ebed, zeide: Wie is Abimelech en wat is
Sichem, dat wij hem dienen zouden? is hij niet een zoon van Jerub-
baal en Zeboel zijn bevelhebber? dient de mannen van Hemor, den
vader van Sichem ( d.w.z. de Hevieten, dus de Kanaanietische partij)
want waarom zouden wij hem dienen?

Aldus de Statenvertaling en dan is Gaal dus de woordvoerder en
zwaardvoerder van de Kanaanietische partij, dien een zoon van
Gideon nog veel te Israelietisch is, zij het dan ook een halfbloed.

Geheel anders vertaalt de bekende prof. Kittel (in zijn algemeen
gewaardeerd standaardwerk II, biz. 46): „Wie is Abimelech en wie
de zoon van Jerubbaal, dat wij hem dienen? Is hij niet een Sichemiet
en Zeboel zijn stadhouder? Nu, laat hem dan de mannen van Hemor,
den vader van Sichem dienen — waarom evenwel zouden wij zijn
knechten zijn?" Wij zien uit deze „reconstructie van de tekst" hoe-
zeer iemands opvatting der historie van invloed is op zijn vertaling,
meer nog soms dan de beste talenkennis. Want Kittel staat op het
standpunt dat Abimelech de voorman is van de Kanaanietische
reactie, aan Israel vijandig en dat Gaal niet als Sichemiet kan
spreken, omdat hij van buitenaf in de stad gekomen is. Dat laatste
beteekent naar onze meening al heel weinig: voor zoo'n bendehoofd,
zoo'n gelukzoeker, die de vanen van den meestbiedende volgt, voor
zoo'n fortuinjager zonder hoogere principes, geldt voorzeker: „wiens
brood men eet, wiens woord men spreekt" en hij werpt zich een-
voudig als woordvoerder van een partij op. 1)

Maar de kijk op Abimelech beheerscht hier de heele situatie. Vol-
gens Kittel is hij de hoofdman der Kanaanieten en anti-.Israelietisch

1 ) Zooals in onzen tijd -- niets nieuws onder de zon — menig niet-arbeider
60 zich politiek tot hun vertegenwoordiger opwerpt en uit naam der arbeiders spreekt.



en dus moet zijn tegenstander Gaal wel de voorvechter zijn der
zuiver Israelietische partij.

Volgens Noordtzij is daarentegen juist andersom Abimelech de
vaandrager van het zuiver-nationaal Israelietisch volksdeel en dan
16n zijn tegenstander Gaal dat niet zijn.

Naar onze opvatting is Abimelech noch het een noch het ander,
maar een beginselloos man, wien het enkel en alleen te doen is om de
macht, om de macht „an sich", de macht op zichzelve en wien alle
partijen welkom zijn, die hem steunen willen.

We zullen derhalve Gaal kunnen beschouwen los van Abimelech
als iemand van hetzelfde slag.

Voor we nu daartoe overgaan, geven we van de boven omstreden
tekst nog een derde vertaling, ditmaal van een ten opzichte van de
taal zoo deskundig geleerde als Nowack: „En Go-al, zoon van Obed,
sprak: Wie is Abimelek en vie Sichem, dat wij hem dienen zouden?
Hebben niet jerubbaals zoon (dus Abimelech) en Zeboel, zijn land-
voogd, de lieden van Hemor (den vader van Sichem) gediend;
waarom zouden wij dan nu hem dienen?" Deze derde vertaling staat
dichter bij de Statenvertaling, ja dikt die nog aan en verscherpt die.

„Waarom," zoo spreekt Gaal hier, „zouden wij Abimelech dienen
en voor zijn belang strijden? Hij behoorde"volgens de oorspron-
kelijke afspraak met Sichems burgers bedoelt hij — „integendeel
onze belangen te dienen. Het wordt anders de omgekeerde wereld!"

* * *

Wie is nu Gaal? Prof. Noordtzij denkt het zich zoo in: Abimelech
is de Israeliet, Zeboel de man, die aan 't hoofd staat van Sichem,
Gaal („waarschijnlijk een Kanaanietisch bendehoofd") is de derde,
die zich van de macht zoekt meester te maken door zich tusschen
beiden in te schuiven.

(De woorden „Is niet Zeboel de bevelhebber van Abimelech" vat
men dan op als een verdachtmaking van dezen door Gag; zooveel
als „Zeboel doet zoo weinig tegen Abimelech, hij kon net zoo goed
diens stadhouder zijn, maar ik, Gaal, zal dat wet eens anders op-
knappen! )

Ten opzichte van Gaal lijkt ons deze voorstelling van zaken 61



aannemelijker dan die van Kittel; ten opzichte van Zeboel gaan wij
hierin niet merle: wij houden Bien wel degelijk voor Abimelechs ver-
tegenwoordiger; alleen may niet vergeten, dat het in dit drama van
eerzucht en eigenbelang ieder der handelende hoofdpersonen uit-
sluitend en alleen te doen is om de macht aan zichzelf te brengen en
dat ieder zoo noodig daarvoor veinst en intrigueert en een rolletje
speelt.

Het feest in Sichem, het uitbundigste feest van het heele jaar: het
feest van den wijnoogst! Oogstliederen zingend, vroolijk en jubelend,
is heel Sichem in een feestroes. Wanneer in Silo de jonge meisjes
reidansen hielden bij zoo'n gelegenheid, dan ging het hier om Baal-
Berith, waar de Kanaanietische inslag zoo bijzonder sterk was, zeker
nog wel wat uitbundiger toe. In het tempelhuis van Baal-Berith wor-
den dankoffers gebracht: men zit er feestelijk te smullen en er wordt
niet weinig bij gedronken: het is immers een wijnfeest?

Men meent wel dat met de „lofliedekens - (St.v.) van vs. 27
bedoeld zijn de trillers ter eere der nieuwe maan; het was dan tevens
het feest der nieuwe maan. Een dubbel feest dus. Een zeer groot
feest.

Dit gejubel onder den invloed van vreugde en wijn, acht Gaal het
geschikte moment voor een politieke feestrede. Het is bij deze gele-
genheid, dat hij de boven vermelde woorden spreekt: „Het is de om-
gekeerde wereld: Abimelech behoorde ons belang te dienen en wij
daarentegen kunnen ons opofferen voor hem, o zonen van Hemor. 1)

Natuurlijk dat vindt in den feestroes voile instemming. En Gaal
weet het ijzer te smeden, als het heet is:

„Och, had ik hier maar het opperbevel! Dan was er gauw met
Abimelech afgerekend!" (vs. 29) 2).

1) Vers 29 b: En tot Abimelech zeide hij: „Vermeerder uw heir en trek uit-
is waarschijnlijk door een afschrijver op iets verkeerde plaats gekomen en behoort
veeleer tot de boodschap van Zeboel (niet van Gaal) aan Abimelech.

2) Hier dus weergegeven naar de laatst genoemde vertaling in denzelfden zin
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e. Zeboel.

De feestrede van Gaal bij het wijngelag in de tempelruimte van
Baal-Berith is een rechtstreeksche uitdaging aan Zeboel, het hoofd
der stad, al wordt diens naam niet genoemd. Gaal heeft blijkbaar
gehoopt, dat men in Sichem Zeboel, het dubbelhartig hoofd der stad,
zou afzetten en zou vervangen door hem, tot nu toe slechts onder-
geschikt bevelhebber van een nieuwgeworven bende. Maar dat is
niets voor de mannen van Sichem, menschen van halve maatregelen.
Zij maken een jammerlijken indruk van voortdurend geintrigueer
zonder doorzettingsvermogen, van half werk zonder vast plan, van
meer mannen van het groote woord dan van de groote daad te zijn.
En feitelijk is Gaal net een man van 't zelfde soort; wat dat betreft
kon hij ook een Sichemiet zijn!

Zeboel neemt direct de toegeworpen handschoen op. Van al de
duistere figuren op dit droeve tooneel stuit hij wel het meeste tegen
de Borst door zijn grenzelooze dubbelhartigheid en totale onbe-
trouwbaarheid. Oorspronkelijk stadsbevelhebber van Abimelech,
ziet hij er in de eerste plaats naar uit, voor zichzelf voordeel te beha-
len en zich onafhankelijk te maken. Blijkbaar lief hij het conspiree-
ren van Sichems burgers tegen Abimelech heimelijk toe. Althans
ook van Gadls inkomst in de stad geeft hij hem pas dan bericht, als
hij kookt van woede over het persoonlijk gevaar, dat hij in zijn positie
loopt tengevolge van de uitdagende rede van Gaal.

Nu eerst zendt hij een bode tot Abimelech, wien hij niet alleen op
de hoogte brengt van Gaals oproerige taal, maar wien hij ook aan-
wijzing geeft, hoe te handelen, om Gad' in handen gespeeld te
krijgen. Hij moet maar zoo spoedig mogelijk tegen de stad
oprukken 1 ): Vermeerder uw heir en trek uit!

* * *

Het is de groote fout van Sichems burgerij geweest, dat ze Gaal
en Zeboel rustig naast elkaar hebben gelaten en niet Of voor de
eene Of voor de andere hebben gekozen. Misschien zag hun politiek
er voordeel in niet van een overste afhankelijk te zijn en om beide

1 ) Hierbij de 2e helft van vs. 29.	 63



tegen elkander uit te spelen, doch met die kortzichtigheid zijn ze
dan Loch maar naar buiten te gronde gegaan, juist doordat ze
inwendig vrij wilden blijven.

* * *

De verraderlijke Zeboel blijft oak na dit alles zich voordoen als
vriend van Gaal en vijand van Abimelech. Ondertusschen waakt
hij voor zijn eigen belang. Wanneer hij den aanval van Abimelech
verwacht, houdt hij met zijn yolk wacht bij de stadspoort. (Men
heeft bij Sichem meer dan een van deze poorten blootgelegd;
die in 't Noord-Westen had vier hoektorens.) Gaal voegt
zich met zijn mannen bij hem. Duidelijk blijkt uit het vervolg,
hoe deze nog altijd in ondergeschikte positie was. Zoo Lang mogelijk
probeert Zeboel aan Gaal, die al spoedig onraad bemerkt, de nade-
ring van Abimelechs benden uit 't hoofd te praten. Als geen ont-
kennen meer baat, onthult hij in eens, dat hij wel afweet van Gaals
groote woorden bij het wijnfeest. „Waar is je groote moed nu?
word je soms al bang en wil je binnen de muren?" (wat het ver-
standigst zou zijn geweest!) Zoo ziet Gaal zich uit een valsch gevoel
van krijgsmanseer gedwongen den kamp in het open veld te wagen
tegen de overmacht. Intusschen bezet Zeboel met zijn mannen
wallen en poort, alsof hij bij wijze van reserve de stad dekt. In wer-
kelijkheid levert hij door deze handelwijze Gaal over aan Abimelech,
die met zijn groote overmacht korte metten met hen maakt. Slechts
een klein deel slaagt er in, om Sichem weer te bereiken. Ongetwij
feld hebben ze de poort gesloten gevonden en zijn op andere wijze
binnen de muren gebracht. Op een Egyptisch monument, waarop
een dergelijke vlucht binnen de wallen door een verslagen leger in
Noord-Kanadn staat afgebeeld, ziet men hoe vrienden en kennissen
bijv. de vluchtelingen door middel van aaneengebonden mantels
ophijschen!

* * *

Tot nu toe heeft Zeboel Gaal ontzien. Nu maakt hij er gauw
een eind aan. Niet alleen is Gadis prestige weg ( „de burgers van
Sichem verlieten zich op hem," vs. 26), maar bovendien is hij het
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de stad; nu is er immers voor Abimelech geen aanleiding meer om
verder in te grijpen?

Alweer Zeboels dubbelzinnige houding: zoo slooft hij zich als
partijganger van Abimelech uit ...... maar: de poorten blijven ge-
sloten. Abimelech zelf wordt in Sichem niet gewenscht. Ook Zeboel
wenscht dat niet: hij blijft liever zelf baas! 1)

I. De verwoesting van Sichem.

De inwoners van Sichem denken, dat hiermee de geschiedenis is
afgeloopen. Abimelech heeft zijn wraak op Gaal gehad; zij hebben
hun vazallentrouw betoond door dezen aanvoerder, die zich met
zijn bende in de stad had geworpen, van alles de schuld te geven en
hem te verdrijven. En nu...... is alles weer als gewoon. Zoo
denken ze.

Abimelech is immers weer afgetrokken naar Aroema? (waar-
schijnlijk een paar uren ver, in Zuid-Oostelijke richting op den
Jordaan aan).

Den volgenden dag — er is geen soldaat meer te bekennen —
trekt Sichems bevolking zorgeloos naar akker en wijnberg om verder
den overvloedigen oogst binnen te halen. Angstgeschrei! hulpgeroep!
Abimelechs benden hebben de argeloozen overvallen. Ondertus-
schen hebben andere troepen van hem de wegen naar de poort bezet
(vs. 44). Er is geen ontkomen aan! Alles wordt neergeveld.

Abimelech... de man van wrok en wraak! Nog dien ganschen dag
duurt het gevecht om de stad, dat eindigt met haar totale uitmoor-
ding en verwoesting. De plaats, die ze eens innam, wordt met zout
bestrooid; zinnebeeldige handeling: nooit kome het hier tot nieuwen
bloei!

Dan Wendt Abimelech zich tot het andere Sichem, tot Migdal-
Sichem ( = Toren-Sichem) of Millo. Het ongeluk, dat de zuster-
stad trof, diende hier tot waarschuwing: men heeft zich verschanst
in de sterke tempelburcht, 1000 menschen (vs. 46).

1 ) Daar verder in de geschiedenis Zeboels naam niet meer genoemd wordt,
zoo veronderstelt Kittel, dat hij door de ontevreden inwoners van Sichem is ge-
dood. Dit is niets dan een vermoeden. Eerder kan men veronderstellen, dat hij
bij de verwoesting van Sichem door Abimelech gesneuveld is.
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Nu gaat Abimelech hout hakken en gelast alien soldaten, zijn
voorbeeld te volgen. Is niet een met donker bosch begroeide berg
dichtbij, de Salmon? ( = de zwarte; men vergelijke de naam „Zwar-
tewoudu en salmona = raaf ).

Groote stapels brandhout hoops de verbitterde, grimmige Abi-
melech, de man-zonder-genade, op voor de tempelburcht. In rook
en vlammen komen de duizend menschen om.

g. Het einde van Abimelech.

Abimelech heeft dezelfde tactiek toegepast als later in ons vader-
land Alva: door uitroeiing en verwoesting schrik aanjagen en totale
onderwerping van de rest afdwingen. Het resultaat is hetzelfde
geweest: verbitterd verzet tot het uiterste.

Zoo vinden we hem dan terug, bezig met het beleg van Tebes,
een stad een paar uren gaans N. 0. van Sichem.

Ook hier is een buitengewoon sterke torenburcht, ditmaal als laat
ste toevluchtsoord in het midden van de stad. Hierheen zijn alle men-
schen gevlucht. Abimelech wil het oude beproefde middel toepas-
sen: de toegangspoort van dezen toren „met vuur verbranden".
Driest waagt hij zich echter te ver naar voren. Een bovensteen uit
een handmolen 1 ) door vrouwenhand geworpen, verplettert hem de
hersenpan.

De laatste woorden van den eerzuchtige waren het bevel aan zijn
wapendrager, om hem te doorsteken „opdat zij niet van mij zeggen:
een vrouw heeft hem gedood!" Feitelijk toch wel! Onoprecht tot in
den dood toe, in zijn laatste woorden nog het zelfbedrog der ijdele
schijn van eer!

„Zijn krijgsvolk verliep aanstonds na zijn dood" zegt Flavius
Josephus (h. IX v. h. 5e boek). Volgens R. 9 : 55 waren dat meest
Israelieten. Dit bewijst wel, dat hij niet een Kanadnietisch partij-
ganger was, maar volstrekt niet, dat hij voor specifiek Israelietische
belangen vocht. Hij nam eenvoudig in zijn dienst wat hij krijgen of

* * *

1 ) St. vert. verkeerd: „stuk van een molensteen." Een handmolen bestond uit
66 boven- en ondersteen.



dwingen kon, al mag hij in zijn strijd tegen Sichem uit politiek en
uit persoonlijke wraakzucht hebben gespeeld op de nationaal-
gestemde snaren van het volksgemoed.

Hij is een duistere figuur, in een duisteren tijd, bevlekt met broe-
derbloed, den blik beneveld door hartstochtelijke blinde wraak-
zucht; die daar staat gewapend met moordbijl en brandfakkel, bij
het helsche licht van brandende steden en het oorverscheurend gegil
van gefolterde menschen.

* * *

Toch is Abimelech in Israels geschiedenis een zeer belangrijke
figuur.

Ten eerste uit een oogpunt van bestuur.
Zijn poging om een gemengd Israelietisch-Kanaanietisch ko-

ninkrijk te stichten, dat op de Israelietische meerderheid steunde,
maar dat naar wezen en traditie en afkomst veeleer heidensch-
Kanadnietisch was 1 ), is totaal mislukt.

Ten tweede. Het is (ondanks hemzelf ) tenslotte zoo geloopen,
dat dit Sichem, dat een gevaar voor Israel dreigde te worden, het
slachtoffer werd van het roof Bier, dat het zelf op Israel had losge-
laten. „Sichem werd als Kanadnietische stad verwoest en als Israe-
lietische weer opgebouwd." 2 )

Ten slotte. We zien in Abimelechs geval een dier zeldzame
stukken historie, waarin zich werkelijk afval en straf zóó duidelijk
in oorzakelijk verband aaneenschakelen, dat het voor ons mensche-
lijk inzicht reeds hier duidelijk is.

Gideon, door een gevoel van wrok en terugzetting tegenover
EfraIm gedreven, sticht een eigen stamheiligdom te Mznasse en gaat
daar met zijn door bloed bevlekte handen zeif als vertegenwoordiger
der Godheid voor 3 ). Zijn eigen bastaardzoon, door dezelfde

1) Zelfs Noordtzij, die in Ab. den man ziet, die Israelietisch voorvechter is,
moet erkennen: „Om de Kanadnieten tot medewerking te kriyjen, richt hij zich
eenvoudig naar hun religieuze practijken... gekroond naar Kavnitaietische ritus...
in den tempel van Baal-Berith."

2) De laatste zin is van Wellhausen.
3) David mocht om die redenen later niet eens den Tempel bouwen! (1 Kron.
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gevoelens gedreven, bezoedelt zijn handen met het bloed van
Gideons nageslacht. Maar ook hem achterhaalt de wrekende ge-
rechtigheid: hij, de bovenmate-eerzuchtige sneuvelt door vrouwen-
hand (vs. 56). En eveneens staan daar die burgers van Sichem, die
door hun tempelgeld den broedermoorder in staat stellen zijn af-
schuwelijk opzet te volbrengen, als geblinddoekt voor de afgrijse-
lijke toekomst: dezelfde man, hun creatuur, zal hen in dezen zelfden
tempel eens levend verbranden!

h. Jair en Tola.

Wat geschiedde er na Abimelechs dood?
Twee namen worden ons genoemd van vooraanstaande manner.

uit dat tijdvak: Tola en Jair, die ieder een twintigtal jaren op den
voorgrond stonden, elk aan éêne zijde van de Jordaan, mogelijk
gelijktijdig ongeveer.

Tola was uit den scam Issaschar, maar --- en dit wijst weer sterk
op de suprematie van Efraim — om meer invloed te kunnen uitoefe-
nen, ging hij onder Efraim wonen.

Jair was een zeer rijk man met veel zonen in het district Havvoth-
Jair (Jair-Ringen) beoosten van den Jordaan, in het tot Manasse
gerekende Jordaan-Duda (zie vooral hierover hoofdstuk II § 1 d bij
Manasse in het vorig boek).

Hij mag niet verward worden met zijn naamgenoot Jair uit den
tijd van Mozes, die deze streek veroverde en een groot held was.

Van beide „kleine" richters Tola en Jair weten we eigenlijk niets
dan dat het aanzienlijke menschen waren.

* * *

Zoo sluit dan dit tijdvak of met het kleine en alledaagsche. Een
groote krachtfiguur had anders Israel wel noodig gehad. Na Abi-
melechs dood lag het opnieuw futloos en verdeeld.

En een groote wereldschokkende volksverhuizing stond gereed
zijn stroomen over het kustland uit te gieten.
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HOOFDSTUK III

DE VOLKSVERHUIZING
OM DE OOSTELIJKE HELFT DER

MIDDELLANDSCHE ZEE IN DE 12e EEUW v, o. j.

§ I. De samenhang tusschen de Dorische volksverhuizing
en de komst der Filistijnen in Kana5n.

Heb Ik niet even goed de Filistijnen opgevoerd uit
Kaftor ( = Kreta) als de Israelieten uit Egypte?

Amos 9 : 7.

Wanneer wij het woord „Volksverhuizing" hooren, denken we
onwillekeurig aan die geweldige opschudding, die in Europa geen
yolk op zijn plaats liet behalve de Friezen in hun ontoegankelijke
moerassen (en wellicht ook de Littauwers) omstreeks 3 en 4 eeuwen
na onze jaartelling. Een heele beschaving gaat dan in West-
Europa to gronde en uit een reeks van botsingen en een groote
chaos consolideeren zich dan langzamerhand die instellingen, die wij
Middeleeuwsch noemen.

Het is evenwel lang niet het eenige tijdvak van volksverhuizing
in de geschiedenis. Ook aan het begin van wat men in de oude
geschiedenis van Griekenland wel de „Oud-Grieksche Middel-
eeuwen” noemt, staat zoo'n veelbewogen tijd van volkerenberoering,
die rondom het Oostelijk Bekken der Middellandsche Zee alles in
beweging bracht en waarvan de echo's weerklinken zelfs uit de
Egyptische berichtgeving van dien tijd.

In Griekenland, waar zich reeds Helleensche stammen (Ioniers en
Aeoliers) gevestigd hadden naast andere niet-Helleensche volken,
diongen de Doriers als laatste Helleensche stam uit het Noorden op
naar het Zuiden; hun plaatsen in Thessalia werden weer ingenomen
door de uit Epirus opdringende Thessaliers met hun adelregeering
en talrijke troepen lijfeigenen. Alleen in het kleine landschap Doris 69



bleven daar Doriers hangen. De groote massa drong verder Zuid-
waarts. Niet vreedzaam, want het land was bezet! De eene scoot
zuidwaarts werd gevolgd door een andere na verloop van tijd en
iedere nieuwe stuwing zette al de omringende volkerengroepen
in deinende beweging; eerst tegen het Egyptische strand braken ---,
zooals we straks zien zullen --. de laatste voortrollende brandings-
koppen. Men teekende daar op, dat de „zeevolken - in beweging
kwamen en dat de eilanden „onrustig waren geworden. - Want
tot op en over de eilanden der Aegeische zee, Kreta inbegrepen4
plantten zich de volkerenstooten voort.

* * *

Welke volkeren bewoonden als niet-Grieken deze streken, eer de
Doriers van het Noorden uit ze voor zich uit dreven en zoo in de
engte joegen, dat ze een toevlucht zochten over zee?

Men vatte ze vroeger wel samen onder de verzamelnaam „Pe-
lasgen - . Maar dat is niet juist gebleken. De Pelasgen vormden
slechts een deel dezer niet-Grieksche stammen. „De Pelasgen zijn
een product der generaliseerende dichtkunst en geschiedschrij-
ving." 1 ) D.w.z.: Van de voor-Grieksche volkjes heette een enkel
Pelasgen en deze naam heeft men eenvoudig op alle voor-Grieksche
bestanddeelen der bevolking, hoe uiteenloopend ook, overgedragen.
Wat nu de werkelijke, betrekkelijk kleine groep dezer echte Pelasgen
betreft:

Als historische scam kwamen ze allèên voor in Thessalia en op
Kreta. Nog in den Myceenschen tijd hing de Voor-Grieksche bevol-
king samen met de Kleinaziatische. Men denkt daarbij vooral aan
de Kariers, die het Zuid-Westen van Klein-Azie bewoonden 2).

„Tegenwoordig wins steeds meer de meening veld (van Kretsch-
mer), dat de niet-Arische Kariers, vooral op Kreta, de voorgangers
zijn geweest der Grieken, en dat ze met de Myceensche kultuur heb-
ben moeten wijken voor de aanstormende nieuwe indringers uit het

1) Prof. Dr. H. Swoboda (Praag) in: Griechische Geschichte, 4e verb. Auf-
lage, Leipzig 1921.

2) Zie vorig werk; ook prof. Pohlmann, Grundrisz der Griechischen Ge-
70	 schichte, blz. 18.



Noorden" (Weber-Baldamus, deel I, biz. 54).
Kreta heeft in de beschavingsgeschiedenis der wereld een heel

eigen plaats. 1 ) Het vormde tevens een verbindingspunt tusschen
Egypte en Griekenland:

„Voor de scheepvaart van die dagen, toen men zoo weinig moge-
lijk voile zee hield, was de afstand tot de monden van den Nij1 al
rijklijk groot. Hogarth zag tijdens zijn opgravingen to Zakro, dat
deze haven op de Oostkust van Kreta" (het Z. van de verste Oost-
rand) „nog altijd door de sponsenvisschers als laatste rustplaats
wordt aangedaan voordat zij in hun open schuiten naar Afrika over-
steken. Zoo zullen ook de oude Kretensers, uit Egypte terugkee-
rende, amechtig in Zakro geland zijn; dat verklaart de rijke vondsten
op een plaats, die de stoombooten nu links laten liggen, zooals de
meeste ook geheel Kreta voorbij varen." 2)

Naar den anderen kant van Kreta lagen de Grieksche eilanden,
die den zeevaarder van dichterbij lokten, „van eiland tot eiland,
steeds verder, totdat hij het vasteland bereikt had. Vele eilanden
hebben hun eigenaardigen rijkdom ...... "

Kreta als stamland der Filistijnen, — laten we dit punt jets nader
bezien. Dat ons vooral daarom zoo interesseert, omdat volgens het
Oude Testament niet alleen de Filistijnen hebben behoord tot die
Voor-Grieksche bevolking van Kreta, maar zelfs staat daar in oude
handschriften op twee plaatsen in plaats van Kreti of Keretieten
(beide = Kretenzers) het woord Kariers. Wat, hoe het ook in
bijzonderheden zoo mag zijn gekomen, in elk geval bewijst, dat
Kariers en Kreti voor den Oud-Israeliet verwante begrippen waren
(de twee plaatsen zijn: 2 Sam. 20 : 23, in de St. Vert. staat daar:
Kreti; 2 Kon. 11 : 4, in de St. vert. staat hier: trawanten ).

