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Bureaucraten in de Bijbel

Meindert Dijkstra

In de Bijbel komen veel ambtenaren en bestuurders voor. De koningen 
van Israël en Juda hadden mensen in dienst om de belastingen te in-
nen. Steden en provincies moesten worden bestuurd. Er waren speciale 
functionarissen om de officiële kronieken bij te houden, om aan het hof 
de administratie te doen en om de legers van de koning aan te voeren. 
Hoe worden ambtenaren door de oorspronkelijke auteurs van de Bijbel 
aangeduid? Met welke begrippen en titulatuur zijn de verschillende 
groepen bestuurders van elkaar te onderscheiden? En hoe moeten die 
worden vertaald?

Deze bijdrage presenteert de resultaten van een klein onderzoekje, dat ik ooit 
beloofde in te stellen naar de vertaling van officiële titels in De Nieuwe Bij-
belvertaling (NBV). Meestal zijn dat titels van personen die werkzaam zijn 
aan het hof in de nauwe kring rondom de koning, namelijk zijn ministers, 
of van magistraten die zijn aangesteld in het bestuur en de administratie van 
de koninkrijken Juda en Israël. Het laat zich verstaan dat dergelijke speciale 
titels, wanneer het enigszins kan, direct herkenbaar zouden moeten zijn voor 
de lezer of hoorder, net zoals onze moderne begrippen: kamerlid, minister of 
premier van het kabinet. Of dat het geval is, valt te bezien. 
Mijn onderzoek en kritiek betreft overigens niet speciaal de NBV, waaraan ik 
van harte heb meegewerkt. Dezelfde problemen, die ik meen waar te nemen in 
de NBV met betrekking tot het vertalen van titels, bestonden al in de Staten-
vertaling en zijn vele gereviseerde versies, de NBG-vertaling 1951 (NBG 1951) 
en andere recente vertalingen.1

Ik heb de aanduidingen van de verschillende ambtenaren en bestuurders in 
drie groepen ingedeeld. Ik bespreek eerst de koninklijke ambtenaren (1-5), 
daarna de raadsheren en krijgsknechten (6-8) en ten slotte de hoge ambtena-
ren (9-13).

1. dienaar van de koning
De meest voorkomende titel is de tamelijk algemene titel ‘èvèd hammèlèch, 
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‘dienaar van de koning’ of ‘èvèd gevolgd door een koningsnaam, bijvoorbeeld 
‘èvèd Chizkijahoe, ‘dienaar van Hizkia’. Zo vinden we ook de dienaren van 
de farao, van Saul, koning Achis, David, Salomo, koning Chiram van Tyrus, 
enzovoort. 
Het lijdt geen twijfel dat ‘èvèd een term is met een breed spectrum aan be-
tekenissen. Maar al die betekenissen geven op een of andere wijze de relatie 
weer tussen een persoon en iemand anders, die hoger in de maatschappelijke 
hiërarchie staat. Dat is degene, aan wie hij/zij ondergeschikt is, van wie men 
onderdaan is, of bij wie men in dienst staat (zo 2 Samuel 9:2) of van wie men 
zelfs het bezit is.2 
Als het in de NBV gaat om een ‘èvèd van een koning of van de farao, dan 
is steeds sprake van ‘dienaar’ (Genesis 20:8, 40:20, Exodus 7:10 enzovoort). 
In gesprekken tussen de koning en zijn onderdanen duiden de laatstgenoem-
den zichzelf doorgaans aan met de beleefdheidsvorm ‘uw dienaar’ (1 Samuel 
17:58, 2 Samuel 3:3). Dat geldt ook in het verkeer tussen God en mens.3 
Als het niet om een ondergeschikte van een hooggeplaatste gaat, zet de NBV 
voor ‘èvèd in navolging van de NBG 1951 het woord ‘knecht’ in.4 In die zin 
kunnen we correct spreken over Abrahams knecht (Genesis 24:32), de pries-
terknecht (1 Samuel 2:13, 15), en Elisa’s knecht Gechazi (2 Koningen 5:20, 
8:4). 
Uit buitenbijbelse administratieve documenten, zegels en zegelafdrukken 
blijkt dat ‘bd hmlk/ ‘èvèd hammèlèch of ‘bd/‘èvèd+koningsnaam een erkende 
en in zekere zin ook beschermde titel is, die de betrokkene met waardigheid 
en privileges, maar ook met verantwoordelijkheid voor het bestuur van het 
land bekleedt. Anders gezegd: niet iedereen kan zomaar ‘dienaar van de ko-
ning’ genoemd worden. Het gaat om magistraten uit het landbestuur, die ver-
antwoording aan de koning schuldig zijn. 

