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In november 2004 verscheen bij het Duits Bijbelgenootschap
het eerste deel van de Biblia Hebraica Quinta (in het vervolg:
BHQ), een compleet nieuwe wetenschappelijke uitgave van
de Hebreeuwse bijbel. Het betreft een uitgave van de
Megillot, de feestrollen Ruth, Hooglied, Prediker,
Klaagliederen en Ester uit de codex Leningradensis B 19 A.
De United Bible Societies zullen voor toekomstige
vertaalprojecten deze uitgave van de Hebreeuwse bijbel als
basistekst gebruiken. 

De BHQ dankt zijn naam aan het feit dat het de vijfde editie van de Biblia
Hebraica is sinds Rudolf Kittel in 1906 de eerste door hem bezorgde
editie in Leipzig publiceerde. De volgende uitgaven verschenen in 1913
(Leipzig), 1929-1937 (Stuttgart) en 1967-1977 (Stuttgart). De laatste editie
is bij velen bekend geworden onder de naam Biblia Hebraica
Stuttgartensia (BHS). Daarvan is in 1997 nog een herziene druk
uitgekomen. 

In deze bijdrage besteed ik aandacht aan zaken die voor het begrip en het
gebruik van de BHQ van belang zijn: het Hebreeuwse handschrift in de
Firkovitsj-collectie in Sint-Petersburg waarop de BHQ is gebaseerd, de
keuze daarvan voor de uitgave van de Biblia Hebraica sinds 1929-1937, en
een aantal essentiële kenmerken van de BHQ zoals het diplomatieke
karakter van de uitgave, de lay-out van poëzie en proza, de masoretische
aantekeningen en het tekstkritisch apparaat.

Abraham ben Samuel Firkovitsj
In de Russische Nationale Bibliotheek (Saltykov Sjchedrin) van Sint-
Petersburg (voorheen Leningrad) bevindt zich een van ’s werelds grootste
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Een gedeelte van Qohelet (Prediker) in de Megillot-editie van de Biblia

Hebraica Quinta. De Hebreeuwse tekst van het lied van de tijd in Prediker 3 

is weergegeven conform de lay-out van de codex Leningradensis. 

In de marges zijn de masora parva, de masora magna en het tekstkritisch

apparaat opgenomen.

A. Schenker e.a. (red.), Biblia Hebraica quinta editione cum apparatu critico novis

curis elaborato. General introduction and Megilloth, Stuttgart 2004.

Foto: Sandra Haverman/Nederlands Bijbelgenootschap
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collecties van oude Hebreeuwse handschriften. Een belangrijke bijdrage
aan de totstandkoming van de collectie heeft Abraham ben Samuel
Firkovitsj (1786-1874) geleverd. Firkovitsj behoorde tot de Karaïeten, een
beweging die in de negende eeuw onder Joden in Iran en Irak was
ontstaan en die alleen gezag toekende aan Tenach, niet aan de talmoed en
andere joodse commentaren. Hij is beroemd geworden als verzamelaar
van oude handschriften. Na zijn dood ontstond er discussie over de
authenticiteit van sommige manuscripten in de Firkovitsj-collectie. Uit
onderzoek bleek namelijk dat Firkovitsj – gedreven door politieke
motieven – verschillende gegevens in een aantal manuscripten had
vervalst.

Honderden bijbelhandschriften
Bij diverse bezoeken aan synagogen in onder andere Jeruzalem en Caïro
heeft Firkovitsj vele oude manuscripten opgespoord in de zogenoemde
geniza’s, rommelkamers waarin niet meer gebruikte handschriften werden
ondergebracht. Hij kocht ze en bracht ze naar Rusland. Een deel van zijn
handschriftenverzameling heeft hij kunnen doorverkopen aan de
Openbare Rijksbibliotheek (zoals de Nationale Bibliotheek in Sint-
Petersburg voor de Russische revolutie heette). Het andere deel werd in
1876 na de dood van Firkovitsj door dezelfde instelling aangekocht. 
In de Firkovitsj-collectie zijn in totaal meer dan 2.300 handschriften met
bijbeltekst en masoretische aantekeningen te vinden. Daaronder zijn
veertien Hebreeuwse bijbelhandschriften die gedateerd kunnen worden
tussen 930 en 1121. Deze manuscripten uit de tiende en elfde eeuw gaan
terug op de tekst zoals die was vastgelegd door Aäron ben Asjer, een lid
van een belangrijke familie van Masoreten uit Tiberias uit de eerste helft
van de tiende eeuw. Onder Masoreten worden Joodse bijbelgeleerden uit
de periode na 500 na Christus verstaan die de tekst schriftelijk
overleverden en voorzagen van vocalisatie, accenttekens en masoretische
aantekeningen, opmerkingen van vaak orthografische aard, bedoeld om de
nauwkeurige overlevering van de Hebreeuwse tekst te bevorderen. De
zogenoemde Ben Asjer-tekst geldt vandaag de dag als een belangrijke
representant van de masoretische tekst.