Zoo staat, waar 2 Sam. 20 : 23 Joab over de Kreti spreekt, het
woord hakkari; het oude Hebreeuwsch werd enkel met consonanten
geschreven, de klinkers zijn pas later aangeduid —, welnu hakkari
en Kariers worden met dezelfde medeklinkers geschreven.

De Kariers, in de Z. W. hoek van Klein-Azie, hadden reeds een

1) Zeer mooi hierover het boek van Dr. G. van Hoorn. De Kretische Kunst
(Haarlem, 1925).

2) Aldaar bl. 27.	 71



zeer vroege beschaving en waren nauw verwant aan de Lydiers, die
in krijgsdos dezelfde vederkronen op het hoof d droegen, die ook
op antieke stukken op Kreta zijn afgebeeld en die ook voor de
Egyptenaren van dit tijdvak het kenmerkend atribuut vormden van
Filistijnsche krijgers.

Deze naar alle zijden uitstaande ronde vederkronen boven op
de helm komen voor bij een yolk uit dezen tijd, dat de Egyptenaren
noemen Poelasata 1 ) en het oude Testament Pelisti (m ), met dezelfde
medeklinkers dus.

Zooals wij zagen kwamen juist op Kreta werkelijk Pelasgen voor.
Nu meent men zelfs wel, dat ook dit hetzelfde woord is als Poelasata
of Pelisti (m). (Waarvan het woord Palestina gemaakt is; ons: „Fili-
stijnen", resp. Filistijnenland). Men redeneert dan zoo 2 ): de keel-
letter g wisselt in het Grieksch wel meer of met de tongletter t of d;
het Grieksche woord „ge" = aarde luidt in het Dorisch „de- (van-
daar Demeter en niet Gemeter voor de aard-godin) en overgang
van d en t is al heel gemakkelijk. Zoo zou Pelasgen = Pelasten zijn
en zouden de Pelasgen van Kreta zelfs naar den naam identiek zijn
met de Filistijnen, waarnaar Palestina beet.

Nog jets over die vederkronen. Men heeft op Kreta een zeer oud
en apart hieroglyphenschrift ontdekt, dat men weliswaar nog niet
lezen kan. Welnu, een der telkens herhaalde teekens is een hoofd
met een vederkroon, precies zooals later de Egyptenaren de Poela-
sata = Filistijnen afbeeldden. (Een of b. van een deel van zulk een
ronde schijf met hieroglyphen en deze koppen op blz. 131 van
bovengenoemd werk van Von Lichtenberg; het geheel op kleiner
schaal staat gereproduceerd in het prachtwerk Baumgarten-Poland-
Wagner, Die hellenistische Kultur, blz. 47 van de 3e dr. van 1913).

Maar deze vederkroon wijst ook op oude banden tusschen Kreta.
Kariers en het Hettietenrijk! Op een Egyptisch relief staat een slag
afgebeeld bij Kedesj aan den Orontes van een Ramses tegen een
Hettietenleger. Een groep van Lien man voetvolk moet daarin de

1 ) Prof. Dr. Von Lichtenberg, Die Aegaelsche Kultur, 2e verb. Aufl., Leipzig
1919, blz. 144.

72	 2 ) Eigenlijk Poerasati, want het Egyptisch kende Been 1 en schreef deze als r.



samenstelling weergeven van het Hettietenkorps. Van deze 10 zijn
4 ook inderdaad als echte Hettieten geteekend, 2 er van zijn van
Semietisch type, maar 3 zijn van een heel ander menschenslag en
dragen de bekende vederkroon der Filistijnen! an er van heeft
buitendien nog de lendenschort van het model, dat voor Egypte-
naren kenteekenend is voor de echte Kretensers en draagt het 8-
vormig Aegaeisch schild aan den arm! Voor het verband tusschen
Kreta en Filistijnen en Kariers en Klein-Azie zijn we niet uitsluitend
beperkt tot die vederkronen. Er is meer.

De „Zeus" der Kariers droeg hetzelfde attribuut, nl. de dubbele
strijdbijl, als de Oud-Kretensische bliksemgod 1).

Verder: Er zijn in Griekenland een groot aantal plaatsnamen
bewaard gebleven, die zich uit het Grieksch niet laten verklaren. Dat
wijst er op, dat hier door de vloedgolf der Helleensche volksver-
huizing een yolk is weggespoeld, dat Voor-Grieksch, eventueel
Voor-Arisch was; ook hier bestaat verband met Klein-Azie. Er
wordt melding gemaakt van een rivier Jordanos in Elis (Westen van
het schiereiland Morea), van zoo'n Jordanos op Kreta (dus beide in
streken bij deze volksverhuizing door de Doriers bezet), van nog een
derde Jordanos in Lydie; als vierde is er dan nog de Jordaan in
Kanaan. Dit is niet zoo to verklaren, dat die Voor-Grieksche bevol-
king van de Dorische streken Semietisch zou zijn geweest (een
enormiteit), maar veeleer zoo dat alle vier deze rivieren zoo benoemd
zijn door een yolk van Kleinaziatisch ras.

Tot dit WOr-Grieksche ras van Klein-Aziatisch type, dat de
Myceensche beschaving eigen was, moet dan behoord hebben de
groep Pelasgen —, Filistijnen — Kariers —9 Lydiers.

§ 2. Het verloop der beweging.

Onder langdurige strijd rukten de Doriers op uit het Noorden;
het ledig achter ze werd opgevuld door Thessalia's. Zij, de minder
beschaaf den, verwoestten en plunderden en vernietigden de bloei-
ende Myceensche beschaving, waarvan ze een deel in zich opna-

1 ) Von Pohlmann, blz. 18.	 73



men en vervormden .-- een dergelijk proces als zich afspeelde
anderhalf maal 1000 jaar later in West-Europa, toen de invallen
der Germanen een eind maakten aan de Romeinsche beschaving
aldaar. Men mag het niet zoo voorstellen, alsof een kleine Dorische
militaire macht een groote minder krijgshaftige massa onderwerpt,
neen, „de oude bevolking is uitgeroeid, verdreven of in de nieuwe
opgegaan", 1 ) De heele kolonisatie liep af voor 1000 voor onze jaar-
telling; de eigenlijke volksverhuizing neemt men aan „niet later dan
het eind der 12e eeuw" 2 ); in verband met de meer en meer ingeziene
samenhang met de beweging der „zeevolken - tegen Egypte moeten
we ze omstreeks 1200 stellen, dus zelfs reeds aan het begin der
12e eeuw 3 ) voor onze jaartelling.

Ook Kreta werd door de Doriers bezet. De oude bevolking, voor
zoover ze hier niet to niet ging, moet bijtijds over zee een goed heen-
komen zoeken; zoo kwamen de Filistijnen bij hun stamverwanten
in het Zuidwesten en Klein-Azie terecht, maar konden ook hier
Been rust vinden en trokken Tangs de kust der Middellandsche Zee
naar het Zuid-Oosten af, tot ze ,---, zooals we straks zullen gade-
slaan — op de legerscharen van Ramses III van Egypte zullen
stuiten.

* * *

De heele beweging in de draaikolk dezer volkeren is uiterst inge-
wikkeld. Omstreeks dezen tijd Loch moeten ook in Klein-Azie van de
andere zijde zijn ingevallen de Indogermaansche Phrygiers ander
hun koningen, die voor een groot deel den bekenden naam Midas
dragen.

Een ander yolk van Kleinaziatisch ras daarentegen trekt naar
Midden-Italie, waar het -- met andere elementen in zich opgeno-
men — het mengvolk der Etruskers vormt; misschien ook togen om-
streeks deze tijd de Sarden — die reeds eerder in het Egyptisch
leger voorkomen als huurbenden — naar het naar hen genoemde
Sardinie; in elk geval moeten ze zich dan bij de daar heerschende

1) Brugmans en Kernkamp, Algem. Gesch. deel I, 2e druk, blz. 56.
2) Aldaar, t.a.p.

74	 3 ) Von Lichtenberg, biz. 135.



hoogst eigenaardige cultuur hebben aangepast, want die gaat daar
sinds oer-oude tijden onafgebroken zonder grooten schok door.

En eveneens gist men, dat de in Egyptische bronnen naast de
Peleset genoemde Thekel mogelijk verwant zijn geweest aan de
VOOr-Grieksche Sikeli, waarnaar het eiland Sicilie zijn naam kreeg.
Die Thekel, ook wel Takkara genoemd, kwamen in Kanadn van
den kant van Troje alweer een centrum van oudste beschaving.
Ook van deze Thekel of Takkara hebben in Kanaan aan de kust een
woonplaats gevonden, bijv. in Dor, ten Z. van de Golf van Akko.
Waarschijnlijk heeten deze Takkara of Zakkara naar datzelfde
kleine haventje Zakro op den Z.O. hoek van Kreta, waarvan we
reeds spraken als van een Kretische „ville morte", die nog sterker
debacle heeft meegemaakt dan onze Middeleeuwsche internationale
Zuiderzeehavens als Elburg, Harderwijk en Kampen.

„Terwijl de gelijkstelling van Kefti, Danuna, Turscha met Kre-
tensers, Grieken en Etruriers niet algemeen wordt aanvaard, is men
het er over eens, dat de Palesata Kretensers zijn, die zich in Pa-
lestina hebben gevestigd en daar, meer bekend onder den naam van
Philistijnen de Kretische beschaving naar vermogen hebben in stand
gehouden" (Dr. G. van Hoorn, blz. 167).

* * *

Zoo zetten zich omstreeks dezen tijd dan van alle kanten in bev nre-
ging om naar nieuwe woonplaatsen nit to zwermen, de een door
den ander opgestooten: wat de Egyptenaren noemen „de zee-
volken." Ze zeggen: „De eilanden worden onrustig, verstrooid in
hun vormen, opeens! " Het verst naar het Zuiden en een gevaar
vormend voor Egypte marcheeren langs de kustwegen in lange
kolonnen van tweewielige ossenkarren met vrouwen en kinderen
beladen, de Takkara en de Poelasata 	 de Filistijnen.

IN DEZE TIJDEN GING HET OUDE GROOTE HETTIE-
TENRIJK IN KLEIN-AZIE GEHEEL TE GRONDE. Op wat
voor wijze, dat omhult de nacht der eeuwen en dat ligt totaal in het 75



duister. Maar dat deze ondergang wel samenhangt met de volkeren-
beroering, die de Phrygiers in Klein-Azie en de Doriers in Zuid-
Griekenland bracht, dat staat wel vast.

§ 3. Ramses III en de Volksverhuizing der „Zeevolken.-

Terwijl van de „Zeevolken" Takkara en Poelasata ( = Filistijnen )
Tangs de Aziatische kust naar het Zuiden trokken en met hun op
tweeraderige ossenwagens mobiel gemaakte huishoudens den Boven.
Orontes hadden bereikt, waren hun galeien reeds verder opgeschod
ten en plunderden deze de delta. Het was een moeilijke positie voor
Ramses III, te meer, wijl de Libyers afvallig dreigden te worden.
De Farao won evenwel in de Nijidelta op de vreemde plunderaars
een beslissenden slag en benutte zijn zege door hier versterkingen
aan te leggen.

Intusschen was het groote Hettietenrijk, eens de antagonist van
Egypte, ineen gestort op een paar kleine brokstukjes in het Zuid-
Oosten na (die nog hebben voortbestaan tot in de dagen der Israe-
lietische koningen en toen met de Arameeers in oorlogen gewikkeld
waren; 2 Kon. 6 : 7 1 ) ).

Een mijlpaal op den weg van de „zeevolken" naar het Zuiden
vormde het krachtige Amoeroe-rijk in den Libanon, waarvan we
destijds uit de Amarna-brieven de doortrapte politiek leerden ken-
nen. Hier kwam het tijdelijk tot een „halt!", hier sloegen de zwer-
vers een centraal kamp op, zooals de Israelieten onder Mozes in het
Overjordaansche bij Abel-Sittim en onder Jozua in het Westjor-
daansche bij Gilgal en in latere onrustige tijden in onze streken de
Noormannen bij Asloa „in Limburg."

Hier, in deze streken komt Ramses III hen tegen en breekt met
zijn gardetroepen van Sardiniers door hun rijen heen; de Egyptische
troepen dringen door tot de vluchtende ossenwagens met vrouwen
en kinderen, wat daar een geweldige paniek ten gevolge heeft.

Tegelijkertijd ongeveer heeft in deze streken een botsing plaats
ter zee en aan het strand; de geduchte Egyptische boogschutters

6 	
1) Egypte is in dezen tekst een abuis; bedoeld is een Klein-aziatische staat,

7 die in het Hebreeuwsch met dezelfde medeklinkers wordt geschreven.



brengen van hun schepen nog voor ze enteren groote verliezen toe
aan de tegenpartij en wat naar het strand wil vluchten, wordt hier
door de landtroepen van Ramses III onder schot genomen: een
merkwaardig samenwerken van land- en zeemacht in de oudheid.

Laten we dit moment goed vasthouden: vêr ten Noorden van het
latere Filistijnenland stuitte Ramses III de opdringende landverhui-
zers. Dit bepaalt het antwoord op het probleem, wanneer de hoofd-
macht der Filistijnen zich in Zuid-West-Kanaan vestigde (afgezien
van stamverwante voorloopers, die hier mogelijk reeds in Abrahams
dagen zaten).

Wat het eerste betreft, in zijn grondig werk „De Filistijnen" (van
1905) stond prof. Noordtzij nog de meening voor, dat dit yolk al in
zijn latere woonplaats in Kanaan gevestigd was, toen Jozua in dat
land met zijn Israelieten binnendrong. Voor de hoofdmacht in
massa kan dit echter niet gelden. Reeds schreef prof. Obbink (in
1910 in het Theol. Tijdschr.): „Hij meent, dat de Philistijnen reeds
in Kanaan waren, toen Israel daar kwam, maar ziet over het hoof d,
dat Ramses III de Philistijnen niet in Zuid-Palestina, maar in Phoe-
nicia versloeg. Ook dat de bewoners van Askalon onder Ramses II
en Merneptah het aspect van Hettieten hebben, pleit niet voor, maar
tegen hen."

Wat de tweede quaestie betreft, wij zullen (in een volgend hoofd-
stuk) nog nader zien, dat het daarentegen waarschijnlijk is, dat in
het latere Filistijnenland nog voor deze groote volkerscharen met hun
ossenwagens aan kwamen rukken, reeds stamverwanten van hen
gevestigd waren, zij het dan ook slechts in kleine minderheidsgroe-
pen; zoo woonden zulke „Filistijnen", de voorloopers van de groote
massa, wellicht reeds in Abrahams dagen te Gerar. 1)

* * *

Na deze gebeurtenissen moet Ramses III zijn krachten wenden
naar de andere zijde van zijn rijk en in het Westen de aanmarchee-
rende Libyers terugwerpen; een deel van hen wordt tot slaven
gemaakt en gebrandmerkt.

1 ) Zoodat we hier dan niet te doen hebben in Genesis met een anachronistische
naam; dit erkent ook prof. Bähl in het Bijb. Wdbk. 0. T., art. Filistijnen. 	 77



Dan gaat het opnieuw in de richting op Syrie aan, waar de Farao
strijdt tegen het restant der machtelooze Hettietenrijkjes; curieus en
echt Farao-achtig is, dat hi] in zijn overwinningslijsten eenvoudig
de namenreeks overneemt uit het glorieuze, lang voorbije tijdperk
van Toetmosis III!

* * *

Al heeft Ramses III een overwinning te land en ter zee behaald
op de Takkara-Poelasata, geheel en al terugwerpen kon hij deze
Filistijnsche volksverhuizing toch niet, die telkens weer nieuwe
kracht ontving van achterna rukkende nieuwe opschuivingen. Maar
beide partijen hadden elkanders krachten leeren kennen en zoo
kwam het tot een compromis. Takkara en Filistijnen hebben zich vast
gezet langs de kuststreek van Kanaan in de vruchtbare vlakten, maar
als aan Egypte tribuutplichtig. De Takkara in de streek van de
Zuidfenicische stad Dor (Z. van de Karmel) 1 ), die in latere Egyp-
tische reisbeschrijving een Takkarastad heet; ook op Oost-Cyprus
schijnt Salamis door Takkara bezet te zijn geweest. Nog meer Zui-
delijk kwam dan het Filistijnenland. Dit yolk zou nu weldra zoo
machtig worden, dat heel Kanaan voor geruimen tijd onder zijn
invloed kwam en zelfs blijvend er naar genoemd werd: Palestina,
d.i. Filistijnenland.

(Tot nu toe hebben we in deze historian daarom dezen naam
Palestina als anachronisme vermeden en voor hun komst liever alleen
van Kanaan gesproken).

Intusschen was het voorloopig nog zoover niet; integendeel,
Egypte gaf zijn suprematie over deze streken onder Ramses III
nog niet op. 2 ) Hij bouwt er zijn prachtige Amon-tempel, als sym-
bool, dat deze met den Farao samen het land beheerscht en hier
moet de schatting aan Egypte worden opgebracht. Ook door Israel
of door deelen van Israel? Niet onmogelijk: nog na Salomo immers

1) Iets ten N. van het Nieuwtestamentische Caesarea.
2) Daarom gaat het niet aan, om deze reden de uittocht eerst te willen stellen

na Ramses II, want dan moest men consequent tot na Ramses III teruggaan, wat
78 men toch ook niet doet.



deed Egypte hier of en toe zijn gezag Belden, zooals tijdens Reha-
beam. 1 ) Het Oude Testament zwijgt geheel over deze woelige en
veelbewogen tijden, al hangt over het heele Richterenboek een som-
bere drukkende atmosfeer vol chaotische verwarring en telkens wis-
selende buitenlandsche druk. Ramses HI zelf verkondigt den volke
in een uitspraak tot zijn god:

„Ik bouwde voor u ( = Amon) een Huis vol geheimen in het land
Zahi (volgens den een Zuid-Palestina, volgens den ander Fenicie):
„Huis van Ramses, den Heerscher van Heliopolis in het (land)
Kanaan, als het eigendom van dezen naam. 1k bouwde een groot
standbeeld, dat in zijn midden is opgesteld: „Amon van Ramses,
den Heerscher van Heliopolis." De vreemde volken van Retenoe ( =-
Syrie—Kanadn) komen tot dit beeld en brengen er schatting aan
op in overeenstemming met de goddelijkheid er van." 2)

Dit relaas is zeer kenschetsend voor den toestand in het toenmalig
Egypte. Ramses III, hoe verdienstelijk hij zich ook weerde tegen
de van alle kanten komende vreemde indringers, had in het binnen-
landsch bestuur niet veel in to brengen. De feitelijke heerschers over
Egypte werden steeds meer de leiders van de priesterkaste van.
Amon. Naar hen ging de buit uit de oorlogen van den Farao. Ram-
ses III was feitelijk niet veel meer dan hun generaal-veldmaarschalk.
In Egypte was bijna 1/6 van het akkerland in dezen tijd tempelland
en hiervan was wel 2/3 van Amon en de rest versnipperd onder tal
van concurreerende goden.

* * *

Ramses IV is de laatste Farao, wiens naam vermeld staat bij de
kopergroeven van den Sinai 3 ) Na hem gaat het met de Farao's
snel bergaf. Onder Ramses XII (1118 v. o. j.) is het zoover geko-

1) Kittel, Gesch. d. Volkes Isr. I blz. 556 (6e dr.) denkt stellig van wel: Die
Amoriter und Philister und wer sonst das mittlere und siidliche Syrien bewohnte,
Israel eingeschloszen, werden ihre Abgaben an dem Amonstempel im Lande ge-
leistet haben, wenigstens solange Ramses III lebte.

2) Naar Texte und Bilder, le druk, blz. 251.
3) Von Bissing, tia.p. 79



men, dat hij in Thebe nog maar een schaduwfiguur is naast den
hoogepriester van Amon, terwij1 de heele Nijidelta in het Noorden
van hem is afgevallen en de Thebaansche Amonstaat van de zee
scheidt. En nog dieper zou het koningsgezag in Egypte zinken, daar
weldra de hoogepriester van Amon de heele koninklijke waardigheid
opeischt.

De totale machteloosheid van Egypte heeft ingezet. Als groote
mogendheid is het uitgeschakeld tot de dagen van Salomo toe.
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HOOFDSTUK IV

DE FILISTIJNEN

Ook hebben de Kaftorieten, die uit Kaftor uittogen,
de Avieten, die in de dorpen tot Gaza toe woonden,
verdelgd en aan hun plaats gewoond.

Deut. 2 : 23.

§ I. Hun vestiging in Kana5n.

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien, dat alles er vOcir
pleit (en niets er tegen), dat de Filistijnen hebben behoord tot een
volkerengroep, die samenhing met het Kleinaziatisch ras en — naar
de groote massa gerekend —, noch Arisch noch Semietisch was,
doch tot den Voor-Griekschen Aegadschen cultuurkring behoorde.
Wat de groote massa betreft, die omstreeks 1200 v.o.j. zich in het
eigenlijke Filistijnenland, nl. de Zuidwesthoek van Kanaan vestigde,
deze nam de route van Kreta via Klein-Azie en drong van het Noor-
den langs de Kananeesche kust door tot Egyptisch grensland, slechts
tijdelijk op zijn zegetocht gestuit door Ramses III en wel in de
buurt van den Libanon en aan de Fenicische kust. Daarna evenwel
trad een tijdelijke evenwichtstoestand in, waarbij ze als aan Egypte
tribuutplichtig de vruchtbare kuststrook van Zuid-Kanaan konden
innemen.

De Bijbelsche gegevens kloppen daarmee wonderwel. Het motto
boven dit hoofdstuk vertelt ons, hoe de Filistijnen hier de Avieten
verdreven. In Jozua 13 wordt ons een omschrijving gegeven van de
landstreken, die Israel niet veroveren kon; met een naam uit later
tijd wordt hier dit land het land der vijf Filistijnenvorsten genoemd,
maar nergens wordt hier in het boek Jozua noch in de eerste helft
van het Richterenboek gewag gemaakt van eenige belangrijke strijd
der Israelieten tegen de Filistijnen, 1 ) terwin later, na 1200, juist

1 ) Over Samgar straks.
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Richterenboek en 1 Samuel er geheel mee gevuld staan. Daaren.
tegen bewoonden de Avieten, die (naar Deut. 2 : 23) hier door de
Filistijnen zijn verdelgd, tijdens Jozua nog deze streken (Joz. 13 : 3).
Prachtig komt ook in Deut. 2 : 23 uit, dat de Filistijnen van het
Noorden kwamen aanrukken: „ze veroverden het land tot Gaza toe"
staat er en daar Gaza hun latere Zuidelijke grens vormde, kwamen
ze dus van het Noorden. Verder geeft het O.T. duidelijk aan, dat
ze kwamen van Kreta, daar het ze herhaalde malen Keretieten
noemt. De slaaf van den Amalekiet, die door David wordt uitge-
hoord over wat deze woestijnroovers pas weer hebben uitgehaald,
verklaart: „Wij waren ingevallen tegen het Zuiden van de Kere-
tieten en tegen het land van Juda," terwiji de verteller van Davids
lotgevallen in een adem deze streek als de woonplaats der Filistijnen
aanduidt (1 Sam. 30 : 14). De profeet Ezechiel roept uit in een
van die doubletten, die zoo dikwijls in Hebreeuwsche poetische stiji
voorkomen: Ziet, Ik strek Mijn hand uit tegen de Filistijnen en Ik
zal de Keretieten uitroeien! (Ez. 25 : 16), terwijl ook de profeet
Zefanja op een dergelijke wijze tweemaal achtereen in lets andere
woorden dezelfde dreiging herhaalt en daarbij eerst van Keretieten
en dan van Filistijnen spreekt (Zef. 2 : 5).

Iets meer moeite geeft het woord Kaftor, dat overeenkomt met
het Egyptische Kefto voor Kreta, omdat oudere uitleggers in
vroeger vertalingen hun meening hebben neergelegd, dat hier
Cappadocie in Klein-Azié zou zijn bedoeld, dus het oude kernland
der Hettieten. Al behoefde dit nog niet direct in strijd to zijn met
de voorafgaande beschouwingen, doordat de taalgeleerden van
thans wel algemeen Kaftor rechtstreeks gelijkstellen met Kreta
staat het bovenstaande nog steviger vast. 1)

De teksten, die Kaftor noemen als het land van oorsprong der
Filistijnen, zijn de reeds boven deze hoofdstukken vermelde van
Amos 9 : 7 en Deut. 2 : 23 en bovendien Jeremia 47 : 4: „Want de
Eeuwige zal de Filistijnen, het overblijfsel van Kaftor, vernietigen."

Maar behalve de gelijkstellingen Filistijnen = Keretim en 	 Kaf-
torim geeft het Oude Testament ons nog een derde bewijs voor hun

82	 1) Kaftor = Kreta, zie Noordtzij, De Filistijnen, blz. 29.



afkomst van Kreta en wel in de herhaaldelijk voor de soldeniers-
garde van David gebruikte term Kreti en Pleti. Wat hebben de
oudere vertalers al niet gemaakt van deze Kreti en Pleti! Gedeel-
telijk ook, doordat men een heel verkeerde vooropgezette meening
had van Davids nationaal koningschap en ^--wat meer is voorge-
komen! — liever den tekst pasklaar maakte voor zijn stelsel dan zijn
stelsel wijzigde naar de betere vertaling van den tekst. En toch was
een lijfgarde van vreemden oorsprong zoo wel toen (men denke aan
de Sarden van Ramses) als later (bijv. de Zwitsers van Lodewijk
XIV) de allergewoonste zaak van de wereld, wellicht in het Oosten
meer regel dan uitzondering in vele despotisch geregeerde staten.

En zoo zijn de taalgeleerden er dan van terug gekomen Kreti
en Pleti te vertalen anders dan als eigennamen. 1 ) De Kreti zijn
niets anders dan de Keretieten, waarover we zoo straks spraken.
d.w.z. Kretenzen, en de Pleti de Pelestim of Filistijnen, die, om den
klank, in deze uitdrukking dezelfde uitgang kregen als het vooraf-
gaande woord.