2. hoveling
Naast ‘dienaar’ is ook een aantal keren het woord ‘hoveling’ gebruikt om de-
zelfde groep mensen rondom de farao en de koning van Israël of Juda aan te dui-
den. Het valt op dat naarmate de frequentie van de term ‘èvèd+koningsnaam/
referentie naar een koning toeneemt, veel vaker de vertaling ‘hoveling’ wordt 
gebruikt. 
In het algemeen kan gezegd worden dat de vertaling ‘hoveling’ goed gekozen 
is, ook als het meer gaat om een specifieke hoogwaardigheidbekleder of een lid 
van een specifieke groep in dienst van de koning, bijvoorbeeld het leger of het 
landsbestuur. Het is zelfs mooi om op te merken dat in de NBV, zolang David 
nog geen koning is, over zijn ‘knecht’ wordt gesproken (1 Samuel 25:8vv), 
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terwijl de term ‘hoveling’ pas wordt gebruikt als David koning is geworden (2 
Samuel 12:18).5 Het betreft hier een onderscheid dat in de Statenvertaling (SV) 
en de NBG 1951 nog niet werd gemaakt. 

3. hoveling = minister
Volgens mij is het echter een probleem dat het woord hoveling in de NBV niet 
alleen is gereserveerd als vertaling van ‘èvèd+koningsnaam/referentie naar 
een koning, maar ook wordt gebruikt voor een andere aanduiding voor een 
functie aan het koninklijke hof, namelijk de saries. Het woord saries is een 
leenwoord uit het Akkadisch dat in het algemeen een hofbeambte of magis-
traat kan aanduiden, maar soms ook de specifieke betekenis van ‘eunuch’ kan 
hebben (Jesaja 56:3-4). Het is heel goed mogelijk dat voor de schrijver van het 
verhaal over Jozef de aanduiding sariesee par‘oh (Genesis 39:1, 40:2, 7, zie ook 
1 Samuel 8:14-15, Jeremia 38:7) min of meer synoniem was met ‘avdee par‘oh. 
Maar dat neemt niet weg dat het oorspronkelijk om twee verschillende woor-
den gaat, die elk een eigen betekenisveld hebben. Omdat de beide begrippen 
in 1 Samuel 8:15 pal naast elkaar staan, moest de vertaler al uitwijken naar 
‘hovelingen en hoge ambtenaren’. Op zich een uitstekende vertaling, die de 
suggestie wekt van een elite van hogere ambtenaren en een bureaucratie daar 
omheen.
Naast de vertaling van ‘èvèd hammèlèch met ‘hoveling’ zou ik voor saries een 
andere vertaling hebben gekozen, bij voorkeur een Fremdwort: ‘minister’ of 
‘magistraat’, of anders ‘kamerheer’ zoals in 2 Koningen 8:6, 24:12, 15 en 1 
Kronieken 28:1.6 Zoals uit de weergave van 1 Samuel 8:15 al bleek, ontstaan er 
inconsequenties als titels in clusters optreden, zoals ook in 2 Koningen 24: 12, 
15 en Jeremia 29:2 gebeurt. 
De aanduiding ‘èvèd hammèlèch is eigenlijk een soort parapluterm, die ver-
schillende functies van hogere ministers en lagere ambtenaren in het lands-
bestuur omvatte. Ook het hogere priesterschap en de legerleiding vielen onder 
deze groep personen die verantwoording verschuldigd waren aan de koning. 
Waarschijnlijk mogen we uit 2 Koningen 24:12 afleiden dat in de groep van 
‘hovelingen’ of ‘dienaren van de koning’ onderscheid werd gemaakt tussen 
sariem en sariesiem, de hoogste ministers en lagere hovelingen, hoewel het 
verschil niet altijd consequent lijkt. 