Codex Leningradensis B 19 A
Firkovitsj heeft tussen 1840 en 1845 ook een bijbelhandschrift kunnen
verwerven dat onder de codering EBP. I B 19 A bekend geworden is als de
codex Leningradensis B 19 A (in het vervolg: codex L), een manuscript
met de tekst van alle boeken van de Hebreeuwse bijbel. Uit Firkovitsj’
aantekeningen en brieven kan niet opgemaakt worden waar hij precies de
codex heeft ontdekt en hoeveel hij ervoor betaalde. De codex zou in elk
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geval niet meegenomen zijn door Firkovitsj van een van zijn reizen naar
Caïro. Het manuscript bevat wel een colofon waarin Caïro wordt vermeld
als de plaats waar het is vervaardigd (door Samuel ben Jakob, omstreeks
1008-1013 n.Chr.). En men heeft ook kunnen vaststellen dat een groot
aantal manuscripten uit Caïro, en in het bijzonder uit de geniza van de
Ezra-synagoge, inderdaad in bezit van Firkovitsj is gekomen. Maar op
grond van gegevens op de laatste pagina van de codex kunnen we
vaststellen dat het boek hoogstwaarschijnlijk niet in Caïro was toen hij het
in bezit kreeg: het is in 1489 aan de karaïetische synagoge in Damascus
geschonken. Er is niets bekend over wat er tussen 1489 en 1845 met de
codex is gebeurd. 

Textus receptus of codex L
Het is de verdienste geweest van de Duitse geleerde Paul Ernst Kahle
(1875-1964) dat codex L als basistekst is gekozen voor de derde editie van
de Biblia Hebraica, die verscheen van 1929 tot 1937. Kahle was in de
maanden oktober en november 1926 voor onderzoek in Leningrad. In de
Russische Nationale Bibliotheek bestudeerde hij de Hebreeuwse
bijbelhandschriften uit de Firkovitsj-collectie. Tijdens zijn verblijf daar
ontving Kahle van Rudolf Kittel (1853-1929) een brief met de vraag hem
te adviseren bij de keuze voor de Hebreeuwse tekst in een nieuwe uitgave
van de Biblia Hebraica, de opvolger van de tweede editie uit 1913. Kittel
zelf dacht daarvoor weer de tekst uit de eerste en tweede uitgave van de
Biblia Hebraica als basis te nemen, de tekst van de zogenoemde Tweede
Rabbijnenbijbel uit 1524-1525.
Kahle wist Kittel ervan te overtuigen dat de tekst van codex L de basis
moest vormen van de nieuwe editie van de Biblia Hebraica. Dat
betekende een nieuwe stap in de geschiedenis van de gedrukte
Hebreeuwse bijbel. Nog altijd genoot de bijbeltekst in de Tweede
Rabbijnenbijbel zoals die in 1524-1525 was uitgegeven door Daniël
Bomberg, een boekdrukker in Venetië met een Antwerpse achtergrond,
groot gezag als textus receptus. Die tekst was bezorgd door Jakob ben
Chajim, die bij Bomberg als corrector in dienst was. Voor het gebruik van
de Hebreeuwse handschriften bij het vastleggen van de bijbeltekst en de
masoretische aantekeningen was Jakob ben Chajim aangewezen op wat
Bomberg voor hem aankocht. Hoewel er in zijn tijd zeker goede
Hebreeuwse bijbelhandschriften beschikbaar waren, kwamen die niet in
zijn handen. Ben Chajim klaagde over de vele fouten in de manuscripten,
en vooral de tekst van de masoretische aantekeningen liet zeer te wensen
over. Voor de masoretische aantekeningen kon hij soms van Palestijnse,
dan weer van Babylonische handschriften gebruikmaken, maar soms ook
moest hij zelf de tekst ervan opstellen. Jakob ben Chajim was er evenwel
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van overtuigd dat hij werkte aan een uitgave van de Bijbel die in grote
lijnen overeenkwam met de tekst die door de leden van de familie Ben
Asjer in Tiberias was vastgesteld, en die kon niet beter. Eén handschrift
daarvan, dat later bekend is geworden als de Aleppo-codex, is ooit door
de Joodse filosoof Maimonides (1135-1204) als de beste Hebreeuwse
bijbeltekst gekwalificeerd. Dat gebeurde omstreeks 1175 toen
Maimonides deze codex in Caïro bestudeerde. Jakob ben Chajim
verkeerde in de veronderstelling dat hij werkte aan de gedrukte editie van
de Ben Asjer-tekst die Maimonides onder ogen had.
Het punt is echter dat Jakob ben Chajim nooit een bijbelhandschrift uit de
tiende eeuw heeft gezien. Hij zou meteen de verschillen met zijn eigen
Hebreeuwse tekst hebben kunnen constateren. Zijn werk is waardevol
geweest, omdat hij de bestudering van de masoretische aantekeningen,
waaraan door veel van zijn tijdgenoten een vooral decoratieve functie
werd toegekend, nieuw leven heeft ingeblazen. Maar het ontbrak hem aan
tijd en middelen om een werk dat uiteindelijk een omvang had van
ongeveer 1.900 pagina’s (folio), bevredigend uit te voeren: hij kreeg van
Bomberg niet meer dan twee jaar voor het project, en hij moest het doen
met late en ontoereikende handschriften. 