Wel zijn sommige uitleggers geneigd om juist ook naar aanleiding
van deze uitdrukking Keretieten en Filistijnen (of Kreti en Pleti)
niet heelemaal gelijk te stellen. Deze woorden zouden een verschil in
graad, niet in soort, uitdrukken. Ze zouden de herinnering er aan
bewaard hebben, dat bij dit yolk, dat zich spoedig bij de omgeving
heeft aangepast (en gesemietiseerd in vele opzichten), maar dat in
verschillende tijden uit het land van oorsprong nieuwe toevoer ont-
ving, het eene gedeelte meer als vreemd werd aangezien dan het
andere, dat zich reeds verder geassimileerd had; of --- volgens andere
opvatting — zouden (wat in de grand der zaak op hetzelfde neer-
komt ) de Keretieten of Kreti wellicht rechtstreeks over zee zijn
gekomen en de Palestijnen of Pleti over den landweg via Klein-Azie
in de tijd der groote volksverhuizing omstreeks 1200.

* * *

Hier moeten we een ander probleem aanroeren, ni. dat in Abra-
hams tijd reeds gesproken wordt van „Filistijnen" te Gerar, met

1 ) Zie Noordtzij, De Filistijnen, biz. 22. 	 83



een koning, die den titel „Abimelek" ( = Mijn vader de koning)
droeg, een titel, die nog in Davids dagen voorkwam bij een Filistij-
nenvorst te Gath (in het opschrift van psalm 34 vermeld), toen
heette deze koning Achis of Akis, waarschijnlijk een verbastering
en afkorting van de naam Ika-oesoe, die als Filistijnsche konings-
naam voorkomt 1 ); het was blijkbaar een veelvuldig voorkomende
naam onder deze vorsten, want ook in Salomo's dagen heet de
koning van Gad zoo, die moeilijk nog dezelfde kan zijn geweest als
tijdens David, zooals ons later blijken zal (1 Kon. 2 : 39).

De naam is daarom zoo merkwaardig, omdat hij niet alleen niet-
Semietisch is, maar (naar Egyptische bron) ook op Kreta voor-
kwam! nl. als Ekasjo (Noordtzij, blz. 31).

Om tot ons probleem terug te keeren: Wat moeten wij met deze
„Filistijnen" tijdens Abraham beginners?

Ook de Amarnabrieven kennen in het geheel nog geen Filistijnen
in Kanaan en dat omstreeks 1400, terwiji Abraham reeds een vijftal
eeuwen eerder leefde.

Twee dingen moeten we hier vasthouden:
Ten eerste, dat de hoofdmassa der Filistijnen in elk geval eerst

omstreeks 1200 v.o.j. in Kanaan kwam, dat sedert naar hen Palestina
heette. Ten tweede, dat de verteller van Genesis hier blijkbaar een
kleine groep op het oog had uit het latere Filistijnenland; hij kon
voor zijn hoorders maar moeilijk duidelijk maken, welk volkje hij
uit zoo verre tijden in het grijs verleden op het oog had en gebruikte
daarom --- en zeer terecht! --. den naam, die er het dichtst bij kwam,
nl. de in later eeuwen in gebruik gekomen term „Filistijnen," daar ze
met dit yolk het naaste verwant waren.

Zoo verdwijnen alle moeilijkheden en tegenstrijdigheden. Inder-
daad zullen reeds de „Filistijnen" van Abraham een kleine yolks-
planting zijn geweest (wij zouden thans zeggen een kolonie) van
lieden van Wôr-Grieksche afkomst uit den oud-aegaeischen cul-
tuurkring, wellicht zelfs ook regelrechte Kretenzers. Immers is hier
in dit oord bij opgravingen overblijfsel gevonden van zeer oud
aardewerk uit den tijd van 2000 a 1500 voor onze jaartelling (dus

84	 1) Zie Bähl, Bijb. Wdbk., 0. T., art. Achis.



ook uit de periode der aartsvaders), dat blijkens de versieringen
aegeisch moet worden genoemd en dat later in dien trant ook
voorkomt bij de eigenlijke Filistijnen zelf.

Deze moeten dus hier hun voorloopers reeds zeer vroeg gehad
hebben. 1)

Wij moeten ons deze dan voor 1200 v.o.j. echter beslist voorstel-
len als enkele kleine, zwakke groepen, die er zelfs niet aan konden
denken om het heele land te beheerschen zooals de Filistijnen dat
deden in de dagen van Simson, Eli, Samuel en Saul.

Neen, ze hadden niet veel meer in te brengen dan een stamsjeik
als Abraham zelf was. VOOr den tijd van de Groote Volksverhui-
zing der „Zeevolken", die met de Dorische samenhing, had Egypte
met het Filistijnenvolk nooit eenige moeite, voor zoover het aan-
wezig was. En dat kan maar geweest zijn op een enkel punt in het
later door dit strijdbare yolk bezette gebied.

Een zeer duidelijk bewijs daarvoor is het Egyptisch verslag over
den opstand van de stad Askalon tegen Ramses II, dat naar Egyp-
tische trant geillustreerd is. 2 ) Daarop zijn de verdedigers van As-
kalon afgebeeld als Hettieten (sommigen zien er — althans ten
deele — Kanadnieten in). Dit wijst er toch wel zeer duidelijk op,
dat Askalon nog in de dagen voor Ramses III (nl. onder Ramses H)
een Kanadnietisch-Hettietische stad was; waarschijnlijk een stad met
oorspronkelijke Kanadnietische bevolking, die bij haar opstand tegen
den Farao gesteund werd door Hettietische troepen of waarin al-
thans de Hettietische invloed groot was. Het is moeilijk vol te hou-
den, dat deze stad, later een Filistijnsche hoofdstad, toen reeds
door dit yolk bezet was.

Nu zegt jozua 13 : 3, dat Israel de stad Askalon niet tot zijn
land mocht rekenen. Maar Richt. 1 : 18 zegt, dat Israel deze stad
wêl innam. Oogenschijnlijk een onoplosbare tegenstrijdigheid. Niet
geheel onmogelijk is hier nu, dat het in Jozua's tijd gelukt is althans

1) Prof. Bahl zegt over de Fil. van Abraham zeer voorzichtig: „Het is mis-
schien niet enkel anachronisme."

2) Zie Noordtzij, Fil. biz. 54. Obbink heeft zich (Th. T. 1910) er over ver-
wonderd, dat prof. N. uit de zoo hier weergegeven feiten heeft gemeend tot zoo
heel andere conclusie te moeten komen. 85



het onderhoorig gebied van deze stad te bezetten, maar dat dit bij
de komst der Filistijnen weer verloren ging.

* * *

Noordtzij heeft er de aandacht op gevestigd (in zijn boek over de
Fil.), dat de Filistijnen, wanneer ze in de historie van Israel optre-
den, reeds geheel en al gesemietiseerd zijn, vooral wat taal en goden
betreft. Hij acht daartoe den tijd tusschen Ramses III en Simson te
kart, zelfs al stelt men die op l eeuw, al voegt hij er bij (blz. 57),
dat Israel ons in dezen niet tot voorbeeld mag strekken, daar dit
door zijn uitzonderlijke positie moeilijker dan andere volken vreemde
elementen in zich opnam. Maar wanneer wij nu toch bedenken, hoe
reeds een geslacht na Jozua's dood, Israel zelf op stuk van gods-
dienst al geheel Kanadnietisch doet! Daar is, nog in de dagen van
Pinehas, den tijdgenoot van Jozua, de dansende processie van jonge.
meisjes ten tijde van den wijnoogst bij het heiligdom te Silo, daar
is Micha's lokale heiligdom met beeld en efod en terafim! En weldra
buigt ook Israel zich voor Baals, als had het eeuwen lang in het
land gewoond. Het is zeker aan te nemen, dat het bij een yolk als
de Filistijnen nog vlugger verloop had. Leerrijk is in dit opzicht
vooral, hoe na de wegvoering der tien stammen door Assyrie, de
nieuw overgeplante volkeren onmiddellijk naast hun oud-vaderland-
sche goden gaan dienen „de goden van het nieuwe land".

Het is er ver van af, dat we hiermede ook maar iets zouden
willen of dingen op de juistheid van prof. Noordtzij's standpunt in
het algemeen, dat dit assimilatie-proces der nieuw-aangekomen Fili-
stijnsche scharen ten zeerste kan zijn in de hand gewerkt, doordat
ze reeds een enkele vaste kern stamverwanten vond, die reeds
eeuwen lang (sedert Abrahams dagen) in dit land gevestigd was
en die hun vanzelf als trait-d'union diende om zich aan te sluiten
bij de zeden en gewoonten van dit land, dat vanouds een eigen
cultuur had. Toch mogen wij hierbij twee andere dingen volstrekt
niet uit het oog verliezen.

Aan de eene kant, dat dit niet de eenige brug was, die hen aan
de Semietische wereld verbond; de Kariers bijv. waren op zichzelf

86 reeds een zeer gemengd yolk, dat allerlei vreemde elementen in zich



had opgenomen en bijv. relaties met de Semietische Feniciers had,
zoodat de Filistijnen reeds bij hun inval in Kanaan een zeer ge-
mengde beschaving, deels van Semietische komaf, hun erfgoed
kunnen hebben genoemd. Ten andere ,--, en daar wijst ook prof.
Noordtzij zelf met nadruk op — dat deze assimilatie der Filistijnen
toch maar in een enkel opzicht plaats had, ni. ten aanzien van hun
goden, terwiji in andere dingen, bijv. wat hun krijgsgebruiken be-
treft, zij zich geheel van de overige bevolking van Palestina zijn
blijven onderscheiden. Wij lezen bij hen bijv. evenals in de Oud-
Grieksche oorlogsverhalen van kampvechters, die den strijd den
vorm van een persoonlijk duel, tevens Godsoordeel, gaven; men
denke slechts aan Goliath. Trouwens, niet eens op godsdienstig
terrein zijn de Filistijnen, zoolang er nog kracht van hen uit ging,
in alles zoo maar in de omgeving opgegaan; in scherp contrast met
de heele omgeving blijven zij voor den Israeliet de gehate „onbe-
snedenen.-

§ 2. De godsdienst der Filistijnen.

Het Dagon-probleem.

En zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn
plaats.	 ( 1 Sam. 5 : 3).

Eenmaal is de Filistijnengod Dagon in zijn tempel voorover in
stukken gevallen, juist toen dit overwinnend yolk vol hoogvoelende
trots de Arke des Verbonds van Jahwe als door Dagons hulp be-
haalde buit als zegetrofee in zijn tempel te Asdod had opgesteld.
Den anderen ochtend bij het betreden van den tempel zagen de
priesters der Filistijnen de afgebroken brokken liggen en maakten
er aanstonds werk van hun verbrijzeld godenbeeld zoo goed moge-
lijk te reconstrueeren.

En thans, nu er van dit heele Dagon-idool geen kruimel meer
over is, staat de historicus voor de zooveel moeilijker taak om te
trachten op zijn wijze eveneens zoo goed mogelijk het uiteenge-
smakte en door den tand des tijds tot stof verpulverde Dagon-beeld 87



weer zich als reconstructie in te denken en „Dagon weer op zijn
plaats te zetten."

Sinds de dagen van den „Kerkvader" Hieronymus, heeft men op
diens voorgaan gedacht aan een vischgod, dien men zich voorstelde
als een hybridisch wezen, half een man, half een vischstaart, een
soort van Neptunusachtigen god, zooals men afgebeeld heeft ge-
vonden op een munt van later eeuwen, afkomstig van het Pales-
tijnsche strand: een man met forschen baard, die in elke uitgestoken
hand een visch houdt en zelf een vischstaart in plaats van beenen
heeft (Noordtzij. De Fil., blz. 88). Dit staat in verband ook met
de vertaling van 1 Sam. 5 : 4. Er staat daar in onze Statenvertaling,
dat, toen Dagon in stukken en brokken van zijn voetstuk was ge-
vallen, alleen nog „Dagon" er op was blijven staan. Het spreekt
vanzelf, dat dit er oorspronkelijk niet gestaan kan hebben.

„Dag" — visch en zoo las men vroeger vrij algemeen met een
kleine tekstverbetering, dat alleen „de visch" (d.w.z. dan de
„staart'') nog op het voetstuk stond. (Zoo bijv. Noordtzij, De Fil.,
blz. 90).

Tegenwoordig echter willen vele geleerden van dien „visch" als
restant op het voetstuk niets meer weten, omdat zij de heele recon-
structie van Dagon als „vischgod" verwerpen en lezen, met iets
andere „tekstverbetering" niet „visch" maar „romp"; uit het vooraf-
gaande blijkt immers, dat hoofd en vooruitgestoken armen er of
zijn (zoo vertaalt Obbink in zijn nieuwe vertaling van het O.T. hier
„romp" en ook Bähl .-- Bijb. Wdbk. O.T., artikel Dagon -- leest
„romp" en wil Dagon niet meer met een vischstaart zien). Naar
deze nieuwere opvatting, die met de traditie sedert Hieronymus'
tijden breekt, was Dagon een korengod -- DagAn beteekent
„koren" -- en was het embleem in de vooruitgestoken handen niet
een visch, maar korenaren. Op een Fenicisch zegel uit de eeuw
van koning Manasse (7e e. v. o. j.), dus uit veel later tijd, staat een
Baal-Dagon tusschen korenaren.

Hoe dit zij, vast staat wel, dat Dagon een god was, die op zijn
minst langs de heele kust van Palestina vereerd werd (toch wel
merkwaardig, juist bij de zeevolken van de kuststrook!), zoowel bij

88 de Feniciers als bij de Filistijnen, ook in het tusschengelegen gebied



van den Israelietischen stam Aser komt een Beth-Dagon = Da-
gonstempel voor als plaatsnaam. Van de Feniciers zullen de Fili-
stijnen zijn dienst hebben overgenomen.

Moeilijker wordt de quaestie, of de Dagonsdienst mogelijk nog
import uit veel verder gewesten is geweest. In Mesopotamie eerde
men reeds in de dagen van Hammoerabi een „heer des hemels",
Dakan of Dagan, die later tot korengod schijnt te zijn geworden.
Al is men tegenwoordig wellicht meer dan vroeger geneigd hier
verband aan te nemen, op dit punt heerscht verre van zekerheid.

* * *

Blijkens het groote feest der Filistijnen ter eere van Dagon,
waarbij de blinde Simson de zuilengalerij deed ineenstorten onder
den kreet „mijn ziel sterve met de Filistijnen!" was Dagon een
Filistijnsche god, wiens dienst algemeene verbreiding vond bij dit
yolk. Maar hij was lang niet de eenigste. Zeer in aanzien was ook
de Astarte-dienst met al de zedelooze entourage er van; Askalon
had een zeer beroemden tempel er van. In Ekron heerschte Baal-
Zebub, wiens priestess grooten roep hadden als medici (2 Kon. 1).
Baal-Zebub — Heer der vliegen; wij zullen hem ons waarschijnlijk
moeten denken als een boozen kwelduivel, die door vliegenplagen ----
een geesel voor Kanaan! — ziekte en verderf kon verbreiden, vooral
onder wie hem niet te vriend hield.

(Buiten beschouwing blijve hier de Filistijnsche religie uit later
eeuwen, toen Marnas.------ „onze heere" tot hoofdgod werd, de Fili-
stijnsche Zeus met tempel in Gaza. En toen — in den Romeinschen
tijd --. de zedelooze dienst van de Astarte- en Venusachtige godin
Atargatis te Gaza en elders wereldberucht was; de Grieken verbas-
terden dezen naam Atargatis tot Derketo).

g 3. Staatkundige en militaire organisatie van de Filistijnen.

Vijf naar het getal van de vorsten der Filistijnen.
(1 Sam. 6 : 4).

De kuststreek, door de Filistijnen bezet, had — en dit zijn alweer
verhoudingen, die aan het Z. 0. schiereiland van Europa in de Oud- 89



heid herinneren — in zijn staatkundige organisatie het karakter van
een stedenbond. Vijf centra vormden samen een soort generaliteit.
Van Z. naar N. waren het de steden Gaza (niet ver van zee),
Askalon (direct aan zee), Asdod (evenals Gaza niet ver van de
kust) en Ekron (verder binnenslands gelegen), terwijl Gath, heel
anders dan de andere vier ver van zee verwijderd, meer Zuidoost.
waarts in het heuvelland, in vele opzichten afweek van de overige
vier, een eigen ontwikkeling had, eigen paden ging en het eerst
van het Filistijnenrijk is afgebrokkeld.

Aan het hoofd van deze 5 steden staan de 5 saeren („seranim -
Hebr.), 1 ) door de Statenvertaling de „vorsten der Filistijnen" ge-
noemd, die tezamen op voet van onderlinge gelijkheid het vijf-
hoof dig bestuur, een soort „directoire", vormen tegenover het bui-
tenland. In oorlog en vrede.

Nu is het zeer merkwaardig, dat dit „saeren”, deze titel voor het
hoogste ambt bij de Filistijnen, terug schijnt to gaan op hetzelfde
grondwoord als het bekendere „tyrannos-, vooral door de geschie-
denis van Archimedes en zijn „tyran" van Syracuse gemeengoed
geworden als vorstentitel in een tijd toen het woord nog niet den
bijsmaak van „dwingeland- had. Een zeer apart woord inderdaad,
waarschijnlijk in het Grieksch gekomen als leenwoord uit Klein-
Azie (!) en samenhangend met Tyreniers en onze bekende
Tyrrheensche zee, Tyrsaenos = Tuskiers in het Latijn, d.w.z. Etru-
riers. Dus wel echt een woord uit het milieu van de „zeevolken" uit
den tijd van de groote volksverhuizing om het Oostelijk Bekken
van de Middellandsche Zee, waarvan ook de Filistijnen deel uit-
maakten als een van de vele golvingen in dezen draaikolk.

Noordtzij merkt op, dat zelfs het woord „tyrannos- als titel
voor deze Filistijnenvorsten gebruikt wordt in twee zeer oude Bij-
belvertalingen. Nl. in Targum, d.i. „Vertaling", d.w.z. in het Ara-
meesch, dat ten tijde van Christus in Palestina algemeen gesproken
werd. Nadat men lang reeds in de synagogen mondeling in die taal
had opgelezen naar het Hebreeuwsche handschrift, is enkele eeuwen
na onze jaartelling, die vertaling nauwkeuriger en schriftelijk door

90	 1) N., De Fil., biz. 84 en 103.



Joodsche schriftgeleerden vastgelegd. Maar ook in het Pesjito, dat is
eveneens een Syrische vertaling van het 0.T., reeds jets eerder op-
geteekend, maar voor gebruik niet door Joden maar door Syrische
Christenen. Beide noemen de „vorsten" der Filistijnen eenvoudig
„tyrannos- = ons woord tyrannen, echter zonder verkeerde bijge-
dachte, uitsluitend als titel. We vinden dus in Gaza denzelfden
titel als in Syracuse! 1)

Telkens wanneer er jets valt te onderhandelen of te besluiten
tegenover het buitenland, treffen we deze 5 „vorsten - der Filistijnen
aan; maar ook in den oorlog voert ieder van hen het contingent van
de eigen stad-staat aan en met hun vijven tezamen vormen ze een
soort generale staf, waarin meerderheid van stemmen schijnt te be-
slissen — althans Achis, de saeren van Gath, deelt aan David mee,
dat hij zich moet onderwerpen aan het inzicht van de meerderheid, 4
tegen 1 (1 Sam. 29 : 9). Terloops zij opgemerkt, dat juist voor dezen
Achis in deze geschiedenis ook het heel gewone Semietische woord
voor „koning" (= melek) wordt gebruikt, zeker omdat hier in het
overgangsland hij niet in hoofdzaak verschilde in de practische uit-
oefening van zijn ambt met een der vele Kananeesche koninkjes, die
men daar van vroeger zoo goed kende.

Daartegenover staat, dat, hoewel de andere vier saeren David
niet in het minst vertrouwden, toch deze Achis hem als leenman in
Ziklag had geplaatst, blijkbaar zonder eerst naar hun goeddunken te
vragen, een sterk bewijs hoe onafhankelijk ieder kon optreden binnen
eigen terrein en hoe het slechts het optreden in gemeenschappelijken
oorlog tegen het buitenland was, wat hen in een soort krijgsraad aan
het algemeen besluit bond.

Nergens lezen wij, dat een stad het zoover wist te brengen, dat
zijn saeren overmacht over de andere vier verkreeg; integendeel, het
feit, dat nu eens deze dan gene der steden jets meer dan de andere
naar voren treedt in de een of andere geschiedenis, bevestigt de
pariteit.

1 ) De Septuaginta, merkt Noordtzij op, heeft echter vertaald met een Perzi-
schen term uit den eigen tijd, dus niet letterlijk, als satraap, Flavius Josephus als
archonten (meerv. van archon) hoogste Grieksche staatsambtenaar. 91



De 5 „saeren” waren tevens de aanvoerders in den strijd. Daarom
hier tevens jets over hun leger.

Het was ingericht naar groepen van honderden en duizenden,
overeenkomende dus in getalsterkte met halfcompagnieen en ba-
taljons van den tegenwoordigen tijd. Het leger bestond uit strijd-
wagens, die [op de Egyptische afbeeldingen uit den tijd van Ramses'
III strijd tegen de „zeevolken"] veel gelijken op de Hettieti-
schel ). Ook ruiters kwamen voor, al lezen we in geen enkelen groo-
ten slag van hun overwicht — men vergete niet, dat deze ruiterij zon-
der stijgbeugel uit de Oudheid net zoo min geschikt was voor zware
charges en in galop attaqueeren als onze wielrijders en veeleer als
een snort boogschutters dienst deed of zonder snel tempo met de
lans vocht.

Het stormwapen bleven de rennende wagens, met riemen, waar-
aan de staande strijders zich vast konden houden: 66n, die met boog
of speer over de paarden heen schoot, een bestuurder en soms nog
een schilddrager als derde man.

Maar in het bergland van Israel was op velerlei terrein ook met de
beste strijdwagens niets te beginnen. En zoo treedt hier dan het
voetvolk als beslissende factor op. En wel in twee soorten. De zeer
gevreesde Filistijnsche boogschutters: „En de strijd werd zwaar
tegen Saul en de boogschutters vonden hem en...... hij vreesde zeer
voor die schuttersr ( 1 Sam, 31 : 3). Daarnaast kwam een ander
type voor: zwaar gepantserde en gewapende strijder van man
tegen man, dien wij alien kennen uit de geschiedenis van Goliath.
Zijn wapenrusting zal wel „model" geweest zijn voor dien tijd,
alleen veel zwaarder dan door een normaal krijgsman gedragen kon
warden: een metalen helm (geheel metalen helmen echter waren uit-
zondering in het Oude Oosten), een schubbenpantser, metalen
beenstukken.

Wanneer de Statenvertalers zeggen (in navolging van Luther, die
hierin weer bij de Vulgata aansloot) dat hij ook nog een „schild",
geheel van metaal, tusschen de schouders had hangen, dan is dat in

1 ) Prof. Noordtzij merkt op (De Fil., bl. 110), dat het getal wagens in 1
92 Sam. 13 : 5 van 30.000 eenvoudig al te onmogelijk is en nergens naar lijkt.



strijd met wat even verder volgt, dat een ander dat schild voor hem
uitdroeg; om hem dit (blijkbaar zware) afweerstuk pas op het laatste
moment over te reiken. Het was in dien tijd en die landen heel
gewoon bijv. een groot zwaard aan de schouders op te hangen. Maar
ook dit kan niet bedoeld zijn. In het Hebreeuwsch staat er „kidon"
en dat is overal elders met „lans - vertaald, bijv. waar Jozua het in
de hand houdt tegen Ai, en blijkbaar een wapen geweest, waarmee
ook kon geworpen worden.

Het gaat echter moeilijk hier te vertalen werpspies of lans (waarbij
dan het merkwaardige zou zijn, dat die bij Goliath geheel van
metaal zou zijn geweest, wat apart vermeld staat); immers die kan
men moeilijk tusschen de schouders hangen. Men heeft daarom wel
gedacht aan een zware knots, die ook als werpwapen kon dienen en
die dan bij Goliath (dit als bijzonderheid extra vermeld) geheel met
zwaar metaal beslagen was. Dit is inderdaad een zeer aannemelijke
oplossing; de zware reus zou anders ook Been enkel wapen gehad
hebben, dat op eenige afstand dienst kon doen en zoo'n voorwerp
eigende zich geheel en al voor zijn sterke vuist, zoowel van dichtbij
als op eenigen afstand.

Op Kreta, het stamland der Filistijnen, kende men zeer groote
schilden, die van de oogen tot de voeten reikten en met dikke lagen
leer bedekt waren, de een over de ander. Zij waren te zwaar om
aan den arm gedragen te worden, maar de krijgsman droeg ze deels
aan een riem om den nek, deels aan een handvat in het midden en
stond er al strijdende achter als achter een borstwering of lage
deur. Een soort helm en leeren beenstukken werden daarbij ge-
dragen.

Toen in later tijd een betere pantsering in gebruik kwam, waren
zulke groote schilden, zeer log in het gebruik en belemmerend in het
gevecht, niet meer noodig. Men droeg Coen lichtere, ook wel met
metaal bedekte 8-vormige schilden aan den linkerarm. Nog later
naderde het eigenlijk-Grieksche schild meer den cirkelvorm, dien we
ook reeds bij de Filistijnen aantref fen.

Er is in Goliaths gevecht sprake van een groot zwaard en een
lans met een kolossale ijzerspits. Op Kreta waren ook reeds lange
zwaarden in gebruik, waarmee men trachtte over die groote schil- 93



den heen de tegenstanders in den hals te treffen.
Ten slotte nog de opmerking, dat het heele „kampvechtersoptre-

den" van Goliath levendig herinnert aan de oudste periode van de
Grieksche geschiedenis, wanneer we bij het beleg van Troje in
Klein-Azie ook van dergelijke scenes lezen, Ook dit is niet toevallig,
maar staat voorzeker in verband met de afkomst der Filistijnen.

§ 4. Landbouw, handel en nijverheid bij de Filistijnen.