4. dienaar = opzichter 
De termen ‘èvèd en saries worden niet alleen als groepsaanduiding gehan-
teerd, maar ook als aanduiding van individuele personen.7 Opvallend is ech-
ter dat tot nu toe alleen de eerste is aangetroffen op veel zegels en op kleizegels 
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p  De koningin van Sjeba bezoekt Salomo, uit: J. Luyken, De Schriftuurlyke Geschie-
denissen[…], Amsterdam 1712.
Foto: NBG/Sandra Haverman

of bullae, waarmee men documenten en vaatwerk verzegelde. Een bekende 
‘èvèd was Jerobeam, de dienaar van Salomo (2 Kronieken 13:6; in 1 Koningen 
11:26 een van de ambtenaren van Salomo!) en de latere koning van Israël, van 
wie we toevallig ook weten dat hij officieel verantwoordelijk was voor de rege-
ling van de herendienst in het koninkrijk Israël (1 Koningen 11:26-28). Welis-
waar wordt zijn officiële functietitel niet in 1 Koningen 11 gebruikt, maar die 
titel kennen we wel uit 1 Koningen 4:6 en van zegels: ’asjèr ‘al hammas/’sjr ‘l 
hms, de ‘opzichter over de herendienst’. Dat is precies de taak waarmee koning 
Salomo de jonge ambtenaar Jerobeam belastte. 

5. persoonlijk dienaar van de koning
De enige gestalte die we met name kennen uit het Oude Testament als ‘èvèd 
hammèlèch is Asaja tijdens de regering van koning Josia (2 Koningen 22:12 = 
1 Kronieken 34:20). ‘Persoonlijk dienaar van de koning’ vertaalde men in de 
NBV. Natuurlijk was Asaja persoonlijk verantwoording schuldig aan de ko-
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ning, maar de vertaling ‘zijn persoonlijke dienaar’ suggereert een functie als 
persoonlijke kamerling of vertrouwenspersoon. Een weergave, die de beteke-
nis van de titel als zodanig niet dekt. Waarom juist hij alleen in deze delegatie 
van vijf met deze titel wordt genoemd blijft duister. Wel is er van hem als een 
van de weinigen bij archeologisch onderzoek een officieel zegel opgedoken, 
waarop hij genoemd wordt met deze titel van koninklijk ambtenaar. Er zijn nu 
zo’n vijftien andere personen met deze titel bekend van zegels en zegelafdruk-
ken, maar de meeste dragers van deze titel kennen we niet uit de Bijbel.8 Wel 
bevestigt het aantal verhoudingsgewijs het belang van de titel in het bestuur. 
Kortom, het is een titel met groot bestuurlijk mandaat en gezag.

6. raadsheer
Omdat ‘èvèd hammèlèch echter een vrij strikt gebruikte officiële titel is, moet 
hij in vertaling niet te snel opgevuld worden met allerlei verschillende bete-
kenissen, zeker niet wanneer er voor bepaalde functies in het landsbestuur, 
diplomatie en legerleiding ook eigen functie-aanduidingen bestaan. Een 
voorbeeld. In 1 Koningen 20:23, 31; 22:3, 2 Koningen 7:12, 13 worden dege-
nen die in de NBV normaliter als ‘hovelingen’ worden aangeduid, ‘raadshe-
ren’ genoemd, een vertaling die trouwens ook vaak voor sariem, meervoud 
van sar, wordt gebruikt. Het lijkt mij net iets te ver gaan om zulke algemene 
aanduidingen als ‘èvèd en sar met ‘raadsheer’ weer te geven, omdat daarmee 
gemakkelijk de functie van adviseur wordt gesuggereerd. Natuurlijk konden 
hovelingen de koning raad verschaffen, maar mijn bezwaar is dat voor zo’n 
koninklijk adviseur of raadgever ook een eigen functie-aanduiding bestaat: 
jo‘eets (2 Samuel 15:12 = 1 Kronieken 27:32-33, 2 Kronieken 25:16, Jesaja 3:3; 
41:2, Micha 4:9). 
In 2 Koningen 25:19 = Jeremia 52:25 waar saries met raadsheer is weergegeven 
is de titel een term voor een koninklijke magistraat, in dit geval belast met 
oorlogszaken, zeg maar de minister van oorlog. 