Een alternatief voor codex L?
Codex L is al sinds 1929 de basistekst voor de wetenschappelijke uitgaven
van de Biblia Hebraica. Tijdens de voorbereiding van het werk aan de
BHQ is overwogen in plaats van codex L een andere tekst te kiezen. Uit
vergelijking van codex L met andere handschriften blijkt immers dat er
betere handschriften zijn, zoals de hierboven vermelde Aleppo-codex (in
het vervolg: codex A). Deze laatstgenoemde tekst is geschreven omstreeks
925, en de vocalisatie, accentuatie en de masoretische aantekeningen zijn
van de hand van Aäron ben Asjer. Codex A is al gebruikt als de basistekst
van diverse uitgaven, zoals de editie van het Hebrew University Bible
Project waarvan de boeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël zijn uitgegeven, en
de nieuwe Hebreeuwse bijbel van de Bar-Ilan University. Een belangrijk
nadeel van codex A is dat die niet volledig is. Tijdens oorlogshandelingen
in 1946-1947 is een deel van de codex verloren gegaan. Van de kant van
bijbelwetenschappers was er altijd grote belangstelling voor het
handschrift, maar de codex mocht van de eigenaar nooit gefotografeerd
worden. 
De uitgevers van de BHQ hebben nog een andere mogelijkheid
besproken: kies voor elk deel van de Hebreeuwse bijbel (Tora, Neviiem en
Ketoeviem) steeds het oudste Ben Asjer-manuscript dat beschikbaar is.
Uiteindelijk ging de voorkeur toch uit naar codex L. Ten eerste omdat die
het oudste manuscript bevat van de hele Hebreeuwse bijbel. Ten tweede
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omdat in andere oudere handschriften vaak gedeelten ontbreken die dan
weer vanuit andere manuscripten moeten worden aangevuld. En ten slotte
een niet zo sterk argument: het Duits Bijbelgenootschap kon vanaf de
aanvang van het BHQ-project beschikken over een goede (elektronische)
versie van codex L die later zorgvuldig aan de hand van nieuwe foto’s van
het origineel kon worden gecorrigeerd. 