Doordat in de Oudheid de scheepvaart zoo heel anders in zijn
werk ging dan thans, stelde men ook aan een kust heel andere
eischen uit een oogpunt van handelsverkeer dan thans. Wat een
zeekapitein van nu geheel ongeschikt zou schijnen voor een haven-
streek, kon Coen --- onder andere omstandigheden van varen --
juist zeer gezocht zijn 1 ). Tegenwoordig concentreert zich het groote
verkeer in enkele daartoe geschikte havens, die voldoende diep-
gang hebben; in de grijze Oudheid wenschte men vooral een zandige
vlakke kust, waar men de kleine schepen op het strand kon trekken,
zoodra slecht weer dreigde. Men had dus meer keus dan thans. Toen
evenwel de schepen meer diepgang kregen en daarbij anders van
bouw werden, zoodat de kiel het aan land sleepen niet meer zoo
gemakkelijk toeliet, kwamen ook in de Oudheid reeds streken buiten
het drukke handelsverkeer te liggen, die oorspronkelijk er deel aan
hadden. Zoo zal het ook met menig punt van de vlakke, zandige
kust van Palestina zijn gegaan, waar de havens der Filistijnen de
concurrentie met de meer Noordelijke Fenicische niet konden vol-
houden. Het was voor zoo'n haven echter ook dan nog voldoende
voor het Noorden beschut te liggen. Immers in dit deel der Middel-
landsche Zee waaien als regel in den zomer Noordelijke winden; en
in den winter, als het soms ook geducht uit het Zuiden stormen kan,
vaart men tOch niet (zelfs in Paulus' tijd is dit nog zoo geweest);
men Borg dan bijtijds de schepe in een of anderen veiligen inham,
een „winterhaven," die heelemaal niet een centrum van druk han-

94	 1) Zie Prof. Philippson, Das Mittelmeergebiet (in de 3e druk blz. 72 en 73).



delsverkeer behoef de te wezen, doch uitsluitend als schepenpakhuis
voor den winter dienst deed.

Over het geheel kunnen we dus zeggen, dat de Filistijnsche kust,
die ons thans zoo geheel ongeschikt lijkt voor de scheepvaart en het
handelsverkeer, dit in de verre Oudheid niet in die mate was, als
men thans, door onze hedendaagsche verhoudingen misleid, licht zou
denken.

Het is een verschijnsel, dat langs de Middellandsche Zee meer
voorkomt, dat een stad niet onmiddellijk aan zee werd gebouwd,
maar op eenigen of stand en dan aan zee een voorhaven had, een
van de stad afhankelijke havenstad. Hier heeft ongetwijfeld in de
Oudheid, die zooveel van voortdurenden zeeroof te lijden had, ook
de veiligheid een woord meegesproken. Nu zal dit voor Gaza, dat in
een dergelijk geval verkeerde, wel niet de eenige reden zijn geweest,
omdat voor de Filistijnen de verkeerswegen te land belangrijker
waren dan die ter zee en Gaza aan een knooppunt van karavaan
wegen lag. (Later, in den Romeinschen tijd, wist deze havenstad
van Gaza zich zelfstandigheid te verwerven).

Askalon schijnt oudtijds een regelrechte zeestad te zijn geweest;
een kleine inham vormde een gebrekkig haventje --- van verbetering
der haven door dam-aanleg enz. zijn nog sporen gevonden. (Naar
het schijnt, bestonden hier eenige eeuwen na onze jaartelling echter
ook twee steden, waarvan dan èên aan zee en êên binnenwaarts).

Bij Asdod was dat reeds eerder het geval: ook hier weer een
dubbelstad, met de hoofdstad landwaarts in en de bijstad aan zee,
Ekron lag daartoe te ver van zee of en met Gath was dit nog veel
sterker het geval, dit was een echte landstad.

* * *

Door dezen handel waren de Filistijnen een yolk, dat meer dan
het landbouwende achterlandsche yolk, dat Israel in deze vroege
periode nog was, het geld door de vingers zag rollen.

Men vergelijke maar eens den royalen prijs, die door de Filistij- 95



nen genet werd op het hoofd van Simson, elfhonderd zilverstukken,
met het schrale bloedgeld, dat de opperbevelhebber Joab geneigd
was te betalen voor Absalom den koningszoon, deels in natura nog
wel: tien zilverstukken en een gordel! 1 ) Het zat er bij Israel niet
aan! daar was metaalgeld nog schaarsch, karakteristiek voor een
boerenvolk met weinig handelsverkeer en dan nog vaak ruilhandel.

Wat omvatte nu de handel der Filistijnen? In hun land kwamen
alle wegen bijeen voor den handel naar en van Egypte met Arabie,
met Mesopotamie, met het Noorden. Het liep alles over Gaza. Uit
Egypte kwamen o.a. fijne weefsels, er naar toe gingen o.m. voor het
balsemen der lijken asfalt uit de streek der Doode Zee, specerijen
uit het Overjordaansche en „cederolie." 2 ) Een zeer belangrijk artikel
voor den Filistijnschen handel vormden ook Aziatische slaven, die
tot naar Griekenland toe werden verkocht: Gaza had een bekende
slavenmarkt.

* * *

De nijverheid bepaalde zich natuurlijk tot de uitoefening van een
of ander ambacht. Als zoodanig muntten de Filistijnen blijkbaar uit
in het smidsvak; men bedenke wel, dat de smid in dien tijd allereerst
wapensmid was. Reeds voor den tijd der Filistijnen was het ijzer niet
geheel onbekend in Palestina, al was brons het overheerschend
metaal. De Filistijnen echter brengen bij hun volksverhuizing de
ijzersmeden mee. Niet dat zij dit metaal volop hadden: hun
ossenwagens staan in den tijd van Ramses III afgebeeld
met houten assen, waarin houten pinnen de houten schig-
raderen (zonder wielbanden) beletten van de as te loopen. Maar
voor oorlogsgebruik beschikken zij toch over dit belangrijk metaal.
En daar maken ze uit slimme politiek een nationaal privilege van.
Ze dulden geen andere smeden onder de van hen afhankelijke vol-
ken dan (rondreizende?) Filistijnen. Dit monopolie wordt vooral
daartoe gebruikt om den vreemdeling —9 in dit geval den Israeliet —
weerloos te houden. Zelf zijn bewapening zooveel mogelijk vol.,

1 ) Naar Noordtzij, De Fil., blz. 113 noot. Evenwel moet niet uit 't oog
verloren, dat Joab een particuliere belooning beloofde en de Filistijnen over de
schatkist beschikten.

96	 2) Als boven blz. 116.



maken, een ander beletten het eveneens te doen .--- we behoeven
daartoe niet te kijken naar het Frankrijk en Duitschland van heden:
niets nieuws ander de zon. Alleen — die eer moeten wij hem geven
--. kwam de Filistijn er rond voor uit en misbruikte er geen mooie
leuzen voor (1 Sam. 13 : 19).

Ten slotte had het land der Filistijnen ook een zeer belangrijke
landbouw. Een land als Fenicie, dat zoo goed als geheel van
vreemden invoer van koren afhankelijk was, bleef in deze zeer
vroege periode der Oudheid wel een unicum. Maar onmogelijk is
het niet, dat Loch de krijgshaftige Filistijnen zelf het landbouwwerk
beneden zich achtten en dit werk lieten verrichten door een soort
hoorigen, de Ferezieten plattelanders, bewoners van open plaat-
sen, dorpelingen dus. Hierin dan inbegrepen wat er nog over was
van de Avvieten, die eertijds dit land bewoonden voor de groote
invasie der Filistijnen. 1 ) Hun land bij de zee was niet zoo afhan-
kelijk van de grillen van het droge klimaat als het bergland van Israel
meer binnenwaarts; ook stond hun landbouw wellicht op hooger trap.
Als Israel zich van hongersnood geen raad wist, was er nog volop
koren bij de Filistijnen (2 Kon. 8 : 1-3). Dat de korenbouw voor
hen zeer belangrijk was, blijkt o.a. wel hieruit, dat Simson geen beter
middel wist, om zich geweldig op de Filistijnen te wreken, dan hun
rijpe korenvelden in brand te steken en de geweldige indruk, die dit
op hen maakt (Richt. 15 : 5).

Ook olijven en sykomoren groeiden in dit land in menigte. „Zoo
talrijk als de sykomoren in de Sjefela (d.i. in de vlakte der Fili-
stijnen)", zegt 1 Kon. 10 : 27 (vertaling Dr. Van Gelderen). De
sykomoor was een soort wilde vijgeboom, die o.a. het hout leverde
voor de Egyptische mummiekisten. Dat in de Sjefela (de „laagte"
van de Statenvertaling) ook vele olijfgaarden waren, leest men in 1
Kron. 27 : 28 2 ). Ook de wijn uit deze streek genoot in de Oudheid
een goede roep. (Ook Richt. 15 : 5 noemt naast de korenvelden de
olijfgaarden en wijngaarden der Filistijnen).

1) De onderstelling, dat de Filistijnen de Avvieten en Ferezieten voor zich
koren lieten verbouwen is bij Noordtzij, blz. 112 (De Fil.).

2) Maar natuurlijk niet de sinaasappelplantages van thans! Die vrucht uit
China was toentertijd hier nog volkomen onbekend en nog lang daarna!
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HOOFDSTUK V.

ISRAEL IN DE KNEL TUSSCHEN

FILISTIJN EN EN AMMONIETEN.

§ I. Jetta (± 1100).

a. De algemeene situatie om Kanaán omstreeks 1100 v. o. j.

En Jahwe gaf Israel over in de hand der Filistijnen
en der Ammonieten.	 (R. 10 : 7).

Naar Jefta's eigen woorden woonden in zijn tijd de Israelieten
drie eeuwen in het Overjordaansche ( R. 11 : 26). Vroeger hebben
wij gezien, hoe het tegen 1400 v. o. j. moet geweest zijn, dat Mozes
het Overjordaansche veroverde. Voor Jefta komen we dus om-
streeks 1100 terecht.

Dezelfde groote volkerenbeweging, die om 1200 het Hettieten-
rijk van Klein-Azie had doen ineenstorten, had mede daardoor het
terrein vrij gemaakt voor een nieuw, het Assyrisch Rijk van Noord-
Mesopotamie.

Dat heeft met meer of minder geluk ongeveer een eeuw lang met
Babel in Zuid-Mesopotamie om de hegemonie gestreden en juist
tegen 1100 is het tot groote macht gekomen en doet het zich als een
geduchte dreiging gevoelen naar het Westen, vooral ook naar
Noord-Syrie. Een der geweldigste figuren uit de geschiedenis van
Assyrie zit daar op den troon: Tiglath Pileser I. Hij is een groot
bouwheer en een gevreesd veroveraar. De vervallen rijkstempels
voor hemeisgod en onweersgod laat hij restaureeren in jarenlangen
arbeid; paleizen en vestingen (met groote voorraadschuren voor
proviand) verrijzen. Maar tegelijkertijd trekt hij aan het hoofd van
zijn legerscharen naar de bergstreken om het Wanmeer, naar het

98 tegenwoordige Armenie en vertelt ons daarvan in die snorkende



taal, die voor Assyrische geschiedschrijving als model is blijven
gelden: „ik, die geen overwinnaar heb in den strijd, tegen wien
geen tegenstander opweegt in den slag"...... „over hun talrijke
krijgsbenden woedde ik als een onweer van Adad; de lijken hunner
krijgslieden breidde ik uit op de bergen en naast de steden...... een
heel heir," enz. enz. Schatting van paarden en runderen legt hij
op en de koninklijke prinsen neemt hij als gijzelaars mee.

En op die wijze wendt hij zich ook naar het Westen en trekt de
Eufraat over, om Syrie te veroveren. Zelfs de Farao zendt hem een
„geschenk'': een „rivierkrokodir, apen, enz.

Die Farao beteekende dan ook niet veel meer. In den tijd van Tig-
lath Pileser I „regeeren- daar de laatste drie uit de lange rij der
Ramsessen: Ramses X, XI en XII. Het waren slechts schaduwman-
nen. In werkelijkheid was de hoogepriester van Amon te Thebe
heer en meester. Geen onrecht zoo groot, of de god Amon gaf er op
een of ander wonderdadige wijze door een orakel zijn zegen op,
bijv. door instemmend knikken met het hoofd of door het uitsteken
van zijn gebeeldhouwde hand naar zijn gunsteling. Ondertusschen
heerschte zelfs in de hoofdstad op het gebied van veiligheid en recht
een gruwzame anarchie. Goed georganiseerde rooversbenden, die
profiteerende ambtenaren van de Amonstempel lieten meedeelen en
zoo hun hooge protectie genoten, plunderden zelfs de gewijde ko-
ningsgraven van de machtige geweldigen, waarvoor in een vroegere
periode heel Egypte en Syrie sidderden. Zelfs de gouverneur der
stad stond of ficieel onder ernstige verdenking gemeene zaak met
hen te maken!

Omstreeks 1100 nu was de toestand zoo, dat noch van Assyrie
noch van Egypte veel invloed op Palestina kon uitgaan. Na Tiglath
Pileser (ongeveer 1130-1100) volgt voor Assyrie een tijd van veel-
beteekenend stilzwijgen der historie, een tijd van nacht en nevel.
Groote nomadenhorden van Semietische afkomst, o.a. Arameeers,
schijnen in die periode Mesopotamie te hebben overstroomd en
geteisterd. Eerst met Tiglath-Pileser III komt hier weer licht —,
Assyrie is dan weer in herstel, maar ...... dat is eerst na den tijd
van Salomo, een paar eeuwen later. En omstreeks 1100 zit te Thebe
op den troon te midden van een chaos van anarchie Ramses XII, de 99



strooman, na een tiental jaren vervangen door den Hoogepriester
van Amon zelf. Egypte is dan heelemaal een machtelooze kerkelijke
staat geworden, met in de delta een apart klein rijkje, waar een gou-
verneur zich onafhankelijk heeft gemaakt en de koningstitel gaat
aannemen.

* * *

Hiermee zet voor Kanaan een nieuwe periode in, gedurende welke
het een paar eeuwen door de groote mogendheden van rondom aan
zijn lot wordt overgelaten. Derhalve kan zich hier nu een toestand
consolideeren, wanneer een der vele kleine volkjes van Palestina de
leiding neemt.

Gedurende den eersten termijn zijn dit de Filistijnen. Later is het
Israel onder den heldhaftigen en geslepen staatsman David. In voile
glans neemt diens noon Salomo zijn rijk over, maar tijdens diens
regeering laat Egypte zich al weer hoe langer hoe meer gevoelen en
na zijn dood is het heelemaal weer mis voor Kanaan.

In deze periode ligt de bloeitijd dus van twee rijken in het land
Kanaan: eerst dat der Filistijnen, dan dat van Israel in een later
nooit-vergeten glans. Daarna keert een zoo zeldzaam gunstige poli-
tieke constellatie voor Kanaan (en dus ook voor Israel) nooit terug!

* * *

Voorloopig krijgen we dus de onbeperkte heerschappij der Fili-
stijnen. En dat (blijkens Richt. 10 : 7, zie hierboven) in bondgenoot-
schap tegenover Israel met de Ammonieten in het Oosten.

b. Jefta's strijd tegen de Ammonieten.

En (de Ammonieten) onderdrukten en vertraden de
kinderen Israels, die aan gene zijde der Jordaan waren
in Gilead, daartoe togen de Ammonieten over de Jor-
daan om to krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Ben-
jamin en tegen het huis van Efralm, zoodat het Israel
zeer bange werd. (Richt. 10 : 8, 9 verkort).

Omstreeks dezen tijd, dat de Filistijnen in het Zuid-Westen een
sterke militaire macht vormden, moet ook in het Oosten Ammon

100 een rijk van beteekenis zijn geweest en wellicht op het hoogtepunt



van zijn macht. Immers het feit, dat in de heele geschiedenis van
Jefta voortdurend gebied van Ammon en van Moab dooreengeno-
men wordt; dat bijv. als de god van den koning der Ammonieten
genoemd wordt niet de specifiek-Ammonietische Milkom, maar de
echt-Moabietische Kamos; dat de koning van Ammon zijn recht op
Gilead beredeneert met Moabietische oude aanspraken en Jefta
daartegenin debatteert en daartoe tegen den Ammoniet een heel
college geeft over de oude geschiedenis van Moab; dat de zegetocht
van Jefta zoowel over gebied van Moab als van Ammon zich uit-
strekt; dat alles laat maar een eenvoudige verklaring toe, nl. dat in,
dit Ammonietische rijk uit den tijd van Jefta Moab reeds opge-
slokt is.

Moab en Ammon waren zeer na verwante broedervolken, wier
taal niet noemenswaardig verschilde, ja zelfs bijna gelijk was aan die
van Israel zelf. Die vereeniging lag dus voor de hand en behoeft
niet eens gewelddadig door verovering to zijn geschied. Persoonlijke
relatien door vorstenhuwelijken en dergelijke kunnen hier reeds vol-
doende zijn geweest tusschen twee soortgelijke volken; men denke
slechts aan den nog zoo lang voorbijen tijd, toen een personeele
unie de beide Scandinavische koninkrijken verbond.

Wanneer we dan daarbij bedenken, dat blijkbaar Filistijnen uit
het Westen en Ammonieten uit het Oosten met elkander samen-
werken, dan wordt een hel licht geworpen op den nood van het in
los stamverband verbrokkelde Israel, dat tusschen de twee deelen van
deze knijptang in de knel raakte, en dan begrijpen we de driestheid
van de Ammonieten, die zelfs hun plundertochten uitstrekten tot ver
over den Jordaan, waar het door de overmacht der Filistijnen in
het Westen lam geslagen yolk onmachtig en lijdelijk alles over zich
heen liet gaan en zich berustend nederboog voor vreemde goden,
de bedenksels van Filistijnen en Ammonieten (Richt. 10 : 6), wat —
naar algemeene Oostersche zede — wel tevens als teeken zal help,-
ben gegolden van hun schatplichtigheid en onderwerping. Uitdruk-
kelijk warden ook de goden van Moab genoemd. En dat alles naast
debij het land en de tuinbouw van ouds behoorende Baals en zooveel
andere buitenlandsche goden-import, bijv. van den Sidonischen
kant! 101



Voorzeker en religieus en nationaal en uit een oogpunt van stof
felijke welvaart een diep treurige toestand!

Bij oppervlakkige lezing zou men kunnen denken, dat reeds voor
de invasie der Ammonieten Israel hun goden in het land gesleept
had: Israel dient de goden der Ammonieten — nr. 1; daarop komen
deze en nemen hun land in bezit --- nr. 2. Maar deze tijdsvolgorde is
volstrekt niet de bedoeling van den schrijver van Richteren. Het
zou toch ook absurd zijn, dat Israel zich altijd juist (men denke
voor een meer bekende periode aan Achaz ) de goden uitkoos van de
volkeren, die dit yolk daarna kwamen straf fen. Neen, de schrijver
wil enkel het logisch verband aangeven tusschen religieuze afval en
nationaal verval in Israel. Wanneer dit yolk zich — met de wolven
in het Bosch meehuilend —, liet drijven op de stroom van den tijd,
dan had het geen weerstand tegen vreemde overheersching en boog
zich gewillig voor hun afgoden; tot straf voor deze te voren aan-
wezige gezindheid bleef de vreemde dwingelandij dan zoolang men
zich voor die vreemde goden neerboog. Ontwaakte opnieuw krachtig
religieus besef, dan ging het verwerpen der heidensche goden met
opstand samen.

En — dit is juist het karakteristieke voor het Richterenboek --,
dat gaat in dit tijdperk altijd gepaard met het domineerend optreden
van een of andere heldenfiguur. Het is voldoende, dat deze een
bezield aanvoerder in den strijd tegen vreemde vorsten en vreemde
goden is — hij behoeft alleen vol vertrouwen op den God van Israel
den heiligenoorlog te doen uitroepen en zich aan het hoofd te scharen
als een man, bezield met den geest van Jahwe, zoodat alien vol
vertrouwen hem volgen en gehoorzamen willen. Voor het overige
behoeft hij volstrekt niet iemand te zijn, diep ingeleid in Gods
heilsgeheimen of ook maar een streng-wettisch-vroom man, model
naar de Wet van Mozes. We zagen dit reeds bij Gideon, wiens
ideaal een eigen stamtempeltje was met eigen orakel. We zien het-
zelfde bij Jefta, Richter bij de gratie Gods voor het Overjordaansche
Israel en toch eigenlijk in religieus opzicht niet veel meer dan een
half-Israeliet, levend aan den zelfkant van wat nog MozaIsch-Israel
mocht heeten. We zullen straks hetzelfde verschijnsel zien bij Sim-
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„strijder met den geest van Jahwe”, d.w.z. door Dezen bezield om
als nationaal kampvechter op te treden.

* * *

Wanneer de nood op het hoogste is en men in Gilead onder den
druk der tijden, in het voile besef „zoo kan het beslist niet langer-
alles rijp acht voor een nationaal verzet tegen Ammon, dan zoeken
de „Oudsten- van het yolk naar een held, geschikt om daarbij aan-
voerder te zijn. Het is de eenigste keer, dat op deze wijze onder al
de Richters er een door de patriarchale vertegenwoordiging van het
yolk, dus eigenlijk door dat yolk zeif, geroepen wordt!

Het is een heel eigenaardig persoon: een aanvoerder van een
bende vertwijfeld-dappere kerels die als halve roovers (men denke
aan Davids omzwervingen en aan onze eigen „geuzen") dolen
buiten hun eigenlijk vaderland. Het is Jefta. Deze was van vaders-
kant van aanzienlijke geboorte maar van moederskant van lage
komaf. Het Oosten gaf weinig om monogamie. Maar zooveel te
meer om komaf. En zoo wordt Jefta als tweede Ismael door
de broeders bij het deelen der erfenis uitgestooten. Maar hij is een
sterke natuur, die niet ondergaat in het besef van verworpenheid.
Integendeel, hij wint er door aan zelfstandige kracht. Zoo wordt hij
een man met leiderscapaciteiten. Hij huist —, en dat teekent weer
den bastaard — als rebellenaanvoerder in het land Tob en verwerft
zich in den oorlog een geduchte naam (Tob is onbekend van ligging;
mogelijk ten 0. v. d. Zee v. Galllea).

En nu eischt de nood een leider en nu nam men dien zoo gaarne
„uit eigen kring-, maar de deftige, legitieme broeders met de aan-
zienlijke moeder (s) weten maar al te goed met pijnlijke zekerheid,
dat ze daartoe „ganschelijk onbekwaam" zijn. Ineens besef fen ze
dat nu. De vader was een groote heldennatuur geweest. Maar zijn
heldenbloed schijnt alleen voort te leven in het „natuurlijke" kind,
in het kind van kracht en lief de, Jefta, niet uit een conventioneel
huwelijk geboren, sterk begaafd en vol van vaders energie en ......
toch met den duisteren doem van den bastaard boven zijn hoofd. De
geschiedenis drigt opnieuw zijn spot met de pretenties van het legi-
timisme. Maar de historie teekent ons ook de schaduw, die over
den in ruwen verbittering opgegroeiden krachtmensch ligt. 	 103



In den nood roept het yolk om den man van verdienste, niet om
den man van geboorte.

Gelukkig als de tijd hem te vinden weet.
* * *

Wanneer tot Jefta het gezantschap komt om hem over te halen
het leiderschap op zich te nemen in deze wanhopige situatie, blijkt
hij een koelberekenend man, die de dingen tegen elkaar afweegt.
Dat op dit moment, als hem eerherstel wordt gegeven, hij al te toe-
schietelijk is, kan niet gezegd worden. Hij heeft Gilead niet meer
noodig; Gilead hem wet. Hem, den versmade. Alles wordt van hem
verwacht. Welnu, alles eischt hij dan ook daarvoor. Hij ke pt de
wisselende stemmingen van het menschelijk gemoed. Zal hij, als de
nood voorbij is, niet opnieuw de verworpene zijn? Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.

Derhalve eischt hij de hoogste waarborgen: een eed voor het aan-
gezicht van Jahwe, dat hij, wanneer hij slaagt, voor goed hun
hoofd zal zijn. Daarmee is zijn gekrenkt eergevoel dan eindelijk
voldaan.

De Oudsten beleggen een groote volksvergadering, waar ook
jefta verschijnt, op een der heilige plaatsen beoosten de Jordaan „te
Mizpa voor het aangezicht van Jahwe." Daar wordt alles plechtig
bezworen.

Maar nu beginnen voor Jefta de moeilijkheden. Hij begint heel
vormelijk met onderhandelingen. Men zou het van zoo'n condottiero
niet hebben verwacht! Was het om beter verantwoord te staan in
dezen strijd van „er op of er onder"? om geen middel onbeproefd
te hebben gelaten voor men zich aan den ongelijken kamp waagde?
om tijd te winnen?

Jefta laat er op wijzen, dat Ammons aanspraken op dit land wat
laat komen. Israel heeft er al drie eeuwen gewoond. Hoe is alles in
zijn werk gegaan? De Amoriet had hier dit terrein voor zich ver-
overd en het aan Ammon en Moab ontnomen. Toen kwam Israel
en werd als een welkomen bondgenoot begroet. Het versloeg den
Amoriet Sihon van Hesbon en Og van Basan, zoodat Moab en
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van deze Amorietenvorsten ging het natuurlijk (vindt Jefta) niet
uitdeelen ander de vroegere bezitters van dit land (Moab vooral en
ten deele ook Ammon) — een dergelijke belangelooze hulp ware
toch te veel gevergd geweest! „Zoudt gij anders hebben gedaan?"
vraagt Jefta op den man af. „Wat uw god Kamos voor u verovert,
dat behoudt gij toch ook zeker? Zouden wij dan niet behouden,
wat onze god Jahwe aan ons als overwinnaars gegeven heeft?"

Een vrij bedenkelijke redeneering. Zeker, het kan zijn, dat hier
geldt „antwoord den zot naar zijn dwaasheid" en dat Jefta zich ge-
woonweg even in den gedachtengang van Ammon verplaatst, waar
hij Kamos en Jahwe zoo tegenover elkander stelt als gelijksoortige
grootheden. Maar dat hij dit zoo gemakkelijk doet, komt toch ook
wel daardoor, dat deze denkwijze hem, den verstooteling uit de
halfverheidenschte zelfkant van Israel zoo na ligt. Voorzeker zal hij
overtuigd zijn geweest van de superioriteit van Israels God, voor
hem wel allereerst een Strijdgod. Maar of Kamos voor hem wel zoo
heelemaal niets is geweest? 1 ) Al is het maar geweest een booze
tegenmacht, die verliezen moet?

Al dit geparlementeer helpt niets. „Maar de koning der kinderen
Ammons luisterde niet naar de woorden van Jefta." Zou hij zelf
anders verwacht hebben? Het was alles per slot van rekening met
een hedendaagsche uitdrukking „voor de tribune gesproken."

Nu roept Jefta het heele yolk op tot een strijd op leven en dood
om een plaats te behouden onder de zon. Hij hoopt op hulp van over
de Jordaan, allereerst wel van den sterksten stam, van Efralm. Maar
Efraim weigert die hulp (Richt. 12 : 2). Of omdat het blij is zelf met
rust gelaten te worden en geen wraak wil uitlokken van de thans
zoo machtige Ammonieten Of omdat het niet onder Jefta's bevelen
een contingent mannen van den eigen stam wil stellen; mogelijk
hadden beide beweegredenen invloed. Een groote tegenvaller!