7. legeraanvoerder
Een apart probleem vormt hetzelfde begrip ‘èvèd in de context van oorlogs-
voering. Vaak wordt bij ‘knechten van David’ onmiddellijk aan krijgsknech-
ten en soldaten gedacht, ook door de vertalers van de NBV, maar is dat cor-
rect? In 2 Samuel 11:1 stuurt David Joab en zijn knechten (NBG 1951) ten 
strijde tegen de Ammonieten. Het is duidelijk dat we hier moeten denken aan 
generaal Joab en zijn ondergeschikte aanvoerders. Daarmee geeft de NBV een 
goede weergave van het Hebreeuws, hoewel de term ‘aanvoerder’ volgens mij 
na de Tweede Wereldoorlog alleen nog populair is gebleven in het voetbaljar-
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gon. Eerder valt hier te denken aan legerleiders of officieren. Daarmee komt 
men ook beter uit in 11:9, waar gezegd wordt dat Uria niet naar huis gaat, 
maar in het poortgebouw blijft slapen bij de andere ‘knechten van zijn heer’ 
(NBV). Even later zijn echter ‘mijn heer Joab en de knechten van mijn heer’ 
ineens opperbevelhebber Joab en zijn manschappen! En weer even later wor-
den de ‘knechten van David’ geïdentificeerd als soldaten van David. Nu zal er 
ongetwijfeld ook veel voetvolk zijn gesneuveld bij de belegering van Rabbat 
Ammon, de hoofdstad der Ammonieten, maar het gaat hier blijkbaar toch om 
de slachtoffers uit die specifieke beroepsgroep, waarvan Uria deel uitmaakte. 
Anders gezegd: de legerofficieren. Ik denk dat dan ook het beste gesproken 
kan worden over Joab en zijn officieren en dat Uria solidair met zijn maten 
blijft slapen bij de andere officieren in het poortgebouw van het paleis. Daar-
bij kan in het midden blijven of met de officieren van zijn heer de legerleiders 
van koning David wordt bedoeld of van diens generaal Joab. 

8. wapendrager 
Hetzelfde probleem speelt in de geschiedenis van de opstand van Absalom. 
‘Knechten van David’ treffen Absalom aan hangend aan zijn haar in een te-
rebint en een van deze officieren meldt dat aan zijn meerdere, Joab (2 Samuel 
18:9-10). Wanneer Joab hem vraagt waarom hij Absalom niet onmiddellijk 
heeft gedood, maakt hij duidelijk dat hij van andere legeraanvoerders van Da-
vid en ook van koning David zelf het bevel heeft gekregen om Absalom te spa-
ren. Joab moet derhalve een beroep doen op zijn eigen mensen om Absalom 
om het leven te brengen. In dit verband wordt ook een speciale term gebruikt: 
het zijn de tien ne‘ariem, Joabs wapendragers, die de klus moeten klaren (2 
Samuel 18:15). Helaas weten we niet precies wat deze antieke term ne‘ariem 
inhield, maar de indruk bestaat, ook op grond van Egyptische teksten, dat zij 
een soort elite-eenheid vormden, in dit geval de lijfwacht van generaal Joab. 
Het verhaal vertelt met zorg hoe Joab de moord op Absalom op zijn geweten 
heeft. Ik zou in dit verband vertalen: ‘Joabs eigen elite-eenheid, zijn tien wa-
pendragers gingen om Absalom heen staan …’