BHQ als diplomatieke tekst
De BHQ wordt de meest getrouwe gedrukte diplomatieke weergave van
codex L. Diplomatiek wil zeggen: tekst en massoretische aantekeningen
zijn met al hun tekortkomingen uit het origineel overgenomen. Correcties
van evidente fouten neemt men in het kritische apparaat van BHQ op na
vergelijking met andere handschriften uit Tiberias, zoals de reeds
genoemde codex A, het Oriental Ms. 4445 uit de British Library met
belangrijke delen uit de Tora, de Caïro-codex (Neviiem) en onder andere
ook het handschrift EPB. II B 34 uit de Firkovitsj-collectie (Ketoeviem). 
De Hebreeuwse tekst wordt in BHQ in principe niet verbeterd, tenzij het
gaat om beschadigingen van codex L waardoor een vocaal- of accentteken
onleesbaar is geworden. Dan wordt het desbetreffende teken wel in de
tekst geplaatst. In het kritisch apparaat wordt verantwoording afgelegd
van zo’n reconstructie, met vermelding van de lezingen in de andere
relevante handschriften. 
In de gevallen waarin het originele handschrift in codex L door een
tweede hand bewerkt is en waarbij twijfel rijst over de juistheid van de
ingreep, is in de basistekst die lezing opgenomen die door de bezorger van
de tekst als authentiek wordt beoordeeld. Het tekstkritische apparaat
levert daar dan weer commentaar bij. 
Diverse eigenaardigheden van de masoretische tekst zoals de grotere of
hooggeschreven medeklinkers, nun inversum, aanduidingen van
liturgische lezingen en de letters voor een setoema of petoecha zijn in de
BHQ bewaard zoals in de BHS. 

Proza en poëzie
Wat de lay-out van de tekst betreft gaat de BHQ een eigen weg. In codex
L is alle proza-tekst gepresenteerd in drie kolommen per pagina. Dat geldt
ook voor een groot aantal poëtische teksten, al is daarvoor ook wel een
tweekolomsweergave of een andere, meer verfraaide tekstindeling
gekozen zoals bij het lied van Mozes (Exodus 15) en het lied van Debora
(Rechters 5). 
BHQ neemt het beleid van BHS over door alle proza in één kolom af te
drukken en de als poëtisch beoordeelde teksten in een stichische weergave
aan te bieden. Een belangrijk probleem is echter welke Hebreeuwse tekst
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als poëzie moet worden geïnterpreteerd. Wie de verschillende edities van
de Biblia Hebraica doorbladert, ziet al snel dat elke uitgever daarover een
eigen idee heeft. 
In de BHQ is weer een nieuwe praktijk zichtbaar. In tegenstelling tot de
BHS zijn in de BHQ alle proza- en poëziepassages die in codex L een
speciale behandeling krijgen, precies zo afgedrukt. Een voorbeeld daarvan
is te vinden in Prediker 3:1-8. Het bijzondere van die tekst is dat 28 keer
het Hebreeuwse woord voor ‘tijd’, ‘eet, verbonden is met een bepaalde
activiteit. In het handschrift is voor een bijzondere weergave gekozen. In
de twee kolommen die Prediker 3:1-8 in beslag neemt, is in de linker
kantlijn van boven naar beneden 28 keer het Hebreeuwse woord voor tijd
gezet, terwijl in de rechterkantlijn op elke regel steeds een activiteit wordt
vermeld. Deze vormgeving is in de BHQ exact overgenomen.
Andere poëtische teksten zijn stichisch gezet op basis van de masoretische
accenttekens. De belangrijkste scheidende accenten vormen de basis van
de stiche-indeling. De uitgever volgt die accentuatie, tenzij de tekst sterke
syntactische structuursignalen bevat. De structurering van de tekst in
bicola en tricola gebeurt ook op basis van de accenttekens, tenzij een
colon daardoor een buitengewone lengte krijgt of een parallellisme wordt
verstoord. Als gevolg van deze benadering van poëtische teksten is er wat
Prediker betreft (= Qohelet in BHQ) veel meer ‘wit’ in de lay-out
zichtbaar: voor de presentatie van Prediker 1-6 bijvoorbeeld zijn in BHQ
zo’n 30 regels meer gebruikt dan bij gelijkblijvende bladspiegel in de BHS
het geval is. 