Zoo zit Jefta dan in het nauw. De strijd tegen Ammon is nu on-
vermijdelijk; zijn pleidooi voor goed recht is daar (natuurlijk!) als
een uittarting beschouwd en... van over de Jordaan uit het Westen

1 ) Zie Noordtzij, G. W. e. d. E. g., 2e dr. blz. 364. „Een profeet zou het
heel anders hebben gezegd." Maar uit vs. 27 volgt toch duidelijk, dat Jefta
Jahwe ook macht over Ammon toekent! 105



is geen hulp te verwachten. Men is daar glad en al vergeten, dat de
verovering van het Westjordaansche land onder Jozua is geschied
met de kern der Oostjordaansche krijgslieden aan de spits. Ondank
is 's werelds loon. Ook onder de natién en natietjes.

In deze wanhopige situatie acht Jefta jets heel bijzonders noodig
om op de hulp van zijn God, zijn Strijdgod, vast en zeker te kunnen
rekenen. Deze half-Israeliet doet precies hetzelfde, wat een heiden
gedaan zou hebben onder dergelijke omstandigheden. Hij zoekt zijn
God te verteederen door een menschenoffer. 1 ) Het eenige verschil
is, dat hij niet of feren wit aan Kamos, maar aan Jahwe. En...... pas
na de overwinning, waarvan hij eerst zeker moet zijn; niet van te
voren. De keuze evenwel van het menschelijk brandoffer laat hij
geheel aan de Godheid over: het zal de eerste zijn, die bij zijn thuis-
komst hem tegemoet zal gaan. Waarschijnlijk heeft hij aan een slaaf
van het dienstpersoneel gedacht. 2 ) (vs. 31).

Dat verklaart Jefta in plechtige gelofte voor de ooren van het
gansche yolk. Maar...... dan moet het ook een „volkomen over-
winning - zijn. En dat werd het inderdaad. Onder Jefta's krijgs-
kundige en bezielende aanvoering brengen de met de moed der
wanhoop strijdenden den Ammonieten een verpletterende neder-
laag toe. Nog verre vervolgt Jefta zijn zegetocht (vs. 33). Met de
onderdrukking van Israel door Ammon is het voor een pons gedaan.

c. Het conflict met Efraim.

Toen zeiden de mannen van Efraim tot Gideon:
Wat stuk is dit, dat gij ons gedaan hebt? (R. 8 : 1).

Toen werden de mannen van Efraim bijeengeroe.
pen ...... en zij zeiden tegen Jefta: Waarom zijt gij
doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Am-
mons?	 (R. 12 : 1).

Na den buitenlandschen strijd moet Jefta den binnenlandschen

1) Hierover straks nader onder d.
2) Niet aan een dier. De schrijver van Richteren omsluiert zooveel mogelijk

de schrilste tafereelen van dit drama en geeft alles zoo eufemistisch mogelijk weer.
Maar het eenigste dier, dat Jefta had kunnen tegemoet loopen, ware een ge-
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 trouwe hond geweest en zulk een onrein dier ware als offerdier een gruwel

1 en tarting geweest en dus wel volkomen uitgesloten.



oorlog uitvechten. Efraim, dat hulp geweigerd heeft, toont zich zoo
verbolgen, dat Jefta op eigen gelegenheid het waagstuk gelukt is,
dat het dreigt „hem en zijn huis" met vuur te verbranden!

Om dit uiterst onsympathieke optreden van Efraim eenigszins te
kunnen ontraadselen, is het goed nog eens even de houding van
dezen stam in het centrum des lands voor oogen te stellen van de
vestiging af. We zien dan achtereenvolgens dit gedurende het
heele Richterentijdvak:

1. Jozua, de leidsman bij de verovering, was uit Efraim, dat op
deze wijze de pretentie kreeg ook verder op de leiding aanspraak te
maken. Bovendien had reeds Jozua moeilijkheden met dezen stam,
die vond, dat hij teveel uitsluitend het belang van het geheel in het
oog hield en eischte dat hij beter moest letten op de speciaal-Efrai-
mietische belangen (Jozua 17 : 14 ).

2. Wanneer Ehud uit den stam van Benjamin de vaan van den
opstand plant tegen Moab, dan geschiedt dat fietelijk ander de op-
perleiding van Efraim (Richt. 3 : 27).

3. Efraim bezet ten eigen voordeele een deel van het land, dat de
stam Dan had moeten opgeven (Richt. 1 : 35) en neemt bovendien
de steden in bezit, die een deel van het land van de naburige Jozef-
stam, de broederstam Manasse, beheerschen (R. 16 : 9).

4. Op het gebergte van Efraim zetelt Debora (R. 5 : 14), de pro-
fetes-richteres, die de helft van al de stammen ander haar gezag in
den strijd weet te vereenigen, d.w.z. meer dan ooit eenig ander rich-
ter hebben willen volgen en die den krijgsheld Barak (uit Naftali)
als haar rechterhand bevelen geeft; zonder haat. durft Barak niet
op te trekken.

5. Gideon heeft na zijn aanvankelijk succes om de hoofdmacht
der Midianieten te verdrijven de hulp van Efraim noodig (R. 7 : 24)
en moet zich heel klein maken tegenover Efraim om zich te recht-
vaardigen, dat hij op eigen hand den verlossenden strijd begonnen is
en niet onder suprematie van Efraim (R. 8 : 2).

6. Tola uit Issaschar, een der zg. „kleine" Richters, van wien
we niets weten, dan dat hij langen tijd als man van groat aanzien
een belangrijke positie innam, hoewel in Issaschar gevestigd, moest
zijn „residentie- verleggen naar het gebergte van Efraim (te 107



Sjamir =-- doornbosch). Ook dit wijst op een sterke hegemonie van
Efraim in dit tijdvak (R. 10 : 1).

7. Wanneer Jefta den strijd met Ammon onvermijdelijk acht,
wendt hij zich het eerst tot Efraim om hulp. (R. 12 : 2).

8. Wanneer hij bij weigering zoo „brutaal' is ook zonder Efraims
goedvinden los te slaan en zegeviert, dan verblijdt Efraim zich vol-
strekt niet in deze nationale overwinning op den gemeenschappe-
lijken vijand, die immers ook sours Efraim plunderde (R. 10 : 9),
maar ziet alleen —, uitermate klein en bekrompen, in echt benepen
politiek — alleen het gevaar van den concurrent om de hegemonie
in het uitgeplunderde en vertrapte Israel; dan komt het tot burger-
oorlog.

9. Onder Eli ligt het overwicht weer in Efraim, dat ook het
centrale heiligdom bezat te Silo. Maar...... welk een jammerlijk ver-
val, wat een caricatuur. Ook Samuel zoekt dan later in de eerste
plaats aansluiting bij de reeds in Ehuds dagen nauw verbonden
groep Efraim—Benjamin.

* * *

Efraim wenscht dus zijn wraak te koelen op Jefta, die het onge
hoorde stuk begaan beef t, zoo maar den overmachtigen vijand te
verslaan zonder daartoe van Efraim opdracht te hebben gehad.

Efraim zendt een strafexpeditie uit over de Jordaan en wel
„noordwaarts". Blijkbaar is de bedoeling, dat zij wraak wenschen
te nemen op Jefta persoonlijk, wiens familieverblijf dan nog altijd
geweest moet zijn in het land der ballingschap, in het Noordelijk
gelegen Tob 1 ). Dat zij het op Jefta's verblijf hebben voorzien, blijkt
ook wel uit het dreigement: „wij zullen uw huis met vuur verbran
den!" (12 : 1). Maar het loopt voor Efraim totaal verkeerd af. Hun
expeditieleger words uiteen geslagen en als de vluchtelingen door
de voorden van de Jordaan (St. vert. „veren'' ) terug willen waden,
vinden ze die strategische punten door te hulp gesnelde Gileadieten
bezet. Tevergeefs veinzen ze geen Efraimieten te zijn. Men laat hun
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„sjibbOlet” zeggen, 1 ) maar de EfraImieten, half-Hamietisch van
afkomst (door Jozefs vrouw, de Egyptische) hebben een eigen
dialect en kunnen dat woord niet goed uitspreken. Ze zeggen:
„sibbOlet" en worden dan direct neergehouwen. Dit „sjibbOlet" is
dus een stam-herkenningsteeken evenals het „schild en vrind" van
de Vlamingen in de Middeleeuwen dit was. 2 )

d. Jefta's gelofte.

Het uitgaande, dat uit de deur van mijn huis mij
tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kin-
deren Ammons wederkom, dat zal voor Jahwe zijn en
ik zal het offeren ten brandoffer	 (Jefta; R. 11 . 31).

Wanneer een man Jahwe een gelofte zal beloofd
hebben, naar alles wat uit zijn mond is uitgegaan, zal
hij doen. (Num. 30 : 2).

Haar vader, die aan haar volbracht zijne gelofte,
die hij beloofd had (R. 11 : 39).

Jefta heeft beloofd, voor het geval hij als overwinnaar terugkeert:
„Wat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, dat zal
Jahwe toebehoren en ik zal het of feren ten brandoffer" (11 : 31 ).
Het tragische is, dat dit wezen zijn eigen dochter is, zijn eenige
dochter, alles wat hem aan de toekomst bindt!

Aan het hoofd der jonge meisjes ---- geheel onbewust welk vree-
selijk lot haar boven het hoofd hangt —, gaat zij onder reigezang
bij het dreunen der pauken en het geklinkklank van het „schel metaal
van de klinkende cymbaal" haar vader tegemoet, die ---- schril con-
trast --, bij dit jubelend welkom zijn kleederen scheurt in bittere
rouw! Hij legt haar in korte woorden de situatie uit: „Ik heb mijn
mond opengedaan tegenover Jahwe en ik zal het niet kunnen terug-
nemen!"

1) Het woord komt voor in Jesaja 27 : 12; sommigen vertalen het met „koren-
aren'', anderen met „stroomende rivier".

2) R. 12 : 6 noemt als het getal neergehouwen verspreide vluchtelingen bij de
Jordaan-voorden maar even 42000. Men vergelijke, dat volgens R. 5 : 8 Debora
uit 6 stammen maar 40000 man verzamelen kon. 109



Moedig antwoordt het jonge meisje: „Is het zoo het geval, doe
mij gelijk als gij gesproken hebt — het voornaamste is, dat God u
de wraak over uwe vijanden heeft gegeven!" Haar eenigst beding is:
twee maanden uitstel, om afscheid te nemen van dit leven in stille
teruggetogenheid met enkele goede vriendinnen in de bergen. Feite-
lijk om reeds te rouwen nog voor haar dood, te rouwen over haar
jong uitgebluscht leven, dat het vreeselijkste lot trof, dat een Israe-
lietische vrouw ken treffen: de vloek van kinderloos te sterven. Wie
kinderloos stierf had tevergeefs geleefd in Israel. Van een leven na
dit leven had het yolk, in dit tijdperk vooral, geen klaar idee: men
leefde voort in zijn nageslacht, terwijl men persoonlijk onderging
in de sjeool, in het duistere schimmenrijk.

„Wie zal u loven in het graf?" klaagt de psalmist nog in later
dagen.

Na twee maanden keert Jefta's dochter terug. Een terugkeer om
voor goed henen te gaan. Daar staat nu de overwinnaar. Volgens
plechtig bezworen verdrag moeten zijn broeders, die hem eens in
treiterige trots wegjoegen van het erf, thans hem als worst erkennen.
Zijn beleedigers zijn nu zijn onderdanen geworden. De troon legiti-
meert vanzelf de bezitter. Zoo gaat het altijd in de historie.

Maar om de eenzame hooge bergtoppen hangen de dreigende
donkere wolkenmassa's en benemen ze de zon.

Jefta, de sombere held, de man van ruwe kracht en van spontaan
doorzetten, dat eer en leven in de weegschaal gooit, mits die maar
doorslaat, heeft den Allerhoogste een losprijs toegezegd voor de
zonden van het yolk, mits Hij de overwinning dan geeft. De over-
winning is gekomen en Jefta zal den losprijs betalen, eerlijk betalen,
al is die duurder dan hij verwacht had.

Hij immers had God de keuze gelaten.
En nu is die gevallen op Al wat Jefta had: zijn dochter.
En Jefta, grimmig-vastberaden, zet door. Hij offert met ge-

scheurde kleederen, maar...... hij of fert.
Hij had niet opnieuw een uitgestooten doemeling willen zijn na

de overwinning. Hij had zijn contract met de legitieme broers zoo
secuur afgesloten en laten bezweren „voor den Allerhoogste!"
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Nu staat hij daar in verpletterende eenzaamheid opnieuw, hij de



uitgestootene. Eenzamer nog dan vOôr zijn verheffing.
Is vreeselijker tragiek denkbaar?

* * *

De verteller schildert ons niet het gruwelijk tafereel der of ferande
in een barbaarschen tijd. Het duidt slechts aan en verheelt uit pieteit.

Een verbaasd zwijgen is hier inderdaad welsprekender dan
woorden.

* * *

Een later en weeker geslacht heeft dat te bar gevonden en getracht
deze historie wat te verwringen naar den smaak der latere eeuwen.

Maar dat was eerst tegen het einde der kruistochten, toen in de
12e eeuw David Kimchri van Joodsche zijde aan kwam dragen met
een nieuwe opvatting van dit drama, die de bloederigste plekken
wegdoezelde. 1)

Men leze de hierboven letterlijk weergegeven gelofte nog eens
over en vervange dan het woordje „en- in het midden willekeurig
door „of-. Dan heeft men de eerste helft van zijn oplossing. Jefta
zou beweerd hebben, dat wat hem tegenkwam of aan Jahwe gewijd
zou worden (nl. als het een mensch was) Of brandoffer zou zijn
(als het een rein dier was). Alsof een rund of schaap iemand uit
de deur van zijn huis bij zijn terugkomst tegemoet zou komen hup-
pelen! Nooit te voren in de bijna 2 maal 12 eeuwen, die sinds Jefta
verloopen waren, was eenig Joodsch of Christelijk uitlegger op dit
idee gekomen!

Hierbij sloot dan aan de tweede ontdekking; gaf de eerste aan
wat Jefta niet deed, de tweede zei wat hij tvél gedaan had: vs. 37
zou zoo moeten worden uitgelegd, dat het meisje met de vriendinnen
had geweend claárover, dat ze ongetrouwd zou blijven en als een
„Joodsche non" (contradictio in terminis) aan Jahwe zou zijn
gewijd.

Het was in de 12e eeuw...... in de tijden, toen het Boeddhistisch
nonnenideaal in het gedoopt Europa in hoogste bloei stond; Been

1 ) Zie vooral Noordtzij, G. W. e. d. E.g. 2e druk, blz. 364 enz., waar hier-
over uitvoeriger gesproken wordt. 	 11 1



wonder, dat deze uitleg van Joodsche zijde onder de Christenheid
van toen geweldig insloeg.

Met de opkomst van het Protestantisme kwam hierin weer twijfel.
Luther zag het juist: „Man will, er habe sie nicht geopfert, aber der
Text steht klar da -. Inderdaad, voor wie niet (als soms ook dog-
matici wel eens doen!) de tekst wil lezen zooals hij hem voor zijn
eigen stelsel graag pasklaar maakt, maar zooals hij er werkelijk in
het verband van plaats en tijd staat en historisch gelezen moet wor-
den, is er geen andere uitweg dan deze: Jefta heeft wel degelijk het
brandoffer van de eigen dochter volbracht en de andere verklaring
is slechts willekeurige inlegkunde.

Zeer verwarrend werkt ook ten onzent, dat de Statenvertaling
hier heeft (vs. 40): „Voorts werd het een gewoonheid in Israel, dat
de dochteren van Israel van jaar tot jaar henengingen om de dochter
van Jefta den Gileadiet aan te spreken, vier dagen in het jaar. - Dit
„aan te spreken" ware beter vertaald met „gedenken" (Obbink) of
„te bezingen" of „te prijzen" (andere vertalingen). Het wil vol-
strekt niet zeggen, dat de dochter nog in leven was, zoodat men ze
in haar kluizenaarstoestand vier dagen elk jaar gezelschap ging
houden, neen, integendeel, dat er onder de Israelietische nationale
gedenkdagen een vierdaagsche rouwherdenking was, waarin de
Israelietische meisjes de dochter van Jefta verheerlijkten als een
model van nationaal-religieuze opofferingsgezindheid wegens haar
overgave en haar of fermoed.

* * *

Noordtzij zegt o.a.: „Er is niet aan te ontkomen: de beide zins-
deelen: „den HEERE toebehooren" en „als brandoffer offeren"
hebben den zelfden zin, het tweede zinsdeel verklaart het eerste
nader." En: „geestelijk offer" -- „ik ben inderdaad benieuwd, hoe
hij dat in het Hebreeuwsch had moeten zeggen." (blz. 364 e.v.)
Maar buitendien, wat het nonnenideaal bereft: „Nergens en nooit
komt het nonnenleven van een vrouw bij Israel voor als zaak van
een gelofte, maar enkel en alleen als rechtstreeksche straf van God,
die als een vloek rust op degenen op wie Hij toornt. Het was voor
Israel even absurd als een coelibaat van priesters of levieten, dat
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Een ander probleem. Was Jefta (en zoo ongeveer moet Vondel
hem hebben gezien in zijn drama) de eigenwijze figuur, bij wie zijn
eed zwaarder weegt dan de Wet van zijn God, die menschenmoord
verbiedt? De feitelijk in menschelijke trots van ik-wijk-voor-geen-
gevoel-van-menschelijkheid handelende, die — het moge kosten wat
het wil — moet kunnen zeggen: mijn gelofte heb ik gehouden, dat is
manneneer! En die zoo beslist in zijn dramatisch conflict van
plichten.

Ik geloof dat dit — historisch gezien --- geheel verkeerd gezien
is. Jefta staat dan op het tooneel in valsche belichting van modern
licht bij een tafereel uit de grijze Oudheid.

Jefta heeft ongetwijfeld gemeend niet anders te mogen handelen
juist tegenover zijn God, niet uit eigenwil en eigenzinnigheid, maar
eenvoudig, omdat hij gevangen zat in de gedachtenkring, waarin hij
— de halfbloed aan den zelfkant van Israel --- in een donker tijdperk
van jongsaf was opgegroeid.

Noordtzij merkt zoo juist op, dat bier Kananeesche invloed in het
spel was, maar het toch ook niet weer was zuiver-Kananeesch alleen.
Gelofte, zegen en vloek, gesproken voor Gods aangezicht, kon men
zich in die oer-oude tijden eenvoudig niet wankelbaar denken of de
heele wereld van toen zou hebben meegewankeld. Vandaar dat Izak
na het ontdekte bedrog, als hij eenmaal zijn zegen over Jakobs hoofd
heeft uitgesproken dat zoo last; er is niets meer aan te veranderen.
Alleen het caricatuur, dat ons van Micha's moeder wordt geteekend
in het Richterenboek (R. 17 : 2) doet anders en keert am als een
blad aan een boom van vloek in zegen (als tegengif!), maar dat is,
omdat de verhaler het milieu, waaruit de gouden-kalverendienst van
Dan afkomstig was, door-en-door-bespottelijk wil afschilderen:
„zulke niet-serieus te nemen lui waren dat!"

En precies zoo was het met een gelofte voor Gods aangezicht ge-
sproken. Daar bestond geen uitwijken.

Nu bestond in Israel later wel de practijk in zulk een geval tot
den hoogepriester te gaan, die ontheffing kon verleenen en boete kon
opleggen en zelfs zoo noodig voor den worst des lands door Oerim
en Toemmin een orakel kon vragen, maar...... dat lag geheel buiten
den gezichtskring van iemand als Jefta. Hij zal nooit met een hoo- 113
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gepriester in zijn leven in aanraking zijn gekomen en de gedachte
alleen al aan zulk een oplossing moet geheel buiten zijn sfeer hebben
gelegen.

„De gedachte het waardevolste, het eenige kind God over te
geven, kon zelfs bij een Abraham tot zware „verzoeking" worden.
als vermeende hoogste uiting van vroomheid; hoeveel te eerder bij
Jefta, die in geestelijk opzicht heel wat dieper staat en bij wien de
macht van zijn gelofte nog met zijn gansche drukkende zwaarte er
bijkwam" (prof. Diestel in Riehms Woordenboek).

* * *

Reeds over het doen van een gelofte op zich zelf door Jefta (laat
staan deze gelofte en wat er uit voortkwam) oordeelt prof. Noordtzij
al heel hard (blz. 366):

„Ja, die gelofte! Het doen van een gelofte gaat uit van de ge-
dachte, dat een mensch invloed kan uitoefenen op Gods wil."

„Dit is een zuiver heidensch denkbeeld" ...... „Maar bij Israel
dacht men zoo gansch anders.-

En toch komen oak bij de psalmdichters van Israel geloften voor
als schering en inslag. Ps. 66 zegt: „Ik zal aan U mijn gelofte
betalen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitge-
sproken, als mij bange was." Ziet dit niet precies op een geval als
van Jefta?

En nog wordt dit door Christenen van allerlei richting zonder
eenig gemoedsbezwaar in kerken gezongen:

„Ik zal, nu ik mag ademhalen
Na zooveel bangen tegenspoed
Al mijn geloften U betalen,
U, die in nood mij hebt behoed!"

Voelen wij dit dan sours als Joodsch-alleen of, erger, als zuiver-
Kananeesch? Neen immers. Ik geloof, omdat wij dit door Prates
tantsch-Nieuwtestamentische bril met gekleurde glazen zien in de
tint van „offers der dankbaarheid" en er dan zoo van harte mee in
kunnen stemmen. Maar ik betwijfel of de psalmdichter dit niet ietwat
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bijgedachteaan menschenoffer natuurlijk, wat principieel de idee van
gelofte-uitwerking niet verandert. „De gelofte", zegt prof. Volz, „is
een stuk echte, maar vooral in het yolk levende vroomheid (yolks
tiimlich) . Ze toont ons, hoe de religie ook in den ouden tijd niet
uitsluitend zaak was der collectiviteit (Sache der ganzen Gemein-
de), maar ook de enkeling recht gaf in verkeer te staan met de God-
heid. Dit indringen in het hart Gods in grootere of kleinere aardsche
aangelegenheden, waarbij men dan trachtte God door beloften aan
zich te verplichten, is voor ons een overwonnen trap der vroomheid.
Maar het kwam voort uit den echten en onmiddellijken drang des
harten en wanneer de vromen bij het betalen van hun gelofte roem-
den op de heerlijke ervaringen, kon zich het geloof telkens opnieuw
ontvonken aan de macht en de goedheid Gods."

Wat niet wegneemt, dat de historie van Jefta wel in het Richteren-
boek zal zijn opgenomen mede met de tendenz den Israeliet te waar-
schuwen voor ondoordachte en onbezonnen geloften, die wijder
draagkracht hebben dan de spreker bij het doen vermoeden kan.

§ 2. Simson.

Samson. (Hebr. 11 : 32, in de rij der geloofshelden.)

Inleiding.

De Filistijnen schijnen hun macht zoo snel en zoo overweldigend
ontwikkeld te hebben over Palestina, dat er van een eigenlijken strijd
geen sprake is geweest. Israel vormde daartoe te weinig een eenheid
nog. Het gaat nog sterker dan Coen Israel zelf bezit van het land
nam: streek voor streek moest zich onderwerpen, tot een algemeen
goed-georganiseerd verzet kwam het niet. Althans Israels geschiede-
nis zwijgt er over. Slechts hier en daar, plaatselijk, vond men den
moed tot een locaal gevecht, tot een klein tref fen van man tegen
man: het is het beeld van den zg. „kleinen oorlog", de guerilla.

In dezen „kleinen oorlog" heeft een nationale held zich populair
gemaakt, die in Israels historie in een heele serie bij het yolk zeer
geliefde en kleurrijke verhalen is blijven voortleven. Deze reeks 115



bonte bewogen volksscêne's zijn in alle aanschouwelijkheid en popu-
laire inkleeding in het Richterenboek ingelascht. Die held is Simson
(uitgesproken Sjimsjon, d.w.z. „zonnig - , de „zonneman".)

Hij is evenwel niet de eerste geweest in de rij helden uit de
guerilla. Hij heeft een voorlooper gehad: Samgar. Over hem eerst
lets.

a. Samgar.

Hij was naar alle waarschijnlijkheid geen Israeliet. Zijn naam is
niet Hebreeuwsch en hij wordt ook nergens in het O.T. als een
Richter genoemd; alleen staat van hem opgeteekend, dat „hij ook-
redding bracht aan Israel. Hij leefde in een tijd, die ons in het
Deboralied geschilderd wordt als uitermate duister, vol verwarring,
het toppunt van onrust en onveiligheid (R. 5 : 6): „In de dagen van
Samgar den Anatzoon bleven de karavanen weg van de wegen en
de voetgangers moesten telkens afwijken op kromme zijpaden. De
landbouw op de akkers hield op in Israel"...... In dien ruwen tijd
heeft Samgar (waarschijnlijk niet alleen, maar als aanvoerder van
een kleine dappere bende) een troep Filistijnen verslagen, die zijn
streek blijkbaar kwamen uitplunderen, mogelijk zelfs wel op een
slavenjacht waren. Het was voor Debora's tijd, voor dus de groote
massa der Filistijnen met de „zeevolken" in volksverhuizing uit het
Noorden kwamen aanzetten. De Filistijnsche macht kan toen dus
nog onmogelijk veel beteekend hebben; het was nog slechts een deel
van de kleine groep voorloopers, die --- zooals we gezien hebben —
sinds onheuglijke tijden, o.a. te Gerar, in deze landstreek als kolonie
gevestigd was. Toch wordt het Filistijnsche expeditieleger nog op
600 man begroot, een vrij groot leger voor dien tijd. Samgar versloeg
ze — als typeerende bijzonderheid wordt ons verteld, dat hij niet
eens een behoorlijke lans had, maar een „ossenstok,” d.w.z. een
lange stok met scherpe (wellicht metalen) spits, die men gebruikte
om de ossen voor de zwakke houten ploegen mee aan te sporen en
in toom te houden, vooral als ze met achteruit trappen dreigden het
heele primitieve ploegje te vernielen (vergelijk „de verzenen tegen
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Dat was de overwinning van Samgar, „den Anatzoon." Het laatste
wil zooveel zeggen als „de groote krijgsheld." Zoo ongeveer als
wanneer men een Germaan een Thorzoon of Donarzoon had
genoemd. Samgar is waarschijnlijk een Hettietische naam (Sangar
heetten bijv. Hettietische koningen van Karchemisj aan de Eufraat)
en Anat was de oorlogsgodheid bij de Hettieten. [Eigenaardig is
nog, dat de aanteekening omtrent Samgar in Richt. 3 : 31 blijk-
baar eerst later op deze plaats is ingevoegd: men leze
eens 4 : 1 onmiddellijk achter 3 : 30, dan zal men zien dat beide
verzen als een geheel aaneensluiten met voorbijgaan van vs. 31. Ter
voren echter kwam Samgar toch reeds voor, nl. in het Deboralied.
Mogelijk is juist daarom door een latere hand de aanteekening van
vs. 31 hier geplaatst. In een zeer oud Grieksch handschrift staat
Samgar vermeld na Simson].

b. Simson als Nazireeer.