9. hofmaarschalk, hofmeester, kanselier
In het algemeen kan gezegd worden dat de titels van de hogere ambtenaren, de 
belangrijkste ministers van de koning, in de NBV consequent zijn weergege-
ven. Men kan natuurlijk twisten over de bekendheid of verstaanbaarheid van 
titels als ‘hofmeester’ voor de Hebreeuwse titel ’asjèr ‘al-habbajit en ‘kanselier’ 
voor de mazkier. Zulke enigszins verouderde titels maken echter wel duidelijk 
dat het om titels gaat uit het oud-Israëlitische bestuur, die niet meer onmid-
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dellijk door de moderne lezer begrepen hoeven te worden. In ieder geval on-
derscheidt de ‘hofmeester’ zich nu in NBV van de sar menoecha, ‘hofmaar-
schalk’, de titel van Seraja, de broer van schrijver Baruch in Jeremia 51:59. 
Overigens had men mijns inziens beter bij de ‘hofmaarschalk’ van de NBG 
1951 kunnen blijven, waar we nu ‘hofmeester’ vinden en in Jeremia 51:59 voor 
een andere titelomschrijving moeten kiezen, bijvoorbeeld ‘koninklijke kwar-
tiermeester’ (zie de Leidse Vertaling). Voor het verschil moet dan gewoon de 
uitleg verder helpen. De gebruikelijke definities van ‘hofmaarschalk’ en ‘hof-
meester’ in het Nederlands ontlopen elkaar niet zoveel: hoofd van de konink-
lijke huishouding of van de verzorging van de passagiers aan boord van een 
vliegtuig of schip. Het is echter duidelijk dat zijn functie in de praktijk die van 
een eerste minister nabij kwam, een soort vizier of onderkoning aan wie de 
dagelijkse gang van zaken in het landsbestuur was toevertrouwd. Vaak heb ik 
zelf daarvoor verwezen naar de functie van de Oud-Egyptische vizier, tjaty en 
ook de hofmeier, de machtigste beambte aan het Frankische hof in de vroege 
middeleeuwen.

10. hofschrijver
Een verbetering is zeker dat de koninklijke schrijver nu in de NBV ‘hofschrij-
ver’ is, in onderscheid van het gewone beroep van ‘schrijver’. Soms kan men 
twijfelen of een bepaald persoon zoals Jonathan, Davids oom, die zijn raad-
gever was, tegelijkertijd ook (de) hofschrijver is geweest (1 Kronieken 27:32). 
Temeer, daar we de officiële koninklijke schrijvers van David en Salomo uit 
verschillende periodes van hun regering kennen (2 Samuel 8:17 = 20:25, 1 
Koningen 4:3, 1 Kronieken 18:16). Waarschijnlijk heeft het woord sofeer in 
Kronieken al de latere connotatie van een geleerde en was deze Jonathan vol-
gens de Kronist een wijs en belezen man! Ook Semaja, de zoon van Netanel 
(1 Kronieken 24:6), was waarschijnlijk geen hofschrijver, tenminste niet de 
officiële, hoogste secretaris van de koning, die gewoonlijk met deze titel wordt 
aangeduid, maar eerder een gewone schrijver in dienst van de tempel. In Ezra 
4:8, 9, 17 en 23 bij de titel van hofschrijver Simsai zou het misverstand kunnen 
ontstaan, dat de brief aan Artaxerxes van het koninklijk hof komt, terwijl het 
om een schrijven van de officiële schrijver van de kanselarij van de provincie 
‘Over de Rivier’ gaat. Het is goed mogelijk hier te vertalen met ‘koninklijke 
schrijver’ of ‘secretaris’, daarmee doelend op de officiële schrijver die gedeta-
cheerd is in dienst van de Perzische overheid. 

