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QUMRAN EN HET VERTALEN VAN DE BIJBEL

Sinds de zestiende eeuw is het goed gebruik om een vertaling van de Bijbel 
te maken met de Hebreeuwse tekst als uitgangspunt voor het Oude 
Testament, en de Griekse voor het Nieuwe Testament. De brontekst was 
dus niet langer een bestaande vertaling – zo was de Keulse bijbel (1478) nog 

een vertaling van de Latijnse bijbel uit die tijd (de Vulgata) – maar de tekst in zijn 
eigen, oorspronkelijke taal. 

de masoretische tekst

In deze bijdrage staat het Oude Testament (OT) centraal, met bijzondere aandacht 
voor de vraag welke Hebreeuwse tekst men als basis kiest voor de vertaling van dit 
deel van de Bijbel. Het antwoord op deze vraag moet in eerste instantie luiden: de 
Hebreeuwse, masoretische tekst van het OT. Lange tijd gebruikte men daarvoor 
gedrukte edities die gebaseerd waren op manuscripten uit de dertiende en 
veertiende eeuw. Dit betrof de befaamde Rabbijnenbijbel (1524-1525) en andere 
uitgaven van later datum. Deze situatie duurde voort tot de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Toen werd besloten om de edities van de Hebreeuwse bijbel op een 
andere leest te schoeien. Vanaf die tijd werden de uitgaven van de Hebreeuwse 
bijbeltekst gebaseerd op een modelcodex, dat wil zeggen, op een manuscript dat de 
Hebreeuwse standaardtekst bevatte, en dat ouder was en van hogere kwaliteit dan 
de manuscripten uit de late middeleeuwen. De eerste moderne uitgaven op basis 
van zo’n modelcodex waren de derde editie van de Biblia Hebraica van Kittel (1937) 
en de Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977). 

De modelcodex die werd gekozen, was de codex Leningradensis (begin elfde 
eeuw; dit is de enige aanduiding waarin de naam van Lenin nog voortleeft!). 
Vergeleken met enkele andere tophandschriften (zoals de codex van Aleppo; tiende 
eeuw) heeft deze codex het voordeel dat zij volledig is, een tekst biedt die alle 
boeken van de Hebreeuwse bijbel omvat. Omdat de joodse geleerden die voor deze 
handschriften verantwoordelijk waren, met de term masoreten (‘overleveraars’) 
worden aangeduid, spreken we van de masoretische tekst (MT). De moderne 
vertalingen van het OT zijn op deze tekst gebaseerd.

de tekstkritiek van het oude testament

Maar hiermee is niet alles gezegd. Eveneens sinds de zestiende eeuw zijn er 
vragen gerezen met betrekking tot de kwaliteit van de Hebreeuwse bijbeltekst. 
Men constateerde namelijk dat de Septuaginta (de oudste Griekse vertaling van 
de boeken van het OT) en de Samaritaanse Pentateuch (de Hebreeuwse tekst 
van de vijf boeken van Mozes uit de Samaritaanse traditie) niet in alle opzichten 
overeenstemmen met de ons bekende Hebreeuwse tekst. Vervolgens bleken er vele, 
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overwegend kleine, verschillen te zijn tussen de middeleeuwse handschriften van 
de Hebreeuwse bijbeltekst. Dit alles leidde tot de conclusie dat deze bijbeltekst niet 
zonder kritische toetsing kan worden vastgesteld. Men kan er niet zonder meer van 
uitgaan dat deze tekst door de eeuwen heen in alle opzichten correct en betrouwbaar 
bewaard is gebleven. Er ligt een grote tijdsspanne tussen de periode waarin de 
boeken geschreven werden (zevende tot tweede eeuw v.Chr.) en de periode waarin 
de MT werd vastgesteld (tiende-elfde eeuw n.Chr.). Er kunnen in de loop van de 
tijd fouten gemaakt zijn bij het overschrijven (kopiëren) van de tekst. Bovendien 
zijn er aanwijzingen dat er ook opzettelijke veranderingen in de tekst aangebracht 
zijn. Interessant is dat dit laatste door vroeg-joodse bronnen ondersteund wordt. 
Er is een oude traditie die spreekt van ‘verbeteringen’ in de tekst, verbeteringen 
aangebracht door ‘schrijvers’ (tiqqune soferim; de tweede term verwijst niet naar 
kopiisten, maar naar geleerden; mensen zoals de geleerde priester-schrijver uit Ezra 
7:6). 

