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Hoofdstuk 72        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

In alle scholen in Nederland hangt in elk klaslokaal een heel mooi digitaal  

schoolbord aan de muur. Toen ik nog voor de klas stond, hadden wij 

schoolborden, waarop de meesters en juffen met een krijtje konden schrijven en 

ook wel een mooie tekening maakten, met gekleurd bordkrijt. Ja, ik was vroeger 

nog een schoolmeester met een bordkrijtje. 

 

Lieve kleinkinderen, ik heb jullie al vaker verteld dat mijn moeder een 

schippersdochter was. Samen met haar tweelingzus ging zij op 1 april 1909 voor 

het eerst naar de lagere school. Waar? Nu, naar die school waar het schip van 

hun vader lag. Dat kon in Zwolle zijn, maar ook wel in Zwartsluis, Sneek of 

Leeuwarden. Waren ze in Dokkum, waar mijn moeder en haar tweelingzus op 6 

december 1903 waren geboren, dan ging de tweeling Sieuwke en Trijntje 

Hovinga naar de Christelijke Lagere School met de naam: ‘Op de Fedze’.   

Op die school was een meester die heel mooi kon vertellen. Ook zijn verhalen 

over Simson waren erg spannend. Mijn moeder vertelde mij dat  wanneer haar 

meester onderstaand verhaal vertelde, dan pakte hij een schoolbord van de 

muur en droeg die op zijn rug door het klaslokaal. Zo droeg ook Simson die 

stadspoort van Gaza de berg Hebron op. 
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Nog heel vaak hadden de Filistijnen geprobeerd om Simson in handen te 

krijgen. Maar wat ze ook probeerden, dat lukte niet, want Simson was te sterk! 

Elke aanval op Simson liep voor hen op schade en schande uit. Niemand van de 

Filistijnen durfde meer een hand naar hem uit te steken. 

 

Soms trok Simson erop uit. Dan zwierf hij door het land van de Filistijnen en 

niemand wist wat de bedoeling van zijn reizen was. Wilde hij het land 

verspieden en later met een leger de vijf steden van de Filistijnen aanvallen? In 

alle Filistijnse dorpen waar Simson met zijn neus in de wind en zijn zeven 

zwarte lange haarvlechten in zijn nek doorheen liep, kropen de mensen angstig 

weg.  

 

Op zekere dag zwierf Simson weer door het land van de Filistijnen, helemaal tot 

Gaza. Deze stad lag in het zuiden dichtbij de Grote Zee. Voor die tijd was Gaza 

een grote stad, omringd door hoge muren en met een erg stevige stadspoort. Niet 

voor niets had deze stad de naam Gaza gekregen. De Sterke betekende die naam. 
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Vastberaden liep Simson door de poort de smalle straatjes in. Bij een huis van 

lichte zeden, een soort herberg, ging Simson naar binnen. De vrouw die daar 

woonde verwelkomde Simson. Ook deze Israëliet met zijn lange zwarte haren 

mocht gerust een nachtje bij haar slapen, als hij maar betaalde…. 

 

De koning van de stad Gaza wreef zich in z’n handen toen hij hoorde dat 

Simson in zijn stad was. Wie had ooit kunnen denken dat de vossenjager van 

Timna zo onnozel in de val zou lopen? Nu was die Simson zelf een vos die 

gevangen genomen zou worden. Ogenblikkelijk moest er een sterke wacht bij de 

stadspoort komen. Zijn soldaten zouden hem gevangen nemen wanneer Simson 

de stad wilde verlaten. Dat konden ze daar beter doen dan nu in het huis van die 

vrouw.  

 

De hele lange avond zaten de poortwachters samen met de soldaten van de 

koning in het donkere wachtlokaal bij de stadspoort. Het zou een lange nacht 

zonder slaap worden. Maar wie zou ook kunnen slapen met vijand Simson 

binnen de stadsmuren? Het was nu bijna twaalf uur. Middernacht. Het uur van 

de boze geesten. Ze huiverden, maar niet alleen van de kou. 

Ze schrokken van naderende voetstappen en zagen hem komen. Daar liep 

Simson heel duidelijk zichtbaar in het maanlicht. Zo rustig liep hij daar. Het was 

alsof hij in zijn eigen stad, bij zijn eigen mensen was. Nu liep hij in de schaduw 

van de muur en zagen ze hem even niet meer. Hij liep rakelings langs hen heen. 

Ze hoorden zijn mantel ritselen. Daar liep hij naar de stadspoort. Hij zou toch 

niet denken dat de poort open was? Hoor, nu probeerde hij die zware balk weg 

te duwen, de balk waarmee de twee deuren afgesloten werden. Nu was het tijd 

om toe te slaan. Eén man kon het doen: Simson van achteren besluipen en hem 

een scherpe dolk in zijn rug steken. Jammer dat het zo donker was. Men kon niet 

precies zien waar je stak. En een misse stoot betekende je eigen dood….  Het 

was toch maar beter om het daglicht af te wachten. Simson zou toch terug 

moeten naar de herberg. Want ook al was je sterk, in je eentje kreeg je de 

stadspoort niet open. 

 

Simson stond bij de stadspoort. Zijn handen betastten het harde hout van de 

deurposten en de zware balk die de dubbele deuren afsloten. Hij wrikte een paar 

keer tegen de deur en voelde dat die meegaf. Op dat moment werd Simson weer 

net zo sterk als toen met die leeuw en later bij Lechi, toen hij tegen de Filistijnen 

vocht. Duizend vijanden konden hem niet de baas en de stadspoort van Gaza 

kon hem niet tegenhouden. 

Hij zette zich schrap en trok de stadspoort met de deurposten uit de muur. Er 

was geluid van brekend hout en vallend puin. Zware stenen vielen op de grond. 

Simson boog zijn sterke rug en nam alles op zijn schouders, de deurposten, de 

dubbele deuren en de zware dwarsbalk. Met zekere stappen liep hij de velden in, 

richting het oosten, de kant uit van Juda…. 
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Met zekere stappen liep Simson de velden in. 
 

In het wachtlokaal zaten nog altijd de poortwachters en de soldaten van de 

koning. Ze durfden geen geluid te maken. Had Simson de deur kapot gemaakt 

en was hij toch nog ontsnapt? Hoe was het mogelijk! Al het hout was met koper 

beslagen. Wat zou de koning zeggen wanneer hij hoorde dat de vogel gevlogen 

was? Een mooie vogel! De koning mocht zelf dat monster vangen! 

 

Toen ze geen voetstappen meer hoorden liepen ze naar buiten. Van klinkklare 

schrik staken ze hun handen de lucht in. Waar zojuist nog die zware stadpoort 

stond, was nu een grote bres in de muur. 

En daar in de verte, in het licht van de maan liep die Dannieter met hun zware  

stadspoort op zijn rug de berg op. Dit was geen mensenwerk meer. Hij moest 

bezeten zijn, die Israëliet. Hier kon geen mens tegen vechten. Zelfs hun koning 

zou hen in dezen gelijk moeten geven. 

 

Later vonden de Filistijnen hun stadspoort weer in het land van Juda. Hoog op 

een heuvel, dichtbij de berg van Hebron. Een lange rij sterke ossen sleepte de 

poort terug naar de stad Gaza. Het had deze keer geen mensenlevens gekost, 

maar de mannen van Gaza durfden lange tijd niets tegen Simson te ondernemen. 

Maar, ze moesten en zouden Simson te pakken krijgen. Dit kon zo niet langer. 

Als het zo doorging zouden alle volken op deze wereld hen de gek aansteken! 

 

 