11. stadscommandant
Een van de belangrijkste magistraten in het oude Israël was ongetwijfeld de 
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sar ha‘ier, ‘de stadscommandant’. De vertaling van het woord sar en het meer-
voud ervan is op zich al een probleem dat de grenzen van deze bijdrage ver 
overschrijdt. In de NBV vinden we als vertaling van sar nu vaak ‘hoge amb-
tenaar’ of ‘raadsheer’. De sar ha‘ier is een titel, die we na de ’asjèr ‘al-habbajit 
het meest frequent terugvinden op zegels, zegelafdrukken en in administra-
tieve documenten. Dat duidt op het tamelijk grote belang van deze bestuurs-
ambtenaar in het landsbestuur. Ook hier betoont de NBV zich consistent met 
‘stadscommandant’, zelfs in 2 Kronieken 29:20 waar het meervoud wordt ge-
bruikt en volgens verschillende andere vertalingen koning Hizkia zich met 
de magistraten der stad of het stadsbestuur naar de tempel begeeft. Helaas 
ligt de op zich consequente vertaling ‘Hizkia en de stadscommandanten’ ook 
niet erg voor de hand. Waarom zouden bij dit belangrijke gebeuren alleen 
stadscommandanten zijn uitgenodigd? De vertaling ‘stadscommandant’ wekt 
bovendien de verkeerde indruk dat het om een soort politiefunctionaris gaat. 
Weliswaar past zo’n weergave goed in 1 Koningen 22:26, maar elders ligt het 
meer voor de hand om aan de bestuurder van een bepaald district te denken, 
hetgeen kan variëren van een stad met zijn omgeving tot een regionaal district. 
Waarschijnlijk moet gedacht worden aan een stad als bestuurscentrum bin-
nen een bepaald administratief district, steden waar men niet alleen woonde, 
maar waar zich ook publieke gebouwen, magazijnen en kantoren bevonden, 
zoals in Lachis, Megiddo en Berseba.9 Op die manier kan een sar ha‘ier ook 
een provinciaal of regionaal bestuurder zijn van het type dat Salomo aan-
stelde over de twaalf districten van het koninkrijk Israël (1 Koningen 4:8-19). 
Anders gezegd: het functiebereik van een sar ha‘ier kon wel eens reiken van 
een burgemeester van een stad en omstreken tot een stadhouder van een pro-
vincie. Zo wordt ook 2 Kronieken 29:20, 30 beter begrijpelijk. Hizkia nodigde 
blijkbaar alle hoogste regionale bestuurders uit voor de ingebruikname van 
de herstelde tempel. Mijns inziens kan men hier het beste kiezen voor de titel 
‘burgemeester’ of ‘provinciehoofd’, omdat de term ‘stadhouder’ al voor een 
andere titel is gebruikt. 

12. stadhouder
Het is overigens denkbaar dat het bij de sar ha‘ier oorspronkelijk om dezelfde 
functie gaat als de nitsaav of nasie’, ‘stadhouder’, (1 Koningen 4:5,7 passim; in 
NBG 1951 ‘landvoogd’) uit de tijd van koning Salomo. Het woord ‘stadhou-
der’ wordt soms ook nog gebruikt voor de latere term pèchaa die waarschijn-
lijk van Aramese oorsprong is, zie bijvoorbeeld 1 Koningen 10:15, 2 Koningen 
18:24 = Jesaja 39:6. Maar het is niet mijn bedoeling om hier de ontwikkeling 
van het oud-Israëlitische landsbestuur te bespreken. 
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Er is nog wel een ander probleem: de vertaling ‘stadhouder’ wordt in NBV 
ook nog voor een andere functie-aanduiding gebruikt: sagan/seganiem, een 
begrip dat waarschijnlijk oorspronkelijk verwant is met sokeen, ‘beheerder, 
verzorger’, met de vrouwelijke vorm sokènèt ‘verzorgster, verpleegster’. Nu pas 
blijkt ook dat in Jesaja 22:15 in de NBV twee titels in elkaar zijn geschoven: 
‘Ga naar Sebna, de beheerder van het paleis, en zeg: …’ waar NBG 1951 heeft: 
‘Ga heen, treedt binnen bij deze hofmaarschalk, bij Sebna, die over het paleis 
gaat, en zeg: …’ Er staat echter: ‘Ga heen, treedt binnen bij deze sokeen, bij 
Sebna, de hofmeester, en zeg: …’ Het is mogelijk dat sokeen hier een andere, 
min of meer synonieme titel is voor de hofmeier, Sebna,10 of een andere titel 
voor een hoge ambtenaar zoals ‘èvèd hammèlèch of sar. We kennen van elders 
deze titel ook voor de beheerder van het paleis van de koning, de koningin of 
de stad. De titel duidt echter in het algemeen op een man of vrouw, die een 
bepaalde verzorgingstaak of beheerstaak krijgt toevertrouwd, zoals Abisag, 
die als ‘verpleegster’ van de oude koning David wordt aangesteld (1 Koningen 
1:2, 4). Sommige uitleggers zijn van mening op grond van 2 Kronieken 18:17: 
‘De hoogste rangen aan het hof werden bekleed door Davids zonen (NBV),’ 
dat dezelfde zonen in de parallelle tekst 2 Samuel 8:18, geen priesters, maar 
sokenîm waren, hoge ambtenaren met speciale bestuurstaken. De Septuaginta 
heeft hier voor hen zelfs de term diadochoi, ‘troonsopvolgers, plaatsvervan-
gers’, gebruikt. 

