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Boetekleed of rouwkleed?
De vertaling van een woord in Judit 4

Sam Janse

In Judit 8:5, 9:1 en 10:3 heeft De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) het woord 
sakkos vertaald met ‘rouwkleed’, terwijl hetzelfde woord in Judit 4:10, 
11, 12 en 14 met ‘boetekleed’ weergegeven is. Mijn vraag is of dat geluk-
kig is. Niet vanuit de ijzeren wet van de concordante vertaling, maar 
vanuit de vraag of deze vertaling recht doet aan wat er in Judit 4 ge-
beurt, en of verbanden in dit boek niet duidelijker worden als er over de 
hele linie voor hetzelfde woord gekozen wordt.

Ter inleiding: in het boek Judit wordt Israël bedreigd door de Assyrische (sic!) 
koning Nebukadnessar, die zijn aanvoerder Holofernes naar Israël stuurt om 
dat volk te vernederen. Israël is in zak en as. Dan wordt in hoofdstuk 8:5 Ju-
dit ten tonele gevoerd. Ze loopt vanwege de dood van haar man ook na drie 
jaar en vier maanden nog steeds in een sakkos rond. Dat is dus duidelijk een 
rouwgewaad. 
Maar wat is het in hoofdstuk 4? Daar wordt verteld dat het volk bij het na-
derende gevaar God aanroept, dat de mensen ‘hun ziel vernederen’ (4:9) en 
een sakkos aantrekken (4:10), door de NBV respectievelijk vertaald met ‘boete 
doen’ en ‘boetekleed’. Een argument dat daarvoor pleit, is dat ‘de ziel verne-
deren’ in het Oude Testament vijf keer in Leviticus (16:29, 31; 23:27, 29, 32) 
voorkomt en wel in teksten die handelen over de Grote Verzoendag. Daar staat 
het duidelijk in het kader van schuld en boete. 
Maar dat is niet de enige context voor deze uitdrukking. In Psalm 35:13 komt 
zowel het bewuste kleed als de uitdrukking ‘de ziel vernederen (door te vas-
ten)’ voor in het kader van een onschuldbetuiging. Hier zou ‘rouwkleed’ dus 
meer op zijn plaats zijn dan ‘boetekleed’ (tegen de NBV, die ook hier dit laat-
ste woord heeft). Ook in Psalm 44:26, waar de Septuaginta de uitdrukking 
in de passieve vorm heeft, is het kader niet de schuld, maar de onschuld. De 
voorlopige conclusie is dus dat de oudtestamentische parallellen in principe 
beide vertalingen mogelijk maken: ‘rouwkleed’ en ‘boetekleed’, en dat de con-
text moet uitwijzen wat de gewenste vertaling is.



16 Met Andere Woorden [ 32] 1

Hoe ligt dit in Judit 4? De hoofdlijn van dit boek is niet dat God Israël straft 
voor zijn zonden. De enige plek waar zonde expliciet genoemd wordt, is Judit 
7:28, en dat lijkt daar toch wat pro forma te zijn: ellende veronderstelt nu een-
maal zonde. Veeleer domineert in dit boek een besef van onschuld (8:18-20). 
Wat Israël overkomt, is niet zozeer straf, maar beproeving (8:25-27). Dit valt 
te meer op wanneer we Judit vergelijken met de contemporaine literatuur. In 
1 en 2 Makkabeeën, in het apocriefe boek Baruch en in Daniël, om er niet 
meer te noemen, overheerst een sterk besef van zonde en straf. Dat is in Judit 
afwezig. Dat pleit ervoor om sakkos in Judit 4 niet met ‘boetekleed’, maar met 
‘rouwkleed’ te vertalen.
Ook de parallellie tussen Judit en het volk vraagt erom. Die is niet toevallig. 
Wat van het volk gezegd wordt, wordt ook van Judit vermeld: roepen tot God 
(4:12, 15 // 9:1), vasten (4:13 // 8:6), ‘vallen op hun aangezicht’ (4:11 // 9:1) en 
het strooien van as op het hoofd (4:11 // 9:1). In dat verband wordt zowel bij 
het volk als bij Judit gesproken over de sakkos. In het hele boek is het duidelijk: 
Judit, Jehoedit, de Jodin, is de representante van het volk. Zij handelt bevrij-
dend. Als de sakkos bij Judit een ‘rouwkleed’ is, vraagt de genoemde parallellie 
erom ook de sakkos van het volk met hetzelfde woord te vertalen. De uitdruk-
king ‘de ziel vernederen’ (4:9) kan ook beter niet weergegeven worden met 
‘boete doen’, maar meer in de geest van de Willibrordvertaling (1995) met ‘zij 
vernederden zich (met grote volharding)’. 
Er is binnen de Apocriefen nog een parallel aan te wijzen die in dezelfde rich-
ting wijst: de Griekse versie van Ester. Veel trekken van het boek Judit vinden 
we in dit werk terug. Als Mordechai het bericht hoort dat alle Joden in het rijk 
van Ahasveros zullen worden vermoord, kleedt hij zich in een sakkos (Ester 
[Grieks] 4:1, 2, 3, 4) en roept uit: ‘Er wordt een volkomen onschuldig volk 
veroordeeld.’ Deze onschuldbetuiging wijst in de richting van de vertaling 
‘rouwkleed’, zoals de NBV die hier ook terecht biedt. Ik zou ervoor willen 
pleiten om ook de onderhavige passages in Judit zo te vertalen. 
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