Een voorbeeld van een overschrijvingsfout is te vinden in 2 Samuel 6:4. Het is 
duidelijk dat in dat vers bij vergissing een zin uit het voorgaande vers is herhaald: 
“ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt.” In de 
NBV zijn deze woorden dan ook weggelaten in vers 4.

Een voorbeeld van een verandering in de tekst vinden we in Rechters 18:30. 
Daar is de lezing in de MT, ‘de zoon van Manasse’, het gevolg van een opzettelijke 
wijziging van de oorspronkelijke lezing ‘de zoon van Mozes’. Het kon immers niet zo 
zijn dat nakomelingen van Mozes als priester zouden optreden in een heiligdom met 
een godenbeeld. Door één letter toe te voegen in de tekst werd de oorspronkelijke 
familieband met Mozes doorgesneden. 

Kritische toetsing, ofwel tekstkritiek, werd gaandeweg een belangrijk onderdeel 
van de oudtestamentische wetenschap. Aanvankelijk hield de tekstkritiek zich 
alleen bezig met de verschillen die men daadwerkelijk aantrof in de verschillende 
Hebreeuwse manuscripten en oude vertalingen. Later, met name sinds de tweede 
helft van de negentiende eeuw, werden ook allerlei problemen in de Hebreeuwse 
tekst zelf vanuit tekstkritisch perspectief in ogenschouw genomen. Woorden 
of uitdrukkingen in de Hebreeuwse tekst die men als problematisch of corrupt 
beschouwde, werden behandeld als tekstkritische gevallen, ook wanneer er in 
andere teksten, zoals de Septuaginta, geen varianten aanwijsbaar waren. 

Deze nieuwe, meer sceptische, visie op de kwaliteit van de masoretische tekst, 
komt tot uitdrukking in bijbelcommentaren die verschenen zijn sinds het laatste 
deel van de negentiende eeuw, en in de moderne tekstedities, de Biblia Hebraica 
van Kittel (1e, 2e en 3e editie [1905-1937]) en de Biblia Hebraica Stuttgartensia. 
Talrijke moeilijkheden in de Hebreeuwse tekst, zoals moeilijke of onbegrijpelijke 
woorden, ongewone zinsconstructies, kwesties van stijl en metrum, en ook woorden 
of zinsdelen die op inhoudelijke gronden als toevoegingen beschouwd werden (bijv. 
glossen), waren hierbij in het geding. In dergelijke gevallen werd de overgeleverde 
tekst vaak gecorrigeerd en verbeterd. Waar mogelijk gebeurde dit met hulp van 
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alternatieve lezingen in andere teksten, zoals de Septuaginta, maar ook daar waar 
oude getuigen van de bijbeltekst geen soelaas boden, ging men over tot verbeteringen 
(d.w.z. emendaties) in de tekst. Dit leidde tot een veelheid aan suggesties en 
voorstellen, met overigens grote verschillen tussen geleerden onderling. Een groot 
geleerde als B. Duhm (Duitsland) gebruikte de tekstkritiek als middel om de tekst 
van Jesaja in zijn oorspronkelijke schoonheid te herstellen. Jesaja, aldus Duhm, was 
een literair geschoolde profeet die het klassieke Hebreeuws van zijn tijd meesterlijk 
beheerste; dus was tekstkritiek het middel om passages met ‘slecht’ Hebreeuws te 
restaureren. Zo ver ging echter lang niet iedereen. De meer taalkundig geschoolde 
onderzoekers (hebraïci) waren sowieso veel minder geneigd aan te nemen dat 
bepaalde vormen of constructies in de Hebreeuwse tekst fout of incorrect zouden 
zijn. Ook waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw geleerden, zoals P.A.H. 
de Boer (Leiden), die zich tegen de kritische aanpak van hun collega’s keerden en 
maanden tot terughoudendheid bij het corrigeren van de Hebreeuwse bijbeltekst. 