13. gouverneur
De vertaling van de titel sar ha‘ier wordt dus ook nog eens gecompliceerd door 
het feit dat titels voor bepaalde functies in de loop van de tijd zijn veranderd. 
Dat verschijnsel is door de NBV redelijk goed vertolkt door in het Oude Tes-
tament in oudere teksten de titel ‘stadhouder’ en in jongere ‘gouverneur’ te 
gebruiken, hoewel dat niet overal consistent gebeurd is. In 2 Koningen 25:22 
wordt verteld dat Nebukadnessar, de koning van Babel, Gedalja, de zoon van 
Achikam, de zoon van Safan, als ‘gouverneur’ aanstelde (ook Jeremia 40:4vv). 
Het opvallende is echter dat de brontekst geen functieaanduiding (zoals pè-
chaa, ‘gouverneur’) noemt. Vermoedelijk hoefde dat ook niet omdat Gedalja 
waarschijnlijk al de geschikte functie had om leiding te geven aan de nieuwe 
Babylonische provincie, die Nebukadnessar had gecreëerd, en die later be-
kend zou worden als de Perzische provincie Jehud. Natuurlijk is het mogelijk 
dat Nebukadnessar Gedalja aanstelde tot pachat Jehoeda, zoals Zerubabel en 
anderen later, maar de tekst zegt dat niet. Het ligt meer voor de hand om aan 
te nemen dat deze Gedalja identiek was met de ‘èvèd hammelek en de ’as-
jèr ‘al-habbajit die ons ook bekend is van een aantal afdrukken op kleizegels 
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(bullae). In die hoedanigheid kan hij zijn vader hebben opgevolgd (2 Konin-
gen 22:12) als hofmeier en kan Nebukadnessar van zijn diensten als hofmeier 
gebruik hebben gemaakt om hem het bestuur over het land op te dragen. On-
getwijfeld hebben de Babyloniërs baat gehad bij een zekere continuïteit in be-
stuur. We zien het vaker gebeuren in de geschiedenis: rijken wisselen elkaar af, 
koninkrijken gaan ten onder, maar de bureaucratie blijft en stelt zich in dienst 
van de nieuwe heerser.

Besluit
Het regeringsapparaat in de bijbelse oudheid lijkt in veel opzichten niet op wat 
wij in de moderne tijd gewend zijn. Personen die de titel ‘èvèd droegen, kon-
den verantwoordelijk zijn voor heel verschillende activiteiten. Ook de termen 
saries en sar verwijzen niet eenduidig naar specifieke takenpakketten. Bij deze 
termen zal van geval tot geval bekeken moeten worden welke weergave voor 
de moderne bijbellezer het beste beeld geeft van het werk of de positie van de 
betreffende functionaris. 
De vertalers van de NBV zijn er redelijk goed in geslaagd om in het Neder-
lands passende equivalenten te vinden voor de titels van bijbelse ambtenaren 
en bestuurders. Maar ik denk dat het in bepaalde gevallen beter kan. Voor de 
fijnproevers is het bijvoorbeeld altijd lastig wanneer voor sommige verschil-
lende termen eenzelfde woord als vertaling is gekozen, zoals bij ‘hoveling’ het 
geval is. Wellicht kunnen bij de revisie van de NBV ook de soms subtiele bete-
kenisverschillen in de titels van ambtenaren in de Bijbel worden gehonoreerd. 
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Noten