De geboorte van Simson, den wonderdadigen krachtmensch, is
door een Engel aan zijn ouders te voren verkondigd. Daarbij is
tevens te kennen gegeven, dat hij een Nazireeer zal zijn en wet in
den strengsten vorm, levenslang. Dat alles geschiedde bij een groot
rotsblok in den omtrek van Zora, waar de Engel in de vlam van
het altaar opvoer. Het rotsaltaar, een groote grove uit de rots ge-
hakte steen ligt er nog. De naam Zora heeft zich eveneens alle
eeuwen door gehandhaafd 1).

Het Nazireeerschap bij Israel moet reeds ouder zijn geweest
dan Mozes en is niet een uitsluitend-Israelietische uiting van reli-
gieus besef, het komt ook voor bij andere omwonende volken, bijv.
Arabieren. Wat Mozes gedaan heeft (Numeri 6) is blijkbaar enkel
en alleen geweest een reeds overoud bestaand gebruik te ordenen
naar vaste regels om groote excessen te voorkomen en zooveel mo-
gelijk aan te sluiten bij den door hem ingestelden priesterlijken dienst
en het priesterlijk gezag in het centrum te houden en daaraan het
Nazireeerschap ondergeschikt te maken.

1 ) De steen is o.a. afgebeeld in Bähl, Palestina, afb. 36. 	 1 1 7



Het was kenbaar aan twee uiterlijke kenteekenen:
1. Een Nazireeer mocht niets gebruiken wat van den wijnstok

afkomstig was. Simsons moeder mocht het zelfs reeds na de aan-
kondiging door den engel evenmin, tot de geboorte van het knaapje
toe. (Jets dergelijks vinden we nog in het N.T. ten opzichte van
Johannes den Dooper; Luk. 1 : 15). Dit verbod van wijn, ja in den
strengsten vorm zelfs van druiven, rozijnen, azijn (dus van alles wat
maar van den wijngaard zijn oorsprong nam) staat niet uitsluitend in
verband met de opwindende gevolgen, die wijngebruik kan hebben
(waarom het den priesters bijv. voor en onder den dienst was ver-
boden), maar vooral ook, omdat het Nazireeerschap voortkwam uit
die kringen, waarvoor het oude eenvoudige harde nomadenleven als
ideaal gold (men vergelijke de Rechabieten van Jeremia 35).

2. Een Nazireeer mocht zijn haar niet afkorten. Er is in het O.T.
sprake van tweeerlei „afscheren" (St. vert.) van het haar. Het
gewone was het bijknippen, wanneer het langer werd dan de
schouders. Van Absalom, den koningszoon, lezen we, dat hij dit
slechts eenmaal 's jaars liet doen. (2 Sam. 14 : 26). De andere
manier was het totale afknippen, zoo kort mogelijk, waarvoor een
anderen term werd gebruikt en dat ten teeken van grooten rouw
plaats had (Zoo Job; Job 1 : 20). De Nazireeer nu mocht nöch het
eene nach het andere doen; bij hem behield de natuur „onverkort"
haar rechten. Er ligt in dit uiterlijk teeken een symbool van onver-
korte kracht, maar ook van natuur en waarheid en men heeft wel een
vergelijking getrokken met de altaarsteenen, die ook onbehouwen
moesten zijn, juist zooals de natuur ze gaf.

Wat het uiterlijke tentoondragen van zijn wijding door het lange
haar betreft, maakt Riehm deze eigenaardige opmerking: „Het is
voor den Nazireeer hetzelfde wat voor den hoogepriester zijn dia-
deem is met het opschrift „De heiligheid des HEEREN" --- het op
het hoofd gedragen symbool van de waardigheid van een heiligen
aan God toebehoorenden man".

„Nazireeer" beteekent dan ook feitelijk zoo lets als: apart gehou-
den, uitgelezen uit de massa, gewijd. Toch waren het volstrekt geen
kluizenaars of celibatairen; men denke slechts aan de geschiedenis
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priesterlijke of ambtelijke positie. Daarentegen bleef de Nazireeer
geheel en al vrij man, vrij in zijn handel en wandel in de gewone
burgerlijke maatschappij — alleen mocht hij niets aanraken, wat
verontreinigen kon. Men kon het levenslang zijn (zooals Simson en
later Johannes den Dooper), maar` dit was vooral later -- juist
naardat het meer algemeen gebruik werd — hooge uitzondering;
in den regel was het maar tijdelijk — de Talmud later eischte
dan echter minstens 30 dagen en bij verontreiniging moest
men na een uitgebreid priesterlijk ontzondigingsritueel weer van
voren of aan beginnen; de eerste periode telde dan niet mee! Aan het
eind van zoo'n tijdelijk Nazireeerschap lief men dan juist het haar
afsnijden en bracht dit als offer (Hand. 18 : 18).

Hoe al deze dingen oud-nomadengebruik zijn, zal men te beter
kunnen begrijpen, wanneer men even voor oogen houdt, dat ook
Mohammed deze soort dingen van zijn Arabieren heeft overge-
nomen: een pelgrim naar Mekka mag ook niets van den wijnstok
gebruiken en evenmin zijn haren laten snijden — ook een soort
( tijdelijk ) Nazireeerschap.

c. Kort overzicht van Simsons heldendaden.

Men heeft wel Simsons heldendaden, evenals die van Herkules,
in twaalf stukken willen groepeeren, maar hierin ligt veel willekeu-
rigs en kunstmatigs. (Men neemt dan bijv. zijn fopperijen en kracht-
toeren bij Delila als 3 afzonderlijke heldenfeiten notabene!)

Wij willen eerst even kort beschouwen een rij van 7 aaneenge-
schakelde sterke stukken, die alle in verband staan met de eerste
vrouw, die hij lief had gekregen. Want — dit is het op 't eerste ge-
zicht absurde — Simson, op wien „de geest van Jahwe" rust om hem
ten strijde tegen den erfvijand te wijden, Simson zoekt eerst juist de
vriendschap der zoo gehate Filistijnen. Maar het gaat bier als in
zoo menig Grieksch drama, dat ons wil uitbeelden, hoe aan het
Noodlot niet te ontkomen valt: het lijkt eerst of alles heel anders zal
gaan dan voorzegd werd, maar — ondanks den mensch, die denkt
eigen wegen te kunnen gaan — wordt juist op dezen weg — nolens
volens -- op paradoxale wijze de voorzegging vervuld. Simson zoekt 119



de vriendschap der Filistijnen, maar juist door de nauwere aanraking
met dit yolk en door de ondergane behandeling en de botsingen
tusschen tweeerlei opvatting in zoo menig opzicht, juist daardoor
worden ze de felste vijanden. Er komt dan deze aaneenschakeling
van 7 verhalen: 1)

1. Op weg naar zijn bruid komt hij een leeuw tegen; niet de
leeuw verscheurt hem, maar hij verscheurt den leeuw. Later vindt hij
in de droge hitte van den Palestijnscchen zomer de doode, holle
leeuw niet verrot, maar verdroogd; een bijenzwerm huist er in en
Simson eet een raat honig, die hij er uit neemt. Een merkwaardig
bewijs, dat deze held het met de Nazireeersgebruiken ten opzichte
van het aanraken van wat dood is en van rein eten heelemaal niet
nauw neemt, evenals trouwens zijn deelnemen aan een Filistijnschen
feestmaaltijd, waar wel niet precies naar Joodsch ritueel zal zijn
geslacht of gegeten!

2. Wanneer Simson wrokkend is weggeloopen van den bruilofts-
disch omdat hij zich bij het ontraadselen van zijn prijsvraag oneerlijk
behandeld acht, slaat hij in zijn woede een dertigtal van de aan-
zienlijkste Filistijnen dood, om met hun buit de prijswinnaars tevre-
den te stellen. List tegen list en bedrog tegenover bedrog. Maar
natuurlijk komt deze plompe intrigue uit en is Simson nu voorgoed
der Filistijnen vijand geworden.

3. Om zich verder te wreken, vangt Simson een groot aantal
jakhalzen (waarschijnlijker vertaling dan vossen) en jaagt die met
op een bepaalde wijze vastgebonden brandende fakkels bij paren
in het droge rijpende koren der Filistijnen 2 ) . De schade is
enorm want ook in wijngaarden en olijvenhoven is het werk van
vele jaren verwoest en de vijanden zijn zoo buitengewoon verbit-
terd, dat ze nu de Filistijnsche familie, die 't eerst met Simson betrek-
kingen heeft aangeknoopt, verbranden. Bij gebrek aan beter natuur-
lijk: Simson is buiten hun bereik. Natuurlijk vergroot dit de gapende

1) Met 't oog op het vele, dat nog te behandelen valt en belangrijker is,
slechts een zeer beknopte samenvatting met enkele aanteekeningen. Verder zit
verwezen naar de boeiende schildering van het Richterenboek zelf.

2) Nog in de late middeleeuwen werden in de Mongolen-oorlogen zulke
1 20 strijdmethoden toegepast.



klove nog verder. Iedere wraakoefening lokt over en weer nog erger
dingen uit.

4. Om voor den Filistijnschen brandstapel bloedwraak te nemen,
houdt Simson een ware wraaktocht door der Filistijnen land en slaat
alles neer wat hem in den weg komt. Daarna acht hij het toch maar
geraden terug te trekken uit de grensstrook, waarin hij thuis hoort
en zondert zich of in de eenzaamheid van een woeste rots in het
stamgebied van Juda, nl. in een kloof bij de rots Etam ( = roof-
vogelmodel ).

5. Een leger van Filistijnen rukt tegen hem op en een leger uit
Juda verzamelt zich eveneens; maar...... tegen Simson. Juda levert
hem uit, stevig gebonden. „Maar man," zeggen de Oudsten van
Juda, „heb je dan zoo weinig inzicht in de situatie, begrijp je dan niet
en weet je dan niet, dat we heelemaal onder het juk van de
Filistijnen zitten en dat deze als heeren en meesters met ons kunnen
doen, wat ze willen?" (R. 15 : 11) Uit al de Simsongeschiedenissen
is deze uiting uit een historisch oogpunt wel van het meeste belang
als een frappante teekening van de politieke situatie van dat tijdvak
en van de totale verslagenheid en diepste moedeloosheid en geheele
lijdelijkheid van Juda.

Simsons antwoord is zonder eenig politiek inzicht inderdaad, ja
zelfs zonder nationaal besef of meegevoel (hoe kon het ook anders in
zoo'n tijd), enkel een uiting van een grimmig en wrokkend mensch,
die uit persoonlijke wraak handelt: „Ze hebben niet anders aan
mij verdiend" (R. 15 : lib). Wanneer hij dan de gehate vijanden
ziet, verbreekt hij zijn banden als waren het garendraadjes.

6. Dit alles gebeurt bij een rotsig gebergte met getande toppen,
dat naar den vorm heet Lechi = Ezelskinnebakken. Hierbij behoort
dan het verhaal vol woordspelingen van de wraak van den bevrijden
Simson op de geheel verbijsterde Filistijnen, die hij verslaat met een
„ezelskinnebakken", dat hij hier vindt; meermalen ziet men in het
Oosten zoo beenderen liggen van bij den weg neergevallen last-
dieren, die door het roofgedierte uiteengereten zijn, zoodat hun
beenderen verspreid liggen.

7. Na de geweldige slachting, die Simson hier onder zijn vijanden
heeft aangericht, is hij uitgeput van dorst. Op zijn gebed doet God 121



een bron ontspringen uit de holte van het Ezelskinnebakken (d.i.
Lechi); in dit geval weer het gebergte en niet het been natuurlijk!

Hiermee is de eerste reeks Simsonverhalen, die aan zijn eerste
lief de aanknoopt ten einde.

Dan volgt het bravour-stuk van zijn bezoek aan een tweede Fili-
stijnsche vrouw te Gaza en hoe hij de gesloten poort met kozijn en
grendels en al uit de muur licht en ver buiten de stad draagt tot spot
van de Filistijnen. Zeker een ongetwijfeld in Israel zeer populaire
anecdote met betrekking tot Simsons reuzenkracht, maar overigens
wel „een dolle streek" genoemd, „waarvan niemand nut had. - Stellig
doet deze historie hem moreel niet van de beste zijde kennen. Men.
heeft Simson dan ook wel genoemd: „een onbesuisd en nog al on-
noozel avonturier, een mensch van een zeer primitieve, in onze oogen
ietwat jongensachtige begeerte naar krijgsrumoer en pralerig
krachtsvertoon, samen daarmee een schelle hartstocht voor vrou-
wen; in totaal: een brute driftkop." Zeker is hij geweest een „Rich-
ter- die alleen maar kende het recht van den sterkste en „een zeer
onheilig strijder voor den Heilige."

Al deze boven opgesomde gebeurtenissen beslaan een tijdsverloop
van een twintigtal jaren (R. 16 : 31). En dan komt snel het tragisch
einde van „den dommen Simson", die werkelijk niet tevreden scheen,
voor hij in den tredmolen der gehate Filistijnen kwam te loopen; hij,
die zich maakte tot den willoozen slaaf hunner vrouwen.

Delila heette de vrouw, die zijn ongeluk werd. Want deze sterke
man was in de hand van deze vrouw als een klein kind, waarmee
men een onnoozel spelletje speelt. De naam beteekent volgens som-
migen: „de teedere, zwakke", volgens andere opvatting „de nacht";
dus het contrast met Simson, den zonneman, den sterke. Nog
anderen evenwel lezen niet: „de zwakke"; maar: „de verzwakkende".

Op het verraad van Delila volgt het zielig tafereel van den onge-
temden krachtmensch, voortsjokkend in den dagelijkschen dreun
van een Filistijnschen tredmolen. De oersterke krachtmensch zonder
oogen. Was hij eigenlijk niet altijd blind geweest? blind voor eigen
yolk, voor eigen geloof, voor eigen eer?

Tot onverwacht nog eenmaal de oude kracht terugkeert, wanneer
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gebouw boven het eigen hoofd doet instorten: „En de dooden, die
hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven
gedood had."

Op een historische plek hebben zijn verwanten hem begraven. Op
het verzamelpunt van het overschotje van den scam Dan, het „leger-
kamp" tusschen Zora en Esthaol, waar hij het eerst „de geese' in
zich gevoeld had als geroepen nationale held, datzelfde „legerkamp"
vanwaar eenmaal de groote massa van Dan besloten had naar het
Noorden op te trekken om daar een erfdeel te zoeken.

d. Simson een geloo[sheld?

Dit is voor ons Christenen de groote moeilijkheid bij Simson. Niet
dat hij naar de zon genoemd is, terwiji hij in de onmiddellijke nabij-
heid geboren was van Beth-Semes = „Zonnetempel," waar dus van
oudsher de zon werd gediend. Men heeft van zekere zijde de Sim-
son-verhalen wel willen beschouwen als mythe, als een zonne-mythe;
ook de zon herneemt zijn kracht, wanneer de stralen hoog van den
hemel neerhangen en verliest ze, wanneer deze, als ze dicht boven
den horizon staat, kort en afgemeten zijn. Maar — om van ernstiger
bezwaar te zwijgen en maar eens een klein sprekend voorbeeld te
grijpen   hoe zou men daarmee deze Simson-figuur kunnen ver-
klaren? Wat heeft een zonnegod met strijd tegen de Filistijnen en in
't bijzonder met een ezelskinnebakken te maken? Men heeft van
andere zijde de overeenkomst met de Grieksche Herkulessage in
bijzonderheden willen uitwerken; ook dit heeft groot bezwaar en
lijdt aan gekunsteldheid. En ook dit verdient de aandacht: „De
Oostersche mensch, rechter onder de zon wonend dan wij, Noor-
derlingen, huldigt in levens als van Simson, die een lavastroom
gelijken, de vulkanische Scheppingskracht, die ze tot het aanzien
riep" en ziet ook hierin een uiting van Goddelijk leven en Godde-
lijke kracht. Deze opvatting zou Simson kunnen plaatsen naast den
Behemot en Leviatan uit het boek Job, maar niet in het N.T.

En daar — en dat is het groote punt — wordt Simson (met ver-
griekschten naam ) genoemd onder de Lange rij van de helden des
geloofs, die het Nieuwe Testament uit het Oude aanvaardt? Hoe
komt hij daar?
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En bijna ontsteld vragen wij ons af: Deze Simson, die uit persoon.
lijke wraak met woeste wreedheid zooveel Filistijnen verdelgt als hij
maar verdelgen kan; deze Simson, die als een moreele zwakkeling
zich tegelijkertijd door de eene Filistijnsche vrouw na de andere
laat inpalmen; deze Simson, van wien we nooit een uiting ook maar
lezen van jets hooger religieus gevoel, voor wien zijn God feitelijk
niets anders schijnt, dan een Bron van kracht om hem zijn woeste
veete to helpen uitvechten ...... hoort die in het Nieuwe Testament
thuis als geloofsheld? Het is ongetwijfeld een uiterst moeilijk pro-
bleem. Dr. Stegenga 1 ) verhaalt niet zonder humor, hoe hij eenmaai
voor een Bijbelgenootschap een soort tractaat over Simson had ge-
schreven en dat als geweigerde copie terugkreeg; zijn kijk op
Simson deugde niet: „Simson" (zoo vond men) „was een slecht
mensch, een mislukt held, hij moest in het boekje terechtgesteld wor-
den over allerlei booze stukken, die hij volgens onze politieverorde-
ningen niet had mogen bedrijven. Ik moest een Simson teekenen
onder kerkelijke censuur. De held moest in den hoek staan" ......

Dr. Stegenga heeft daarop niet geantwoord, d.w.z. niet aan den
censor, maar wel aan de lezers: „Ik veronderstel, dat ge woont in
een keurig, modern huis en ge geniet daarin ook van den zonne-
schijn. Nu is de vraag: Is de zonneschijn alleen mogelijk in een
keurig huis als het uwe? En als de zonneschijn nu bijv. valt in een
vervallen hut in het bosch, is dan de zonneschijn niet echt? Welnu,
wat is religie? Zonneschijn, gulden band tusschen God en de ziel
des menschen. Die band kan bestaan tusschen God en de keurige,
moderne menschen, maar ook tusschen God en de ziel van een
barbaar, wild als de zee."

Welnu, zulk een barbaar, wild als de zee moge dan Simson zijn
geweest, „Vertel den kinderen maar gerust, dat Simson lang niet
zooveel wist als wij, want hij kende Jezus nog niet en Zijn teerheid."
En voegen we er bij -- laten we Simson toch ook niet geheel en al
als afschrikwekkend voorbeeld negeeren en toch ook wijzen op zijn
zedelijke zwakheid, op de bijna-kinderachtige ziel in dit sterke

1 ) In zijn derde lezing in zijn mooie boekje „De Biecht", enz.; men leze het
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lichaam, op zijn spelen met vuur, zijn steeds verder afglijden op de
noodlottige glibberige helling -- tot, opeens: zijn diepen val.

Maar dat is geen reden, om hem te kort te doen in zijn beteekenis
als historische figuur. Hij leefde in een tijd, toen alle nationaal-
gevoel bij Israel geweken was en daarbij tevens (dat kon voor dien
tijd niet anders) ook alle religieuze zelfstandigheid. Israel dreigde
zich geheel op te lossen in vreemdelingschap en heidendom. Alle fut
was er totaal uit. „Weet gij dan niet, dat de Filistijnen over ons
heerschen?" vraagt verbaasd de scam Juda aan Simson den Daniet.
Onder die omstandigheden nu rust op Simson de „geest van Jahwe."
Wij moeten goed begrijpen, wat deze uitdrukking zeggen wil en wel
in 't oog houden, dat als elk Hebreeuwsch woord door een Neder-
landsch vervangen is, daarmee een Oud-testamentisch Bijbelboek
nog niet in eens aansluit (zoo maar!) bij onzen tijd! Anders zitten
we hiermee verlegen, dat er zooveel in Simson is, dat naar ons
begrip precies lijnrecht het tegenovergestelde is van wat wij noemen
een kind Gods, gezalfd met den Heiligen Geest. De verhaler bedoelt
toch niets anders te kunnen te geven met die uitdrukking ten
opzichte van Simson, dan dat hij een door God uitverkoren instru-
ment is om Israel uit zijn lethargie wakker te schudden en zijn
nationaal-religieus gevoel te doen herleven. Nationalisme toch en
religie zijn voor dit tijdperk van menschelijk leven in de historie van
dien tijd nu eenmaal absoluut niet te scheiden. En zoo beteekent
deze Hebreeuwsche uitdrukking ten opzichte van Simson feitelijk
niet anders dan dat hij een „geroepen” kampvechter voor zijn yolk
was, voor het yolk van Jahwe.

Zie, dat is de beteekenis van Simson: hij heeft in dezen duisteren
tijd wel niet Israel zijn zelfstandigheid kunnen terug geven, maar
toch wel zijn zelfgevoel en zelfstandigheidsgevoel. Hij heeft door zijn
guerilla het inslapend religieus-nationalisme weer wakker geschud.
En hij heeft dien strijd moeten voeren geheel alleen en door alien
verlaten en verraden en overgeleverd, alleen worstelend en dat
wagend met zijn God, tot wien zijn ruwe, wreede hart zoo kinderlijk-
naief kon bidden: „Moet ik hier nu omkomen van dorst na zulk
een over-winning?" Zie hierin is Simson toch wel degelijk gelools-
held, zij het dan als kind van een ruwen, barbaarschen donkeren tijd. 125



Maar nu de menschelijke kant. Simson is dan „de mensch, door
God gereed gemaakt om den weg der bevrijding te gaan, maar die
zijn eigen ondergang kiest" 1 ). Waardoor? Door de „tweeheid in
zichzelf." Hij moet de bevrijder zijn van de vreemde onderdrukkers
en...... hij zoekt hun vriendschap en de lief de van hun jonge vrou-
wen en dreigt zoo in hun slaafsche onderwerping verstrikt te raken.
De vijand kan dan zelf profiteeren van die brute kracht, die hem
gegeven is juist om tegen hen te gebruiken. En nu voert ons dit
drama dit voor oogen: Wat vermag de mensch tegen Gods wil?
Niets, absoluut niets. Hij moet Gods raad toch volvoeren met of
tegen den eigen wil in; in het laatste geval echter — en dit is de
consequentie bij Simsons tragedie — gaat hij zelf er bij ten onder,
niet alleen lichamelijk maar ook moreel. Simson gaat den weg van
God af. Toch wordt Gods doel bereikt. Maar Simsons plannen en
gedachten mislukken alle, stuk voor stuk en zijn kracht, de groote
Godsgave, verliest hij er bij, wanneer hij het laatste symbool, dat
hem nog bindt aan den God der vaderen, geeft als speelgoed in
de handen van een verraderlijke valsche vrouw, naar wie zijn ziel
uitgaat en die met zijn ziel en lichaam speelt als inzet om de winst
voor zich.

In dit opzicht ligt in de geschiedenis van Simson voor den geloo-
vige een scherpe waarschuwing. De Simsonfiguur met zijn twee
willen, een zondige eigen wil van God af, die zelfs de wil tot gehoor-
zamen aan zijn roeping overheerscht, wordt dan tot typeering van
ons eigen leven:

„En het laatste beeld van Simson is, dat hij een molen maalt in de
gevangenis, blind en gebroken. Geen wreeder beeld is mogelijk om
ons te zeggen, waar ons leven terecht komt, als het zich losmaakt
van God. Het loops dood in zichzelf." 2 )

Maar daar is toch ook nog jets anders in Simson. Er is misschien
in den ganschen Bijbel in menschelijk opzicht wat karakter betreft
geen grooter en dieper tegenstelling te vinden dan tusschen den
blakenden en brandenden en vreemdenhatenden en menschenmoor-

1 ) H. C. Valeton in Algemeen Weekblad 1933, no. 38.
1 26 2 ) H. C. Valeton in Algemeen Weekblad 1933, no. 38.



denden Simson met zijn ruw gemoed en zijn onvermoeid lichaam en
	 Christus, die vermoeid neerzit in het vreemde land en woor-
den van vrede en behoud spreekt en zegt: „Komi tot mij, alien die
vermoeid en beladen zijt en Ik zal u ruste geven." En thch is er an
punt van overeenkomst: beiden hebben hun strijd volkomen-alleen
moeten uitstrijden en hun ziel weggeworpen en in hun sterven ten
slotte grooter overwinning behaald dan hun ooit in hun leven ten
deel viel. Maar ...... en nu komt weer het schril contrast: Simson tot
verderf van een yolk en Christus (om het met de woorden van Jozef
in Egypte uit te drukken) „om een groot yolk in het leven te be-
houden" door Zijn grootsche zelfopoffering.

En zoo kunnen we ons Simson Loch weer eenigszins indenken in
de heldenrij des geloofs in den Hebreeénbrief, zij het dan ook als een
barbaarsch vertegenwoordiger er van.

Ten slotte nog een opmerking hierbij, wederom aan Dr. Stegenga
ontleend, waarmee we volkomen instemmen en waarmee niet altijd
voldoende wordt rekening gehouden: Wij molten Been Oud-testa-
mentische moraal overdragen als maatstal voor ons, die onder de
Nieuwe Bedeeling leven en in het licht van Christus hebben te wan-
delen. Hij zegt terecht: „Het is heel Bijbelsch zoo te doen, want gij
zijt dan in de lijn van Jezus' woord: Niemand is grooter dan Johan-
nes de Dooper, maar de minste in het Koninkrijk Gods is meerder
dan hij." En tot die moraal van het Oude Testament, die zich niet
eigent onder de bedeeling van het Nieuwe behoort stellig en zeker
de hoonende ruwe wraakzucht van Simson: „Zeker, als ik mij
genoeg aan u gewroken heb, dan zal ik nog wel eens een keer op-
houden!" (R. 15 : 7).
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§ 3. Eli.