bijbelvertalingen

Welke invloed hadden deze ontwikkelingen op bijbelvertalingen? Over het 
algemeen had de wetenschappelijke aanpak die een stroom van verbeteringen van 
de Hebreeuwse tekst voorstelde, slechts een bescheiden effect op bijbelvertalingen. 
Er waren echter uitzonderingen. Een roemrucht voorbeeld is de New English Bible 
(NEB), verschenen in 1961. Deze vertaling bevat een opmerkelijk groot aantal 
tekstwijzigingen, in overeenstemming met de kritische kijk op de overgeleverde 
bijbeltekst zoals boven geschetst. Deze vertaling riep niet alleen vragen op, maar 
leidde ook tot onzekerheid. Vertaalcommissies (wereldwijd) waren gewend om 
bij hun werk de bestaande vertalingen (in Frans, Duits en Engels) te raadplegen. 
Met de verschijning van de NEB werd men echter geconfronteerd met een veelheid 
aan verschillen tussen deze vertaling en de andere. Dit was een van de redenen 
voor de United Bible Societies om een commissie bijeen te roepen, onder leiding 
van Eugene Nida, die tot taak had om een handboek te produceren dat vertalers 
en vertaalcommissies zouden kunnen raadplegen bij problemen in de bijbeltekst. 
Het resultaat bestond uit de vijf delen van het Preliminary and Interim Report on 
the Hebrew Old Testament Text Project (1973-1980). Voor de wetenschappelijke 
verantwoording zijn tot nu toe vier delen verschenen, van de hand van D. 
Barthélemy, getiteld Critique textuelle de l’Ancien Testament (1982-2005). Deze 
uitgaven fungeren als een belangrijk richtsnoer voor de tekstuele beslissingen die 
vertalers moeten maken. 

Dit project van de United Bible Societies weerspiegelt een nieuwe trend in de 
tekstkritiek, die zich kenmerkt door een systematische aanpak. Anders dan voorheen 
worden nu bij de analyse van een casus alle beschikbare tekstgetuigen onderzocht 
om na te gaan of zij een variante lezing bieden dan wel de MT ondersteunen. 
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De tekstgetuigen die hierbij een rol spelen, zijn teksten in het Hebreeuws (de 
Samaritaanse Pentateuch) en de vertalingen uit de periode van de derde eeuw v.Chr. 
tot vierde eeuw n.Chr. die op een Hebreeuwse tekst teruggaan: de Septuaginta, drie 
andere Griekse versies (die van Theodotion, Aquila, en Symmachus), de Aramese 
vertalingen (targums), de Syrische vertaling (Pesjitta) en de Latijnse vertaling van 
Hieronymus (Vulgata). Nieuw is verder dat bij deze tekstgetuigen de tekstvondsten 
van Qumran systematisch in de discussie betrokken werden, althans voor zover het 
materiaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw beschikbaar was. Een minpunt is 
echter dat de basis van het project werd bepaald door de resultaten van de ‘oude 
school’. De selectie van tekstkritische kwesties was gebaseerd op die gevallen waarin 
de moderne vertalingen onderling verschilden, waarbij – dat zal niet verbazen 
– de NEB in hoge mate bepalend was. Het project omvat niet alle (belangrijke) 
tekstkritische gevallen in de Hebreeuwse bijbel.

Een compleet overzicht van alle relevante tekstkritische gevallen – waarbij 
ook al het gepubliceerde materiaal van Qumran is benut – is momenteel nog niet 
beschikbaar (zie ook het laatste deel van dit artikel). 

de tekstvondsten van qumran

In de jaren 1947-1956 zijn opzienbarende vondsten gedaan in grotten bij de 
Dode Zee, op locaties die namen dragen als Qumran, Masada, Nahal Hever en 
Murabba‘at (in het vervolg kortweg met ‘Qumran’ aangeduid). Handschriften en 
restanten van handschriften werden ontdekt, waaronder exemplaren van de ons 
bekende bijbelboeken (met uitzondering van Ester). Deze vondsten hebben het 
tekstonderzoek van het OT een geweldige impuls gegeven, zij het gaandeweg. Het 
heeft namelijk even geduurd voordat alle bijbelteksten van Qumran in een officiële 
publicatie beschikbaar kwamen, in de reeks Discoveries in the Judaean Desert (DJD). 
De hekkensluiter vormde de publicatie van de interessante Samuelteksten uit de 
vierde grot (2005), terwijl de beide Jesajateksten uit de eerste grot, waaronder 
de befaamde Jesajarol, pas onlangs in een officiële editie verschenen zijn (2011). 
De stroomversnelling die deze vondsten in het tekstkritisch onderzoek hebben 
teweeggebracht is langzaam op gang gekomen.