Masoretische aantekeningen
In de BHQ is de tekst van de masoretische aantekeningen (de
zogenoemde masora parva en masora magna) letterlijk overgenomen uit
codex L. Het is bekend dat beide vormen van de masora niet zonder
gebreken zijn en ook niet alle opmerkingen van de Masoreten bieden.
Maar de uitgever van BHQ heeft ervan afgezien de tekst daarvan te
corrigeren en aan te vullen uit andere bronnen. Alle masoretische
aantekeningen worden in een speciaal commentaar per bijbelboek
uitgelegd, en daar worden ook die gevallen waar zich gebreken voordoen,
toegelicht. 
Net als bij de vorige edities van de Biblia Hebraica biedt de buitenmarge
in de BHQ plaats aan de masora parva. De gebruiker wordt op de masora
parva geattendeerd door speciale tekens (circelli) boven of tussen de
woorden in de Hebreeuwse tekst. Maar in BHQ zijn bij de masora parva
geen verwijzingen meer opgenomen naar de masora magna. Het apparaat
met de masora magna staat nu met de volledige tekst in de ondermarge.
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Daarin zijn alle vormen van de masora aangegeven met hoofdstuk- en
versnummer en trefwoord. 

Tekstkritisch apparaat
Het tekstkritisch apparaat in BHQ is niet alleen anders opgezet dan
voorheen, het is ook de neerslag van een andere visie op de tekstkritische
praktijk. Het apparaat behandelt een selectie van gevallen die tekstkritisch
van wezenlijk belang geacht worden met het oog op de exegese en het
vertaalwerk. Hierin is de invloed van het Hebrew Old Testament Text
Project van de United Bible Societies duidelijk merkbaar. De medewerkers
aan dit project behandelden vanaf 1969 in elf jaar tijd meer dan 5.000
tekstkritische gevallen in de Hebreeuwse bijbel. Hiervan werd verslag
gedaan in het vijfdelige Preliminary and Interim Report, op basis waarvan
later de vier delen van Critique textuelle de l’Ancien Testament zijn
verschenen onder leiding van hoofdredacteur Dominique Barthélemy. De
selectie van tekstkritische gevallen in BHQ vond plaats na een vergelijking
van Tiberiënsische handschriften, de beschikbare pre-tiberiënsische
Hebreeuwse tekstgetuigen en de oude versiones. In een introductie bij elk
bijbelboek is vermeld met welke Hebreeuwse teksten en versiones is
gewerkt. 
Varianten zijn in het tekstkritisch apparaat opgenomen wanneer zij
voldeden aan twee criteria: ze tellen tekstkritisch mee omdat ze een
Hebreeuwse tekst representeren die verschilt van codex L, en ze zijn voor
exegese en vertaalwerk relevant. Van andere criteria die voorheen werden
gehanteerd, zoals exegetische bezwaren tegen een bepaalde lezing, is dus,
wanneer dergelijke passages strikt genomen tekstkritisch niet echt
problematisch zijn, in BHQ afgezien. 
Het criterium dat varianten exegetisch en vertaalkundig gewicht in de
schaal moeten leggen om vermeld te kunnen worden, geldt ook voor de
behandeling van setoemot en petoechot die de indeling van de Hebreeuwse
tekst markeren. Van alle setoemot en petoechot in codex L en de
Tiberiënsische manuscripten is per bijbelboek een overzicht opgenomen. 
Nieuw is ook dat BHQ de gegevens in het tekstkritisch apparaat bij elk
bijbelboek toelicht en evalueert in een speciale paragraaf met commentaar.
Een groot aantal afkortingen geeft inzicht in de beoordeling van varianten.
Wanneer een tekstkritische kwestie verderop in de paragraaf met
commentaar wordt besproken, is dat met een speciaal symbool in het
apparaat gesignaleerd. Op die plaats verantwoorden de samenstellers hun
keuze en lichten zij hun voorkeur voor een bepaalde lezing toe. 

Waardevolle opvolger
Uit de publicatie van de Megillot in de BHQ blijkt dat het om een geheel
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nieuwe editie gaat van de Biblia Hebraica. Dat komt niet alleen tot uiting
in de (diplomatieke) wijze waarop codex L wordt uitgegeven, maar ook in
de gevolgde visie op de praktijk van de tekstkritiek. Verder is ook de
nodige aandacht besteed aan de gebruikersvriendelijkheid en
toegankelijkheid van de masoretische aantekeningen. Kortom, dit is een
waardevolle opvolger van de Biblia Hebraica Stuttgartensia.

Dr. J. van Dorp is als oudtestamenticus verbonden aan het Nederlands

Bijbelgenootschap.
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Gebruikte afkortingen:

BHQ – Biblia Hebraica Quinta

BHS – Biblia Hebraica Stuttgartensia

Codex A – Aleppo-codex

Codex L – codex Leningradensis B 19 A