Overzicht der hoogepriesteropvolging.

AARON
	 ,...A.....	

1)

Nadab — Abihu....._.,..=—.,
gestorven bij hun

in functie treden (Lev. 10)

Onder Saul, die de lijn van Eli
op Abjathar na uitmoordde,
schijnt Zadok uit de lijn van
Eleazar weer op den voor-
grond te zijn gekomen
Onder David waren er feitelijk
twee hoogste priesters en wel
Zadok, die bij den Tabernakel
was, die toen te Gibeon stond
(I Kron. 21: 29 en I Kron. 16 : 39)
en Abjathar bij de Ark, die te
Jeruzalem was
De Ahia uit I Sam. 14 : 3 is vol-
gens sommigen dezelfde als
Achimelech, volgens anderen
zijn broeder en voorganger

ELEAZAR

PINEHAS

1
enz.

3)
	 ZADOK 1)2)

Uit dit geslacht
zet zich de rij der
hoogepriesters
onafgebroken
voort tot in
den tijd der
Makkabeeen

Ithamar

ELI
I

(Pinehas
nog vOOr Eli
gestorven)

I
AHITUB

(I Sam. 22 : 12)
(jongere broer was
Ikaboth I Sam. 14 : 3)

I
3) ACHIMELECH

(I Sam. 21 : 1)
I

ABJATHAR 2)
afgezet door Salomo

(I Kron. 2 : 26)

Van de 24 priesterklassen naar de indeeling ander David rekenen
16 zich onder Eleazar en slechts 8 ander Ithamar (1 Kron. 24 : 4).
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a. Te Silo.

God versmaadde Israel zeer; daarom verliet hij de
Tabernakel te Silo. (Ps. 78 : 60.)

De „Ark des Verbonds" heeft, vOOr ze tijdens David een waste
plaats kreeg, heel wat afgezworven, niet alleen in de Woestijn, maar
ook nog (zij het in beperkter kring ) tijdens het tijdvak der Richteren,
Samuel zelfs inbegrepen. „Ik heb gewandeld van tent tot tent" (1
Kron. 17 : 5). Wanneer Jozua het land in bezit neemt, worden Ta-
bernakel en Ark geplaatst in het nieuw gegrondveste Silo als reli-
gieus middelpunt, op een plaats waar (blijkens de hedendaagsche
opgravingen) 1 ) te voren geen nederzetting was geweest en de
bodem dus niet verontreinigd en ontheiligd kon zijn. Tijdens den
oorlog met de Benjaminieten vinden we de Ark te Beth-El (R. 20 :
18-26 en 21 : 2) en ook Mizpa diende wel als algemeen verzamel-
punt (R. 20 : 1).

Maar omstreeks den tijd, dien we thans nader beschouwen,
bevindt de Verbondsark zich weer in de Tabernakel te Silo, geleden
juist in het centrum van het Westjordaansche land. In dezen tijd
ongeveer, den tijd van jefta ( ± 1100) moet Silo zijn grootste betee-
kenis hebben gehad; alweer: volgens de opgravingen.

De Tabernakel zal nog geheel en al dezelfde zijn geweest als die
meer dan drie eeuwen geleden met Mozes door de woestijn was
getogen. Maar daaromheen schijnt Loch de entourage onder de
invloed der blijvende vestiging veranderd.

Eén van beide of de linnen „schutting" om het voorhof is blijk-
baar vervangen of omgeven geweest door een soort versterking, een
muur of palissadeering, of hetzelfde is bereikt, door de dienstwo-
ningen van een aantal priesters, voorraadschuren, enz. in een recht-
hoek om den Tabernakel heen te bouwen. Want er moet een poort
geweest zijn, die toegang gaf tot het geheel, de dienstwoning van
den hoogepriester inbegrepen naar het schijnt; we lezen althans van
poortdeuren, die des nachts — voorzeker uit een oogpunt van vei-

1 ) Zie Bähl, Palestina, blz. 68.	 1 29
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ligheid --- door den dienstdoenden leviet gesloten werden ( 1 Sam.
3 : 15). In de woestijn, waar de Tabernakel door de tenten der
twaalf stammen als door een levende muur van wachters steeds bij
het kampeeren omgeven was, bestond dit nog niet.

Dit Silo had — als alles goed geweest ware .-- de groote en sterke
band behooren te zijn, die de stammen bond, het ééne, gemeenschap-
pelijke heiligdom der Ark, waaromheen de stammen, in het besef der
onderlinge verwantschap een door de religie gewijden Bond zouden
hebben gevormd, een „sacralen Bond". Ook elders om de Middel-
landsche Zee kwam in de grijze Oudheid deze Bondsvorm voor: de
vereeniging van stammen in tamelijk los en vrij verband rondom een
gemeenschappelijk heiligdom: deze primitieve staatsvorm heet voor
Griekenland amphiktonie.

In het Richterentijdvak was echter deze eenheid tot een droevig
caricatuur geworden.

b. De hoogepriester en zijn zonen, de priesters.

En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de
HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die
tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden en voor het
aangezicht van al het yolk zal Ik verheerlijkt worden.
Doch Aaron zweeg stil.

(Lev. 10 : 3, na den plotselingen dood van Aarons
oudste zonen).

In Silo zetelt de grijze Hoogepriester en Richter Eli. Dat hij tevens
Richter was (1 Sam. 4 : 18) bewijst weer hoe sterk uiteenloopende
functies men onder dien naam samenvat. Men vergelijke Jefta, den
condottiero en legeraanvoerder en menschenofferaar, Simson den
eenling, een soort bloedige boksersfiguur en Eli den zachtzinnigen
al te goedigen huisvader, die er voor terugdeinst om zijn eigen
Godvergeten zonen een hard woord te doen hooren — naar alle
waarschijnlijkheid zijn alle drie min of meer tijdgenooten geweest.

Het „richten- van Eli zal Been bloedige krijgsdaden en veld-
slagen hebben inbegrepen, maar enkel en alleen een opperste recht-
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gezaghebbend. Een lijdelijke figuur als Eli is voorzeker geen heersch-
zuchtig man geweest en dat hij de centrale „macht” in Israel een
langen tijd heeft bezeten, wijst er wel op, hoezeer het yolk in dien
tijd een werkelijk leidende persoonlijkheid miste, zoodat men bij
gebrek aan beter zijn toevlucht nam tot den krachtens zijn hoog ambt
onder alle stammen gezienen hoogepriester, zelfs waar het pries-
terlijk ambt onder Eli's zonen tot caricatuur dreigde te worden: de
namen Hofni en Pinehas zijn berucht gebleven 1).

Het tragisch schouwspel, dat meer gezien is op het wereldtooneel
zoowel als in het particuliere leven: goddelooze zonen van een
vromen vader. Ditmaal het product van werkelijk-slappe opvoeding.
die voor straf terugdeinst en van de kinderen afgoden maakt. De
uitersten raken elkander: enkel harde en lief delooze strengheid kan
tot precies hetzelf de resultaat voeren!

En toch had Eli wel dubbel waakzaam mogen zijn in zijn hoogste
ambt, het hoogste in religieus en wereldlijk opzicht. Israel begon in
zijn dagen wel wat op een soort kerkelijken staat te gelijken, zooals
Egypte omstreeks dien tijd was en kerkelijke staten zijn haast altijd
slecht geregeerde staten geweest.

Maar Eli had een naam op te houden, den Naam van zijn God
natuurlijk allereerst, Die sprak: „Weest heilig, want Ik ben heilig!"
Maar ook den naam der Aaronspriesters. En dat te meer, daar hij
krachtens geboorte niet eens de Eerstgeroepene was tot dit ambt.
Aaron toch had vier zonen: de twee eerste stierven plotseling bij een
„kleine- oneerbiedigheid op den eersten dag, dat zij in functie waren.
Het hoogepriesterlijk ambt kwam toen in de lijn van den derden zoon
Eleazar, opgevolgd door Pinehas; mannen, die in gezag feitelijk nog
boven Jozua stonden (Num. 27 : 21). Maar Eli was uit de lijn van
den vierden zoon, Ithamar. 2 ) Hoe het komt, dat ineens hoogepries-
ters uit dit geslacht den efod dragen (zelfs tot de dagen van Salomo

1) Eli is dezelfde naam als het Arabisch Ali. „Verheven" is de beteekenis
van den naam Eli, nl. God is verheven; Hofni en Pinehas zijn beide waarschijnlijk
Egyptisch, evenals trouwens de naam van hun stamvader Aaron; Pinehas =
neger (naar de donkere tint) en Hofni heet naar de in Egypte zoo talrijke kikker-
vischjes of „donderpadden".

2) Dit blijkt uit Kon. 2 : 27 in verband met 1 Kron. 24 : 3. 131



toe, wanneer met Zadok weer de wettige lijn van Eleazar het hdoge-
priesterlijk ambt bekleedt) is ons totaal onbekend. We kunnen er
zelfs niet eens naar gissen!

* * *

Waarin bestond nu de groote zonde van de zonen van Eli? In
eèn woord gezegd: hierin, dat zij en priesterschap en of ferande en
de heiligheid van den Tabernakel als plaats van Goddelijke wijding
verachtelijk maakten in de oogen van het yolk.

Zij deden dit allereerst door de wijze, waarop zij met het offer
omsprongen. Voornamelijk het dankoffer schijnt hier bedoeld te
zijn. „Was de Godheid als Heer en Bezitter van het land gedacht,
de mensch als onderdaan en pachter, zoo bracht de mensch aan
God het eere-aandeel van de opbrengst, dat in het offer verteerd
werd." 1 ) Zoo werd bij het dankoffer het bloed van het offerdier op
het altaar uitgestort en het vet daar verbrand. Maar ook de idee van
„communio'', gemeenschappelijk aanzitten met de Godheid
aan het dankmaal, kwam er in tot uitdrukking. Hier nu was
de priester de persoon, die de Godheid vertegenwoordigde en
in de plaats ervan ex officio zijn aandeel in ontvangst nam van het
vleesch. Welk deel dit moest zijn was precies omschreven. Volgens
het of fer-ritueel werd dit vleesch gekookt gegeten, niet gebraden.

Wat doen nu de zonen van Eli? Het zijn mannen, „die niet geven
om Jahwe" (St. vert.: 2 : 12: zij kenden den HEERE niet, d.w.z.
erkenden Hem niet, minachtten Hem ). Het heele ceremonieel laat
hen koud	 waarom eerst al dat beste vet op het altaar verbrand?
Vlug er wat of voor het altaar het vleesch met het noodige vet er
aan in de pot en hun bediende komt om voor hen de beste stukken
er uit op te visschen, onverschillig of dat het deel is, dat hun toe-
komt van rechtswege of niet. Of wel, ze lusten het vleesch liever
gebraden en laten het er daarom nog voor het of feren afsnijden en
naar huis brengen.

Wat blijft zoo nog over van de idee van het offer? Totaal niets.
Op die manier kunnen de of feraars van hun kant ook wel met alle

1 32	 1 ) Volz, Bibl. Altertiimer, biz. 125.



ceremonieel breken en (met een dankbaar hart) thuis hun vleesch
opeten (en dan ze/f de beste stukken). De zonen van Eli beschou-
wen eenvoudig het heele offer uitsluitend als een goede bron van
inkomsten en een smulpartij en voor de rest laat het hen eigenlijk
onverschillig.

„Gijlieden mest u van Mijn offers!' verwijt hun God door den
mond van den profeet — hier. tolk van wat ook in de harten van het
godsdienstig deel van het yolk omgaat. De meerderheid daarvan
gaat net zoo onverschillig worden als de zonen van Eli zelf: de lieden
verachtten het spijsoffer des HEEREN; clAdrom was de zonde van
Hofni en Pinehas zoo groot! (1 Sam. 2 : 17). Wanneer een enkele
zich beslist aan den juisten vorm van offeren wil houden, dan ant-
woorden Eli's zonen bruutweg: wij hebben hier de macht en wij zijn
hier baas! (vs. 16).

Er is iets anders, zeker niet minder erg.
Niet genoeg, dat op die wijze het aanzien van den Tabernakel

zinkt. Niet genoeg, dat Silo gaat afzakken van centraal middelpunt
voor het heele land tot een soort plaatselijk heiligdom voor de
naaste omgeving, zooals er zoovele waren in Kanaan in dien tijd
(men denke aan Gideon, Micha, Jefta, die het allen zonder Silo
konden doen). Hierop wijst ook het feit, dat Eli het een verbijsterend
ongewoon jets vindt, hier een werkelijk biddende vrome vrouw te
ontmoeten voor de poort; dronken yolk uit de naaste omgeving had
hij veel natuurlijker gevonden. En als Elkana hierheen gaat eenmaal
's jaars met zijn gezin, dan laat de verhaler goed uitkomen, dat hij
ook onmiddellijk in de buurt woonde.

Er is veel erger. Silo dreigt zoo jets te worden als de Badisoorden
in Kanaan dat waren: een religieus gevernist brandpunt van immora-
liteit. Want al is er dan geen toeloop uit het heele land meer, ook
als lokaal heiligdom trekt Silo toch altijd nog betrekkelijk veel men-
schen uit de naaste omgeving. En wanneer zij dan de poort passeer-
den, die toegang tot het Voorhof gaf, dan verdrongen zich daar
troepen lichte vrouwen, die aasden op de beurs van de feestgangers.
We zien — vooral bij gelegenheid van vroolijke feesten als het
Loofhuttenfeest — dit kwaad nog zelfs niet bezworen in de dagen
van het Nieuwe Testament (Ev. v. Joh. 8 : 2 en 3). En wat doen nu 133



de zonen van Eli? Handhaven zij de heiligheid van deze gewijde
„aanspraakplaats" Gods. Treden zij scherp op tenminste tegen dezen
smet? 0 neen, ze geven zelf het slechte voorbeeld in innigen omgang
met de vrouwen van dit soort ( 1 Sam. 2 : 22) 1 ). Het komt zelfs aaa
den stokouden bijna-blinden Eli ter oore. Dat is de vrucht van zijn
weekelijke opvoeding!

c. De jonge Samuel. De dreiging.

Maar de kinderen van Korach stierven niet.
Numeri 26 : 11.

Het is een bekende geschiedenis, hoe daar in dit door-en-door
verdorven milieu onder de hoede van den grijzen Eli wordt gesteld
de jonge Samuel, de door zijn moeder Hanna, lang gesmaad wegens
haar kinderloosheid, te Silo afgebeden zoon. Hij is een Leviet en
stamt of van de Kinderen van Korach (zie de naam zijns vaders
Elkana in het geslachtsregister in 1 Kronieken 6: 27; vergelijk 1
Kron. 6 : 32). Dat hij tevens ook een Efraimiet wordt genoemd is
daarmee niet in strijd, aangezien hij als woonachtig onder dezen
stam daarbij gerekend werd (zie 1 Sam. 1 : 1; het „Efratiet- is een
vergissing voor Efraimiet) 1 ). De naam Elkana is een specifieke
naam zelfs in het geslacht van Korach, waarin deze naam (----- „Die
God toebehoort") herhaaldelijk in opeenvolgende geslachten voor-
komt. Dit verklaart ons, hoe Samuel als dienaar van Eli bij den
Tabernakel terecht kon, ofschoon het boek Samuel zijn Levietische
afkomst niet vermeldt.

Het is nog wel een uitermate jong kind, dat in Eli's gevaarlijke
omgeving komt, deze Samuel; zijn moeder brengt het jongske er al,
pas „gespeend." Maar toch moeten we ons dit niet overdreven voor-
stellen: in het Oosten gebeurt dat pas vêél later dan in ons land.

1 ) Het is totaal onbegrijpelijk, hoe sommigen in deze vrouwen een soort
vrome nonnen hebben willen zien en zich daarop beriepen om te betoogen,
dat Jefta's dochter er ook zoo een geworden zou zijn!

134	 2 ) Zie prof. Obbink, Oostersch leven, bl. 127 van deel 1.



Samuel is toen zeker al vijf jaar geweest, zoo niet ouder, voor hij
geheel en al van moeder weg kon en zoo ook moet de tekst opgevat
worden over pratende, ja zingende „zuigelingen", die God reeds
prijzen (Psalm 8 : 3). 2)

Het was in die dagen, teekent ons de historie-schrijver op, zeer
treurig gesteld met de zienersgave der profetie. Maar tech lezen we
in hetzelfde verhaal van twee gevallen. Er komt een profeet Eli
waarschuwen: „Daarom, luister: Uitspraak van Jahwe, den God van
Israel! Wê1 heb ik gesproken: uw huis zal in eeuwigheid voor Mijn
aangezicht in- en uitgaan. Maar nu is de uitspraak van Jahwe:
verre zij dat van Mij, die Mij eeren, zal Ik eeren, maar die Mij ver-
achten zullen te schande worden! Ziet, er zullen dagen komen, dat
uw gansche nageslacht door het zwaard eens menschen zal sterven.
En dit zal u het teeken zijn, dat over uw beide zonen Hofni en
Pinehas komen zal: op een dag zullen beiden sterven!" (1 Sam. 2
slot, verkort).

Merkwaardig is nog een dubbele 1 ) woordspeling aan het slot:
God zal zich voorzien van een „betrouwbaar" priester en zal diens
huis „bestendig- maken; niet alleen zijn dit in het Hebreeuwsch
dezelfde klanken, maar het zinspeelt er ook op, dat met Eli's geslacht
de rechte linie van Aaron op zij gezet is en dat de „bestendige" linie
weer aan de beurt zal komen.

Maar ook Samuel zelf wordt door een nachtelijke roepstem voor-
bereid op de vreeselijke catastrofe, die over zijn naaste omgeving zal
losbarsten! Het is een uitermate pijnlijk moment voor hem, als de
stokoude Eli hem den volgenden ochtend plechtig bezweert (na
zijn aanvankelijk zwijgen) om voor hem als zijn superieur eerlijk op
te biechten, wat hem eigenlijk in dien nacht geopenbaard is. Is het
niet reeds beschamend genoeg voor den hoogepriester, dat de God-
delijke roepstem niet gericht is geweest tot hem, die daartoe eigen-
lijk de aangewezen persoon was en als Opperpriester en als wader der
schuldigen, maar dat die God hem totaal genegeerd heeft, als een
door zijn schuldige zwakheid medeplichtig man aan wien tech alle

1 ) ,,Geen oud man- (Stat. vert.) in 2 : 31 moet zijn: geen man van aanzien.
1 ) Vergelijk bijv. Richt. 17 : 9: „Ik ben een Leviet uit Juda". 	 1 35



moeite verspild is? En zich richtte tot dezen Samuel, bijna een kind
nog, maar die zich rein heeft weten te houden door Gods genade
van de smetten van zijn naaste omgeving en zich daar ongetwijfeld
diep aan heeft geergerd.

Het profetisch woord van den „man Gods", tevoren tot Eli gericht
is immers ook aan dezen lijdelijken man verspild geweest? En wat
antwoordt deze grijze, op zichzelf eerwaardige patriarch nu op deze
verpletterende openbaring aan Samuel in dien geheimnisvollen
nacht? Die hem verkondigde: het vreeselijk gericht over Eli's huis,
aanvangend met de angstaanjagende inleiding: „Ik zal een ding
doen in Israel,... die het hoort, die zullen zijn beide ooren klinken!"

Wat antwoordt Eli nu? Volkomen quietistisch en berustend: „Hij
is de HEERE, Hij doe wat goed is in Zijn oogen!" (3 : 18).

Het lijkt voor oppervlakkige menschen o zoo vroom en het is
eigenlijk o zoo goddeloos. Het beteekent eigenlijk: het is Eli allemaal
goed, hij kan er toch niets meer aan doen, hij laat Gods water maar
over Gods akker loopen en legt zijn handen in vroom gebaar in stil
afwachten over elkaar. Hoe? Wat? Was het dan niet zijn plicht
geweest in heiligen toorn te ontbranden tegen zijn Godvergeten
zonen en tenminste, al zou hij er zelf onder bezwijken, te trachten
hen tot hun plicht te brengen? Hen desnoods openlijk te vonnissen
en af te zetten en zoo tenminste zijn nageslacht te redden? Wijst de
H. Schrift er ons niet op reeds van het begin af, dat de wegen van
den heiligen Geest niet die zijn van een machinaal onafwendbaar
Fatum in den trant van het ,Grieksch Noodlot of het Mohamme-
daansch Fatalisme? Is niet tevoren door den ziener tot Eli gespro-
ken: WO heeft God zoo gezegd..., maar nu,... bij uw veranderd
gedrag, nu spreekt God heel ander&	  Indien Zijn uitspraak
ten kwade was veranderd, kon het ook niet ten goede zijn?

Maar Eli doet zijn plicht niet, hij is niet eens meer in staat om in
ziedende verontwaardiging over de zonde te ontgloeien; hij heeft
zich aangewend kalm en genoeglijk met de zonde onder een dak
te wonen. En zoo maakt hij een vroom gebaar en spreekt quasi-
vrome woorden van: „Wij kunnen ons tegen het Opperwezen toch
niet verzetten, Hij is de HEERE, Hij moet het maar weten."

136	 En laat intusschen de zonde zijn gang gaan en schuift zich de



verantwoording van de schouders. Hij is de vader der lijdelijke
quasi-vromen, die hun eigen verantwoordelijkheid al te gemakkelijk
op God afschuiven in onaandoenlijkheid of in doffe berusting vree
hebben met de zonde en...... zoo ondanks hun schijn van vrome
uitspraken en gelaten onderworpenheid Gods hevigste toorn straks
over hun arme hoofd zullen zien uitbarsten. Vinden wij soms heden
ten dage juist in ultra-orthodoxe kringen niet de besmetting met
dezen Eli-geest, ook ten aanzien van de opvoeding der jeugd bijv.?

0, het klonk oppervlakkige menschen zoo vroom, die berusting
van Eli: „Hij is de HEERE, Hij moet dan mijn geslacht maar straf-
fen en in Zijn toorn uitroeien" (want dat zegt Eli eigenlijk). Maar
juist na deze uiting van dezen zieligen grijsaard spreekt God niet
meer tot hem, (ofschoon Opperpriester) maar verwaardigt zich
alleen nog Zich te openbaren aan den jongen Samuel. Hoevelen in
Eli's positie zouden helsch afgunstig geworden zijn op dezen aan-
komenden jongeling, zooals Saul later op David, naar wien hij zijn
spies slingerde. Bij Eli — en dat Bert hem bovenmate — daarvan
geen spoor.

Wij kunnen diep medelijden gevoelen met deze tragische figuur.
Een man met zeer mild hart, die het ongetwijfeld van den aanvang

of o zoo uitstekend gemeend heeft met zijn hem o zoo dierbare kin-
deren. Tegenover Samuel een opvoeder met een hart als goud,
zonder jaloezie.

Er moet toch ook door zijn vaderziel wel een tweesnijdend zwaard
zijn gegaan, toen hem het (onafwendbaar?) oordeel werd toege-
roepen over zijn gansche nakroost, zelfs over de kinderen van zijr
kinderen en weer over hun kroost.

Zou soms voor dezen man, die toch bij zijn laakbare zwakheid
tegenover de eigen zonen ook ter andere zijde veel edels had, de
jonge Samuel een troost zijn geweest in zijn ouderdom?

Hoe dit moge zijn, een man, die ons medelijden opwekt en die te
beklagen is, — maar die toch ook — juist door zijn zwakheid en
toegeeflijkheid op punten, waar van geen toegeven sprake mocht
zijn, zeer schuldig staat aan den grooten afval van Israel en aan al
het leed, dat daardoor over land en yolk kwam!
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d. De Filistijnen. Slag bij Afek (± 1080).

De catastrofe.
leder, die het hoort in Israel, die zullen zijn beide

ooren klinken! (1 Sam. 3 : 11.)
De geschiedenis van Israel, zooals die ons verteld wordt in de

boeken Richteren en Samuel heeft meer van een historische bloem-
lezing dan van een chronologisch aaneengeschakeld geheel. Telkens
staat een of andere persoon of kwestie in het middelpunt en krijgen
wij daaromheen gegroepeerd een aantal meer of minder belangrijke
gebeurtenissen. Dan wordt veer eens een heel stuk overgeslagen.
Soms is een kort relaas, een soort overzicht van dit of dat inge-
schakeld, dan weer staat in eens een ander persoon op den voor-
grond of knoopt de verzamelaar van al deze gegevens (desnoods
teruggaande) weer bij een vroeger losgeglipte draad aan.

Maar in elk geval, er zijn heele hiaten over dingen, die we
soms ook wet eens zouden willen weten. Zoo'n punt was de heer-
schappij der Filistijnen over heel Juda, die we in de Simsonverhalen
als een gegeven toestand vinden, die we maar als lets heel gewoons
te aanvaarden hebben. „Wist gij dan niet, dat de Filistijnen over ons
heerschen?" Nu, in de Samuel-historian, staan we ineens niet meer
voor een aanvaarde overheersching met een yolk Israel in
doffe berusting, maar in eens voor een groote nationale bot-
sing tusschen de twee volken. De reden? De aanleiding?
Waarom juist thans? We tasten volmaakt in het duister. Het
wordt ons eenvoudig medegedeeld als een feit, dat we even zoo goed
volmaakt natuurlijk hebben te vinden, als dat Juda zich in Simsons
dagen het overheerschen. Het was nu eenmaal zoo. En juist zoo
geviel het nu in Samuels dagen juist andersom, dat ze zich nu eens
niet lieten overheerschen en dat beide partijen zich van weerskanten
opmaakten om met alle kracht uit te halen tot een verpletterende,
beslissende slag.

De motieven? De geschiedenis huh zich in duister zwijgen. Voor
een vergissing moeten we ons wachten. Nl. dat Samuel hier reeds
de hand in het spel had om zijn yolk aan te zetten tot nationaal-

138 religieus verzet. Het begin van hoofdstuk 4 zou aanleiding kunnen



geven tot die fout. Het verhaal zet in met de woorden: „En het
woord van Samuel geschiedde aan gansch Israel." Maar dat ziet
niet op het oproepen tot de strijd, die nu volgt. Deze zin behoort
nog, zooals ieder bij aandachtige lezing blijken zal, bij het vorig
hoofdstuk over de profetische gezichten: „De HEERE openbaarde
zich aan Samuel te Silo en het woord van Samuel geschiedde aan
gansch Israel" (ni. om hun die profetische stemmen mede te deelen
omtrent 's HEEREN dienst).