Wat is het belang van deze vondsten? De gevonden bijbelteksten zijn in 
meerdere opzichten van grote betekenis voor de tekstkritiek van het OT:
• Ze tonen aan dat de MT een zeer oude traditie vertegenwoordigt. 
•  Ze bieden op woordniveau veel lezingen die niet met de MT overeenstemmen 

(varianten, plussen en minussen).
•  Ze vertegenwoordigen soms teksten die vergeleken met de MT grote verschillen te 

zien geven: verschillen op het niveau van zinsdelen, zinnen, en perikopen, dan wel 
verschillen met betrekking tot de compositie van een bijbelboek (andere volgorde 
van hoofdstukken).
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GEDEELTE UIT DE 
GROTE JESAJAROL
Dit is kolom 33 van de 
Grote Jesajarol uit grot 
1 (1QJesa). De tekst 
van kolom 33 begint in 
Jesaja 40:2 en eindigt in 
40:28. Het manuscript 
geeft een aardig inkijkje 
in het kopiistenwerk. Op 
verschillende plaatsen 
zijn tussen de regels en 
in de kantlijn woorden 
toegevoegd. In de kopie 
ontbrak de Hebreeuwse 
tekst uit 40:7-8 ‘wanneer 
de adem van JHWH 
erover blaast. Ja, als 
gras is dit volk. Het gras 
verdort en de bloem 
verwelkt’. Die Hebreeuwse 
woorden zijn er door een 
corrector tussen regel 
6 en 7 bijgeschreven. 
Opvallend is dat hij 
de godsnaam JHWH 
weergaf als vier puntjes. 
© Israël Museum, 
Jeruzalem.
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Van de ongeveer 1000 handschriften die bij de Dode Zee zijn ontdekt, vormen de 
bijbelteksten een vijfde deel: 200 exemplaren. Dit is een indrukwekkend aantal, maar 
ongelukkig genoeg zijn de tekstvondsten fragmentarisch tot zeer fragmentarisch 
van aard. Slechts in één geval is een complete tekst van een bijbelboek bewaard 
gebleven: de bekende Jesajarol uit de eerste grot. 

Verder loopt de situatie per bijbelboek sterk uiteen: boeken als Deuteronomium, 
Psalmen en Jesaja zijn sterk vertegenwoordigd, terwijl Ester geheel ontbreekt; voor 
de andere boeken is de situatie wisselend, variërend van omvangrijke fragmenten 
tot bescheiden stukjes perkament of papyrus, met slechts enkele woorden.

Dit alles neemt niet weg dat het gevonden en inmiddels gepubliceerde 
tekstmateriaal van bijzonder groot gewicht is. Het betreft bijbelteksten uit een zeer 
vroege periode van de tekstoverlevering van het OT, de derde eeuw v.Chr. tot tweede 
eeuw n.Chr. Dankzij de vondsten van Qumran zijn er voor deze vroege periode, 
behalve de vertalingen van het OT die tot die tijd teruggaan, nu ook teksten in de 
Hebreeuwse taal beschikbaar. Bovendien gaan deze teksten direct – en niet indirect 
via latere handschriften – op deze vroege periode terug. Voorheen was men bij de 
studie van de vroege overlevering van de tekst van het OT voornamelijk aangewezen 
op de oude vertalingen, nu beschikken we over teksten in de oorspronkelijke taal 
van het OT.

variatie en veelvormigheid in de tekstoverlevering

De bijbelteksten uit Qumran roepen een beeld op van variatie en veelvormigheid. 
In dat opzicht stemmen ze overeen met het beeld van de Griekse vertaling die uit 
dezelfde (vroege) periode stamt – de Septuaginta. Hoe is deze tekstuele variatie van 
kleine en soms grote en opmerkelijke verschillen tussen Qumran (en Septuaginta) en 
de MT te verklaren? Rond 1970 werd hiervoor de theorie van de ‘lokale teksttypen’ 
ontworpen. Deze theorie was primair gebaseerd op de verscheidenheid van teksten 
van de boeken Samuel, die opvallende overeenkomsten laten zien tussen de 
Septuaginta en de Qumranteksten enerzijds en verschillen tussen deze beide teksten 
en de MT anderzijds. De Septuaginta werd gezien als een vertegenwoordiger van een 
Hebreeuwse tekst die in een vroeg stadium vanuit Palestina naar Egypte gebracht 
werd, waarbij men de teksten uit Qumran zag als echo’s van die oude Palestijnse 
tekst. De MT van Samuel zou juist uit Babylonië afkomstig zijn en ten tijde van 
Hillel (omstreeks het begin van onze jaartelling) naar Palestina zijn gebracht. Een 
groot bezwaar tegen deze hypothese was echter dat ze geen verklaring biedt voor de 
verscheidenheid op één locatie, Qumran/Palestina, in de periode van 250 v.Chr. tot 
100 n.Chr. 