1 Ook de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren is op dit punt, tegen mijn verwachting in, niet 

strikt idiolect met deze titels omgegaan, laat staan dat een poging werd gedaan ze als echte 

functietitels te begrijpen (n.b. de vertaling van de titel mazkier met het ogenschijnlijk gram-

maticaal correcte, maar volstrekt nietszeggende ‘die doet gedenken’ of ‘herinneraar’). Het is 

merkwaardig om te constateren dat een vertaling die zo strikt de Hebreeuwse syntaxis en gram-

matica probeert weer te geven zich tegelijkertijd zo’n grote vrijheid van vertaling op woordni-

veau veroorlooft bij woorden als ‘èvèd ((dienst)knecht, jongen, hulpjongen, dienaar) en mesjarèt 

(helper, dienaar, hulp) om maar een enkel voorbeeld te geven.

2 Ik laat hier de problematiek van ‘slaaf’ als weergave van ‘èvèd terzijde. Het is opvallend dat de 

Naardense Bijbel die deze vertaling voor ‘èvèd lijkt te mijden, nogal inconsistent ‘zijn dienaar, 

zijn slavin’ vertaalt (Ex. 20:17, 21:20). Waarom in dit geval niet gekozen voor het klassieke ‘dienst-

maagd’?

3 In de NBG 1951 werd hiervoor ‘uw knecht’ gebruikt.

4 In de NBG 1951 vormt ‘de farao en zijn knechten’ (i.p.v. ‘dienaren’) in Ex. 5:21 een uitzondering. In 

de NBV is het in ‘zijn dienaren’ gecorrigeerd in overeenstemming met de andere plaatsen in het 

verhaal van Jozef en de Exodus.

5 Vermoedelijk ook al in 2 Sam. 3:38, 6:20, waar de vertaling ‘hovelingen’ i.p.v. soldaten m.i. cor-

recter zou zijn.

6 Ook nog het alternatief ‘hofdienaar’ (1 Kon. 22:9 = 2 Kron. 18:8). Oussoren geeft dit woord con-

sequent met ‘hoveling’ weer (uitgezonderd dan de weergave met ‘ontmande’ in Jes. 56:4). Het 

woord saries is in de boeken Ester en Daniël nog weer een probleem apart. De NBV koos hier con-

sequent voor ‘eunuch’, maar daardoor ontstaat de nogal vreemde indruk dat al het hofpersoneel 

aan het Babylonische en Perzische hof ‘eunuch’ was. Een exotisch ‘duizend en een nacht’ beeld, 

dat wel, maar historisch niet erg waarschijnlijk.

7 Zie het enkelvoud van saries in 1 Kon. 22:9 = 2 Kron.18:8, 2 Kon. 8:6, Jer 38:7. In 2 Kon. 23:11 m.i. ten 

onrechte weergegeven met ‘de eunuch’, tenzij men redenen heeft om aan te nemen dat het hier 

de bewaker van de koninklijke harem betrof. Twee personen uit het koninkrijk Juda staan dus 

bekend met de titel saries, Netanmelech en Ebedmelech (resp. 2 Kon 23:11, Jer. 38:7).

8 Zie onder: Gedalja, de zoon van Achikam, die in termen van de NBV ook de functie van ‘hofmees-

ter’ bekleedde.

9 J.K. de Geus, De Israëlitische stad, Palestina Antiqua, Kampen 1984, 137-145.

10 Zeer waarschijnlijk dezelfde persoon als de hofschrijver Sebna (2 Kon. 18:18, 37; 19:2 enz.), die 

intussen tot hofmeier is gepromoveerd.
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