En dan begint midden in vs. 1 van hoofdstuk 4 een nieuw ge-
deelte over de Filistijnen-oorlog: „Israel toog uit, de Filistijnen tege-
moet. - Samuel was in dezen tijd nog te jong om de politieke leiding
te hebben; Eli fungeerde nog, hoewel oer-oud, als Richter en had
nog alle aanzien, ondanks alles.

*	 *	 k

Bij Afek legert de hoof dmacht der Filistijnen.
Bij Welk A fek? Er waren zooveel plaatsen van dien naam, die

„burcht”, „versterkte stad" beteekent. 1 ) Waarschijnlijk lag dit
Afek een eind N.W. van jeruzalem, niet ver van de enge berg-
passen van Beth-Horon ( =- Huis der Engten), die Israel zal hebben
trachten te verdedigen, om zoo den toegang te beletten uit het land
der Filistijnen rechtstreeks naar het bergland van Efraim, de kern
van het toenmalige Efraim. 2 ) We zijn dus ongeveer in dezelfde
streek, waar eens Jozua zijn groote zege bevocht (in bondgenoot-
schap met de Gibeonieten) op de vijf verbonden „koningen- uit het
Z. des lands onder hegemonie van Jeruzalem.

Geeft dit niet veel te denken? De Filistijnen in bondgenootschap
met Jebus, dat nog altijd als de oude Jeruzalem-burcht een „eiland"
vormde te midden der Israelieten? De Filistijnen, rekenend op de
afval der Gibeonieten, die Israel hier in de rug heeft? We weten
immers, dat in deze tijden deze Gibeonieten, die eens zoo gretig
om een „bondgenootschap" met Israel smeekten, bar en toenemend
verdrukt moeten zijn geweest, nu Israel eenmaal de overhand had
gekregen in het land. De Filistijnen zijn te alien tijde in hun bloei-

1) Volgens prof. J. de Groot evenwel: Beek.
2) Volgens prof. De Groot het Afek bij het latere Antipatris. 	 1 39



periode strategen gebleken en zullen het ongetwijfeld bij deze eerste
groote botsing, waarvan wij zoo weinig weten, eveneens zijn
geweest; zooals ook straks uit hun enorm succes blijken zal.

De eerste slag in het open veld brengt voor Israel een verplet-
terende nederlaag. Een groot aantal gesneuvelden boet met het leven
de vermetelheid van opstand tegen de machtige Filistijnen met hun
wel georganiseerd leger.

Men is de wanhoop nabij. Men gevoelt zich van God verlaten.
Men ziet in wat gebeurd is Zijn straffende hand en vraagt: „Waar-
om heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der
Filistijnen?"

En nu neemt men tot een uiterste zijn toevlucht: Men meent
naief een middel te hebben God als het ware te dwingen om Zich
in de bres te stellen voor Zijn yolk. Door een magische handeling,
echt-oer-heidensch feitelijk gedacht. De God is een met Zijn yolk,
Hij kan dit niet missen, daar Hij staat of valt met den dienst door
dit yolk (bij de heidensche goden was dit inderdaad het geval!).
Vooral kan Hij niet dulden, dat de gewijde plaatsen en voorwerpen
van Zijn dienst in handen vallen van een yolk, dat vecht onder de
banier van een anderen god: op deze wijze — men durft het wel niet
zoo kras uit te spreken, maar men denkt het toch niettemin en het is
het eenigst motief voor de handeling, die nu volgt — op deze wijze
zou Hij voor altijd Zichzelf blameeren!

Ja — men weet wel een weg, om de overwinning of te dwingenl
Men zal de heilige Arke des Verbonds mee uitdragen in den strijd

de Ark, dat is Gods troon, waarboven Hijzelf in volle majesteit
gedacht wordt te zweven tusschen de breeduitgespreide engelenvleu-
gelen der gouden cherubs!

Het is dezelfde gedachte, die later tijdens Nebukadnezar de Joden
in den waan brengt, dat Jeruzalem, de Tempelstad, niet valley
kan! Ja het is feitelijk dezelfde mentaliteit, die nog op het eind der
Middeleeuwen in Florence Savonarola er toe brengt, wel voor zijn
zaak, die hij Gods zaak acht, de vuurproef to willen ondergaan.
maar...... dan moet de H. Hostie mee de viammengloed trotseeren:
samen gered door een wonder of samen verbranden in onmacht.

140	 God laat zich niet dwingen. Het politieke spel met het Heilige is



een hoogst gevaarlijk spell De Ark komt in het leger. Hofni en Pine-
has zijn onder de priesterlijke dragers. Een oogenblik zijn de Filistij-
nen diep onder den indruk, ja een gevoel van verslagenheid dreigt
hen te verlammen: „De God van Israel is in het leger gekomen!"
Als volbloed-heidenen verwarren zij symbool en het ding-op-zich-
zelf. Beschouwt Israel in diep verval de Ark als een magisch object,
dat de Godheid kan noodzaken zich voorop te stellen in den strijd,
de Filistijnen gaan het gouden ornament en de Godheid geheel
vereenzelvigen. Maar ...... ze kennen absoluut niets van de lijdelijk-
heid van een Eli. Al spoedig komt reactie en is de leuze: „Nu dubbel
dapper gestreden, want nu gaat het er om!" (vs. 9): „Zijt sterk en
weest mannen, gij Filistijnen!"

Het is omstreeks 1080 en in het begin van den winter. Omstreeks
October-November (want 7 maanden later is het de tarweoogst, die
omstreeks Pinksteren begon. 6 : 1 en 6 : 13).

En dan komt de catastrofe over Israel. Hun leger krijgt nog ge-
weldiger nederlaag dan de eerste maal; het moet vluchten in paniek,
het wordt een bloedbad. De Filistijnsche helden drongen door tot
bij de Ark zelf, Hofni en Pinehas en vele anderen zijn door het
scherp gewette ijzer der Filistijnen neergehouwen.

Wat kan nog baten, als de Ark niet meer baat?
Het middel, dat Israel onoverwinnelijk had moeten maken, keert

zich nu juist tegen dit yolk en doet het in doffe wanhoop de wapenen
wegwerpen en alleen nog bedacht zijn op redding van het eigen
veege lijf. Een instinct bezielt de massa nog maar, nu het Onge-
dachte, het Ongelooflijke, het Verbijsterende is geschied: de Heilige
Ark Gods, die in de woestijn voorop toog, voor wie de Jordaan uit-
droogde, die (om de stad gedragen) de muren van Jericho deed val-
len ---- de Heilige Ark Gods is niet meer dan een blinkende oorlogs-
trofee in handen der onbesneden heidenen!

Sic transit gloria ......
Wij, kinderen van de twintigste eeuw, zoo geheel anders inge-

leefd en zoo gansch anders aanvoelend op religieus en nationaal
gebied, --- wij kunnen ons feitelijk nog maar zwak indenken, welk
een geweldige electrische schok moet zijn gegaan door de gele-
deren van Israel, toen dit onheil plaats greep! 141



Het moet zijn geweest, alsof het heelal op hun hoof den in dreu-
nenden slag instortte. Er was nog maar een roep: „Een ieder naar
zijn tent, o Israel!" (vs. 10 ). Dat is de Israelietische kreet voor het
„Sauve qui peut!" Een yolk was er op dat moment niet meer.

* * *

Was er dan niemand, die had zien aankomen, dat het óók z(56
wel eens zou kunnen gaan? Ja toch, een. Iemand, wien het aan
inzicht niet ontbrak, al lief hij zijn wil nooit gelden om dat inzicht
door te zetten. Iemand, die geestelijk helderziende genoeg was, al
waren zijn aardsche oogen stijf van ouderdom en door het licht ver-
laten.

Op een stoel aan den kant van den heirweg, voor de poort van de
Tabernakelvoorhof, zit de oude Eli. Bijna een eeuw is over zijn
witgelokt hoofd heengegaan. Zijn hart klopt bang — het is hem
angstig te moede „vanwege de Arke Gods." Hij vs5Orgevoelt de
afloop. En tOch ...... en dat is êcht Eli...... en tech heeft hij, van
wien dat of king, de Ark meegegeven, hij de Opperpriester en Op-
perrichter van dat yolk.

Mogelijk zou men in zijn radeloosheid, nu men bijgeloovig al zijn
hoop had gesteld op dit bijna tot idool gemaakt symbool, niet meer
naar zijn stem geluisterd hebben. Men was niet meer gewend, dat
deze patriarch meesprak en zou hem wellicht op zij geschoven
hebben?

Maar dan had hij toch de eigen ziel bevrijd van de o zoo zwaar
drukkende verantwoordelijkheid, door protest en verzet tot het
uiterste toe. Maar neen ...... dan ware Eli niet Eli geweest. Hij zit...
en wacht lijdelijk of in bange onzekerheid, die foltert alsof men in
plaats van een dood vele dooden te lijden heeft.

Daar hoort hij geroep, tumult, stemmen door elkaar, verward
geweeklaag en kreten van schrik. En de oude Eli kan er niet meer
heensnellen, stijf en geboeid aan zijn zetel, óók lijdelijk geworden nu
naar het lichaam. En zijn zintuigen zijn nog maar zoo heel zwak. 0,
kwam iemand hem toch uitleg geven! En de oude man roept ......
roept ...... schreeuwt in bange angst om inlichting, wat er te doen is.

142 Dan hoort men hem eindelijk boven het tumult uit en schuw maakt



men den onheilsbode attent op dezen van ouderdom eerwaarden
patriarch. Dan nadert hij snel. Het is een Benjaminiet, uit de slag -
orden gevloden, voor de algemeene paniek heengeijld. Die zich
heeft kunnen redden, Coen de Filistijnsche achtervolging alles wat
niet snel zich redden kon in massa neerhakte op de enge wegen.
Blijkbaar heeft hij geen kans gezien zijn eigen stamgebied meer te
bereiken en is zoo naar het Noorden afgedoold. Zijn kleederen zijn
gescheurd en aarde is op zijn hoofd --- zoo is van verre al te zien,
wat de tijding is, die hij brengt. Doch Eli's oude oogen zien dat niet
meer; wèl dringen de woorden van dichtbij nog door tot zijn oor.
Reeds de inleiding, dat de bode een vluchteling is, spelt niets goeds.
En dan dalen de zinnen als drie pletterende mokerslagen in climax
neer op het duizelende hoofd van den grijzen hoogepriester:

1. Israel is in paniek gevloden. 2. Uwe zonen zijn neergehouwen
(en in Eli's gemoed gilt het: De Ark, o de Ark, want die was dezen
zwakkelingen in het goede en mannen in de boosheid toevertrouwd).
3. De Ark Gods is genomen!

Dat verbijstert toch den oude geheel, dat is te veel, zijn hart
krimpt ineen, zijn bloed stijgt golvend omhoog naar zijn bonzende
slapen ...... door een plotselinge beroerte getrof fen slaat hij van zijn
stoel tegen den grond en ligt daar met gebroken nek ......

* * *

Het is merkwaardig, hoe de verhaler van deze geschiedenis in het
boek Samuel hier met teere pieteit bij dit sterven van den felgelaakten
Eli aanteekent: Zie, die tijding, dat de Ark Gods was genomen,
die deed het Eli aan.

Niet het voorafgaande, dat zijn zonen mee in de pan gehakt waren
in de melee van den veldslag. Het had ook anders gekund, immers
juist aan zijn vaderlijk zwak voor deze vertroetelde kinderen had
hij het waken voor den zuiveren eeredienst geheel opgeofferd. Maar
nu in zijn sterven blijkt --, menigeen had het mogelijk niet verwacht
-- hoe het verlies van de Arke Gods voor den hoogepriester toch
veel onoverkomelijker is dan het gemis zelfs van zijn zonen, die in
hun kwaad gestorven zijn. Nu komt het uit, dat Eli's gefolterd
hart toch nog meer aan de Ark hangt dan aan hen. 143



Dat het zoo erg met de Ark was gegaan moet trouwens ook
iemand als Eli —, toch ook stellig kind van zijn tijd --- werkelijk een
tijding zijn geweest, om de woorden der Godsopenbaring tot Samuel
te herhalen:

„Zie, Ik doe een ding in Israel, die het hoort, die zullen zijn
beide ooren klinken!"

* * *

Er is nog een sterfgeval in Eli's zwaargetrof fen huis. De vrouw
van Pinehas sterft bij de ontijdige geboorte van een zoon, overvallen
door angst en schrik. Haar man zoo in zijn zonde weggeraapt en...
wat ook bij haar het zwaarst weegt... de Heilige Ark, de Troon
Gods, in de handen der spottende heidenen. Met stervende lippen
geeft zij haar kind den naam, die hier past: „Ikabodr p--- , „Eerloosr

En dan moet het overschot van wat van Eli's huis over is, vluch-
ten; vluchten ver weg; vluchten in der haast. Want de plunderende
en moordende en in slavernij wegvoerende Filistijnen trekken op
naar Silo, naar het centrum des lands. In driesten overmoed — of is
de Ark van Jahwe niet als trofee op weg naar Filistijnenland om te
worden neergezet aan de voeten van hun god Dagon in den tempel
van Asdod? ,--. in erbarmelooze wraak na de doorgestane angst
voor Israels God, komen zij om de laatste resten van Zijn Heiligdom
te verwoesten en Zijn dienst uit te roeien en — naar de gewoonte
van dien tijd, zoo ook het nationalisme en zelfgevoel van Israel
geheel te breken.

Silo wordt met den grond gelijk gemaakt; de dienst van de Taber-
nakel is teniet. Eli's verbijsterde nakomelingen zwerven op de
vlucht door het land rond, gelijk door profetenstem voorzegd is aan
Eli zelf: „om zich neder te buigen voor een stukje geld en een klomp
brood." ( I Sam. 2, slot; Jeremia 7 : 12; Ps. 78 : 60). 1)

1 ) Aant. over Silo: Hoewel anderen aannemen, dat Jeremia's bericht eerst
ziet op de verwoesting door de Assyriers van het latere Silo zonder Tabernakel,
is dit door het verband al heel onwaarschijnlijk. Immers Jeremia vergelijkt juist
het Silo met Tabernakel met Jeruzalem als Tempelstad en voorspelt gelijken
afloop. Kittel (II, blz. 90) neemt ook aan: verwoesting, direct na den slag bij
Afek door de Fil. Ook Bahl (B. W.; 0. T. art. Silo) onder opmerking, dat
Silo later herbouwd is (1 Kon. 11 : 29), maar toen minder beteekende, zooals de
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§ 4. De omzwerving der Ark bij de heidenen.

Heft uw hoofden op, gij poorten! en verheft u, gij
eeuwige deuren, opdat de Koning der Eere inga!

(Ps. 24 : 7).

De Ark gold bij Israel als de troonzetel Gods, „die daar tusschen
de cherubs woont", nl. de cherubs van het deksel der Ark. Vandaar.
dat in psalm 24, het lied van het plechtig opvoeren van de Ark naar
het Huis Gods, geen poort hoog genoeg zich kan welven om Hem
door te laten, die, Ongezien, daar zweeft boven de gouden Ark,
gedragen op de schouders der priesters.

En nu was die Ark bij de Filistijnen en stond als een overwin-
ningstrofee neergezet tegenover Dagon en aan diens voeten, opdat
deze zich aan het gezicht verzadigen kon.

De verhaler van het boek Samuel staat hier voor een voor Israel
moeilijk te aanvaarden kit. Gelukkig voor de verslagenheid van wie
deze geschiedenis voor het eerst hoorden vertellen, als een weer-
galm van wat hun voorgeslacht had doorgemaakt, behoefde hij hier
bij een zoo onbevredigend slot niet te eindigen.

Israel had God willen dwingen. God liet zich niet dwingen. Het
had slechts twee mogelijkheden voorzien: of God geeft de overwin-
ning Of de Ark is voor altijd geblameerd; eigenlijk was er slechts
ten niogelijkheid, nl. de eerste, want het laatste kon immers eenvou-
dig niet, dat bestond niet. En nu zou een derde geval mogelijk
blijken: God geeft de Ark, dat heilig symbool, over en handhaaft
toch Zijn eer!

En dan volgt dat tref fend verhaal, in menig opzicht zoo vol diepe
symboliek, hoe Dagon 1 ) op zijn aangezicht in het stof valt voor de
Ark van Jahwe. Ik wil hier slechts op een paar punten wijzen. Daar
is ten eerste —. en dat wou voor een Israelietisch verhaler en hoor-
der wat zeggen! — de scherpe tegenstelling tusschen de zonen van
Eli, die den dienst des HEEREN minachten, en de sympathieke
houding der heidensche Dagon-priesters, die 266 vol eerbied voor
hun god vervuld zijn, dat zij zelfs hun voeten, die door het stof der

1 ) Over Dagon is geschreven in hoofdstuk IV. 	 145
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alledaagschheid dagelijks gaan, niet meer wagen neer te zetten op
den drempel, waarop een brok van Dagons verbrijzeld beeld terecht
is gekomen. Dan is daar verder --- snijdend symbool! -- de hard-
nekkigheid, waarmee deze priesters hun gevallen en verbrijzeld
godenbeeld eenvoudig weer overeind zetten en dan verder gaan in
den sleur van hun eeredienst, alsof er niets gebeurd is. Is dat niet
iets, dat den mensch van nature eigen is? Hij maakt het een of ander,
geld of goed of eer of partijbelang of een geliefd persoon, tot zijn
afgod en als God dien afgod aan hem ontneemt en terneerwerpt,
dan...... ziet hij op naar zijn Schepper, te loven en te eeren boven
alles, om naar Diens wil te vragen? neen, dan richt hij kalmpjes,
zoolang het te doen is, den ouden afgod weer op of zoekt zich een
ander.

„God spreekt eens of meermalen tot een man", staat in het boek
Job, „maar hij merkt er niet op.- Zoo ook de Filistijnen bij hun
gevallen idool. „En zij zetten Dagon weer op zijn plaats." Als zoo-
velen na hen gedaan hebben met him Dagons!

En ten slotte de verre profetie, die in dit tafereel ook zinnebeeldig
is afgeschilderd: Dagon is sinds lang vermolmd en vergaan en uit
stof tot stof wedergekeerd. Zelfs zijn naam zou vergeten zijn, ware
het niet, dat hij in dit verhaal bewaard was gebleven als van een
gevallen grootheid. Maar Israels God wordt nog heden ten dage
gediend en leeft... altijd Dezelfde: „IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN
ZAL!" De „IK-BEN".

Maar welk een geloof is er noodig geweest om dit te belijden,
bijv. voor een Samuel, in dezen droeven tijd zelf, toen het voor den
oppervlakkig zienden mensch van toen zoo heel anders leek, omdat
de troonzetel van Israels God en het Heiligste symbool uit Zijn
eeredienst, dat het op doodstraffe verboden was aan te raken, dat
altijd in het donkere duister stond van het Heilige der Heiligen, het
Allerheiligste, achter gesloten voorhangsel, ...... omdat dit Allerhei-
ligste te kijk stond voor heel het heidenvolk in een Dagonstempel
als een oorlogstrofee, neergezet als een stuk schatting aan de voeten
van den Filistijnengod.
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In Beth-Semes (de naam beteekent Zonnetempel), nu under
Israel een priesterstadje aan den Westelijken zoom van het land,
halen de lieden de tarweoogst binnen. Het is dus omstreeks Pinkste-
ren, wat men toen het „feest der weken" (nl. 7 na Pasen) noemde.

Daar zien ze uit de verte een statigen optocht naderen. Twee
koeien trekken een fonkelnieuwen wagen; daarop staat de Ark!, de
heilige Ark! Er achter gaan vijf vorsten der Filistijnen met gevolg.
Zij brengen de Ark terug, half vrijwillig, half gedwongen. Van den
dag af, dat de Ark in het Filistijnenland heeft gestaan, is het met
hen verkeerd gegaan. Een vreeselijke builenziekte heeft die plaatsen
geteisterd, waar de Ark in een of anderen tempel neergezet werd;
de eene stad wilde hem afschuiven naar de andere, die al te voren
weigerde om het noodlottig buitstuk te ontvangen. Zoo hebben nu
dan de vijf vorsten door een soort orakel de proef genomen. Twee
zoogende runderen zijn voor den wagen gespannen; blijven die staan
bij de achtergelaten kalveren — zooals van nature te verwachten
is — dan zullen ze de zaak zoo beschouwen, dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tusschen die plagen en de Ark; gaan de koeien
echter den weg naar Israel op — contra de natuur — dan zullen ze
gelooven, dat dit alles maar niet een toevallige coincidentie was,
maar dat wel degelijk „de hand van Jahwe zwaar op hen rustte"
en dat Hij Zijn Ark teruggebracht wenschte.

En zie, de koeien gaan voort, met de koppen telkens omgebogen
naar hun kalveren en „al loeiende," Eerst tusschen zacht golvende
heuvels door, dan door het dal van een bergbeek. Naar Beth-Semes,
de „Zonnestad", de oude stad van Simson.

De priesters uit Beth-Semes gaan den wagen tegemoet, beuren de
Ark er af en zetten die op een „grooten steen" (nog bij de opgra-
vingen is aldaar een groote altaarsteen gevonden op een „hoogte").
De runderen dienen als offer op het hout van den stukgehakten
nieuwen wagen.

De vijf Filistijnenvorsten dragen nog een zoenoffer over: een
kistje met 5 gouden „builen" en 5 gouden „muizen of ratted'. De
Filistijnsche priesters stonden als buitengewoon knappe artsen (voor
dien tijd) bekend (2 Kon, 1 : 2); waarschijnlijk is hun alreeds ver-
bandbekend geweest tusschen 't optreden van pest en de verbreiding 147



er van door ratten bij een muizen- of rattenplaag. 1 ) Wel merkwaar-
dig toch, dat ook elders in de Oudheid dit Bier als symbool gold van
de zoozeer gevreesde pest, die Palestina herhaaldelijk op de vreese-
lijkste wijze geteisterd moet hebben (bijv. 2 Sam. 24 : 15).

Ook te Beth-Semes, waar zich nu de Ark bevindt, breekt de
gevreesde ziekte uit en treedt groote sterfte op, evenals te voren in
het land der Filistijnen. De reden wordt gezocht in gebrek aan
eerbied. Wat die reden precies was, wordt verschillend opgevat.
Bijv. dat de lieden te Beth-Semes niet genoeg hun vreugde en dank-
baarheid hadden betoond bij deze hoogstgewichtige blijde inkomste
van de Ark, of wel dat zij zoo brutaal waren geweest er in te kijken
(zoo bijv. St. vert.), mogelijk om eens te zien of de daarin bewaarde
heilige tafelen der wet er nog wel in waren. Misschien eenvoudig
dit: reeds om het enkele felt op zich zelf, dat ze de Ark gezien
hadden! Immers daarop stond reeds de doodstraf. De Ark stond in
den Tabernakel in het duister van het Allerheiligste achter het voor-
hang en werd bij vervoer van de Tabernakel op de woestijnreis door
dit voorhang en een prachtig staatsiekleed gedekt.

Het aantal omgekomenen wordt genoemd als 70. In sommige
handschriften, o.a. dat waarnaar onze Statenvertaling gemaakt is,
staat er nog achter 50.000. Natuurlijk kan dit niet, daar Beth-Semes
maar een klein plaatsje was. Het is weer de gewone moeilijkheid
met de reusachtige getallen. Volgens sommigen zou het een abusie-
velijke toevoeging zijn uit later tijd.

* * *

En nu herhaalt zich hier — vreemd doet het aan --- in Israel zelf,
in een priesterstad nog wel! wat we bij de Filistijnen zagen: die Ark,
die doodende Onheilbrenger, moet wég. Lieden uit het naburige

1 ) Niet alle uitleggers zijn het er echter over eens, dat bier van een werkelijke
pestepidemie sprake is geweest. In Egypte golden „muizen - als symbool van de
pest. Wanneer in Hizkia's dagen bij Jeruzalems beleg een heel leger van San-
herib uit Assyrie aan een pestziekte bezwijkt, zegt het 0. T. in verheven taal:
„De engel des HEEREN sloeg - ...... maar de Egyptenaars drukken dat naar hun
wijze in hun Stijl zinnebeeldig uit door het verhaal, dat het Assyrisch leger te niet

148 ging door een „muizenplaag", die het de kracht verlamde.



Kirjath-Jearim (------. de „Woudstad") aan de grens van Juda gelegen,
ontfermen zich over het verstooten symbool van de Heiligheid Gods.
Bij Abinadab „op de hoogte" wordt de Ark ondergebracht en naar
oud-voorvaderlijk gebruik an van zijn zonen, de oudste, tot priester
gewijd; een gewoonte, ouder dan Mozes en het Adronietische pries-
tergeslacht van zijn tijd (verg. Richt. 17 : 5, waar Micha ook zoo zich
behelpt voor zijn efod, eer Mozes' kleinzoon als zwerver zonder be-
trekking tot hem komt, en Ex. 24 : 5). De Ark staat nu dus op een
van die „hoogten-, zoo in eere als gewijde grand voor religieuze
bijeenkomsten oudtijds in Israel; ook Samuel gaat offeren op zulke
„hoogten" (1 Sam. 9 : 12) als iets heel gewoons; eerst een veel
later geslacht keurt dit af, wanneer de eeredienst streng is gecen-
traliseerd te Jeruzalem in de Tempel.

* * *

Men vraagt zich onwillekeurig af, waarom de Ark niet aanstonds
in triomf naar den Tabernakel is gebracht. Ten eerste zal Silo ver-
woest zijn geweest. Maar ook later, wanneer er weer een (zeer
eenvoudig?) Godshuis staat opgericht te Nob, is de Ark daar niet,
die hier tot Davids koningschap in Jeruzalem in Kirjah-Jearim blijft
staan en door dezen koning eerst aan de vergetelheid werd ontrukt?
Waarom zoo lang? Zou ze soms na de nederlaag tegen de Filistijnen
en haar ballingschap toch in aanzien sterk verloren hebben? Of zou
men nog altijd haar vreezen als een Ongelukbrengster?

In het pas verschenen boek II Samuel (T. en U.) van prof. De
Groot worden nog 2 andere mogelijkheden onder het oog gezien
(blz. 161 ). Ten eerste, dat de Filistijnen de heilige Wetstafelen er
uit zouden hebben genomen en tot gruis geslagen, claarin vooral de
„godheid - ziende. Dus een „leege Ark" terugbrachten.

Ten andere (waarschijnlijker), dat de Filistijnen niet hebben
geduld, dat de Ark verder dan tot even de grens over terug ging.
Dit „gevaarlijk- object van vereering stond daar onder hun toezicht
— als 't ware voor het grijpen.
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