Zoals gezegd is er niet alleen sprake van kleine verschillen, maar zijn er ook 
gevallen waarbij grote verschillen in het geding zijn. Deze laatste spelen bij de 
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theorievorming een cruciale rol. De grotere verschillen ten opzichte van de MT 
zijn velerlei: soms betreft het andere formuleringen van versdelen en verzen, 
soms langere versies van bepaalde gedeelten, of kortere versies van delen van een 
boek, soms gaat het om een andere plaats van een tekstgedeelte binnen een boek 
of om een andere volgorde van hoofdstukken. De boeken die in dit verband de 
meeste aandacht trekken zijn Jozua, Rechters, Samuel en Jeremia. Dergelijke grote 
verschillen, die overigens ook kenmerkend zijn voor delen van de Septuaginta, zijn 
niet toe te schrijven aan kopiisten maar verraden de hand van geleerde schrijvers. 
Het gaat om verschillen van literaire aard. Het bestaan van deze verschillen heeft 
geleid tot de voorstelling van veelvormigheid (pluriformiteit) met betrekking tot 
de bijbeltekst in deze vroege periode van de tekstoverlevering. Men meent dat in 
die vroege periode verschillende tekstvormen van de bijbelboeken naast elkaar 
bestonden.

Het is hier niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij dit onderwerp en de 
daarmee samenhangende vragen en problemen. Ik volsta met een voorbeeld ter 
illustratie van de complexe situatie en met enkele algemene opmerkingen.

Voorbeeld: de tekstvondsten van het boek Jeremia maken duidelijk dat er twee 
versies van dit boek (deze boekrol) in omloop waren, een langere (4QJera; cf. MT) 
en een kortere (4QJerb; cf. de Septuaginta). Grote vraag is hoe beide teksten zich 
tot elkaar verhouden en wie van de twee als de oudere en meer oorspronkelijke 
beschouwd kan worden. De meningen lopen uiteen; de opties van geleerden zijn, in 
vraagvorm geformuleerd: vertegenwoordigt de kortere tekstvorm de oudere versie? 
Maakt deze versie deel uit van de ontstaansgeschiedenis van het boek, zodat ze voor 
de tekstkritiek niet relevant is? Gaan beide versies op een gezamenlijke voorouder, 
moedertekst, terug? Is de kortere versie een soort herschreven Jeremia die de langere 
versie veronderstelt? Was de kortere versie aanvankelijk de officiële tekst die op 
zeker moment (eind derde eeuw v.Chr.) door daartoe bevoegde instanties bewerkt 
is tot de langere versie, de latere MT? De casus van Jeremia wordt besproken in de 
bijdrage van Matthijs de Jong.

stabiliteit van de teksttraditie van de mt 

De periode van de derde eeuw v.Chr. tot rond 100 n.Chr. wordt gekenmerkt door 
de veelvormigheid van bijbelteksten. In de periode daarna komt echter het beeld 
naar voren van een uniforme bijbeltekst die overeenstemt met de latere MT. Een 
belangrijke getuige voor dit laatste is de Twaalfprofetenrol uit Murabba‘at (datering 
begin tweede eeuw n.Chr.). Het is belangrijk om in te zien dat er ook in de fase van 
de veelvormigheid wel degelijk reeds een stabiele en uniforme teksttraditie kan 
hebben bestaan. Anders gezegd, de uniforme bijbeltekst – die we vanaf de tweede 
eeuw n.Chr. waarnemen en die uitgroeide tot de latere MT – kan heel goed al 
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hebben bestaan in de vroegere fase van tekstuele veelvormigheid. Inderdaad zijn er 
gegevens die er op wijzen dat reeds vóór het jaar 100 de voorloper van de latere 
MT een tekstvorm was die relatief nauwkeurig overgeleverd werd. Alleen zo is te 
verklaren dat bijbelteksten uit Masada en deels ook uit Qumran in hoge mate met de 
latere MT overeenstemmen. De MT is dus een teksttraditie met zeer oude papieren. 
Voor Jeremia vormt 4QJera (fragmenten uit grot 4, ca 200 v.Chr.) een sprekend 
voorbeeld. De plaats waar dit teksttype bewaard werd is vermoedelijk de tempel 
geweest. 

Vaak worden de grote tekstuele verschillen bezien vanuit het perspectief van de 
ontstaansgeschiedenis van een bijbelboek, dat wil zeggen als verschijnselen die in het 
verlengde liggen van de literaire groei van een boek. (In vakjargon gaat het dan om 
de verhouding tussen literaire of redactiekritiek enerzijds en tekstkritiek anderzijds.) 
Deze invalshoek kan behulpzaam zijn, maar zij is niet de enige. Er speelt ook een 
ander verschijnsel mee. Het tijdvak van de tweede eeuw v.Chr. tot de eerste eeuw 
n.Chr. werd gekenmerkt door een intensieve belangstelling voor bijbelse teksten en 
tradities. Geleerde schrijvers (priesters en leken) maakten studie van de bijbelboeken 
– door de kleinzoon van Jezus Sirach de ‘voorvaderlijke boeken’ genoemd (zie het 
Voorwoord van de Wijsheid van Jezus Sirach). Ook veroorloofden zij zich grote 
vrijheid bij de hervertelling van de oude teksten en tradities. Dit kon resulteren 
in een bescheiden bewerking maar ook in een volledige herschrijving van teksten 
(bijvoorbeeld het boek Jubileeën, uit circa 150 v.Chr., dat een creatieve hervertelling 
biedt van Genesis en Exodus [tot hoofdstuk 19]). Doel was de zeggingskracht van 
de oude teksten te verhogen, voor het eigen publiek van welke stroming of partij 
ook. Overigens is het goed om op te merken dat zulke nieuwe teksten niet bedoeld 
waren om de oude, die als basistekst fungeerden, te vervangen. (In termen van het 
vak gaat het hierbij om de verhouding tussen tekstkritiek en receptiegeschiedenis.)

Opmerkelijke verschillen, zoals een extra alinea in een Qumrantekst van 
Samuel, aan het begin van 1 Samuel 11, zijn wellicht beter vanuit dit perspectief te 
verklaren dan vanuit het model van een doorgaande redactie (zie voor deze kwestie 
de bijdrage van Jaap van Dorp).

Interessant is dat men ook in de periode na het jaar 100, toen er een uniforme 
bijbeltekst ontstond die later tot de MT zou uitgroeien, creatief met deze tekst bleef 
omgaan, in vormen van hervertelling (midrasj) en van parafraserende vertalingen 
(targums). Het verschil is evenwel dat dit vanaf circa 100 n.Chr. niet langer in versies 
(kopieën) van de Hebreeuwse bijbeltekst tot uitdrukking gebracht werd. 
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bijbelvertalen en tekstkritiek

De vraag die nu gesteld moet worden is: wat betekent dit alles voor de moderne 
bijbelvertaler? Hoe om te gaan met de nieuwe gegevens en de daarmee 
samenhangende nieuwe ontwikkelingen binnen de tekstkritiek van het OT? 
Zoals we gezien hebben waren voorheen, vóór Qumran, die passages in de MT 
onderwerp van tekstkritiek die als problematisch golden. De nieuwe gegevens 
hebben de aandacht echter verschoven naar de talloze variante lezingen die in 
Qumran of in andere tekstgetuigen, de Septuaginta voorop, voorhanden zijn, en 
om een beoordeling vragen. Het gaat hierbij vaak om gevallen waar de MT geen 
moeilijkheden oplevert. Dit wil overigens niet zeggen dat de problematische 
gevallen geen rol meer spelen bij de studie van de Hebreeuwse bijbeltekst. 
Interessant is dat in sommige gevallen voorgestelde tekstverbeteringen uit het 
verleden nu door het nieuwe materiaal bevestigd zijn; er zijn daarentegen ook veel 
gevallen waar dit niet het geval is en waar Qumran de MT steunt. Een en ander 
heeft geleid tot terughoudendheid bij het verbeteren van de MT in die gevallen 
waar alternatieve lezingen in Qumranteksten of andere tekstgetuigen ontbreken.

Wat is nu de beste manier om met de nieuwe gegevens om te gaan? Gelet 
op de complexe problemen en de vele onzekerheden heeft de bekende geleerde 
Emanuel Tov (Jeruzalem) gesteld dat bij vertalingen een ‘diplomatieke’ aanpak 
de voorkeur verdient boven een tekstkritische: een vertaling van het OT kan maar 
het best de MT in alle opzichten volgen. Het is waar, er is een aantal ingewikkelde 
en moeilijke problemen; deze hebben vooral te maken met wat boven aangeduid 
is met de grote verschillen. Het onderzoek ten aanzien van deze categorie is nog 
erg in beweging en is nog weinig uitgekristalliseerd. Het is daarom verstandig om, 
in ieder geval voorlopig, dit soort gevallen bij het vertalen van de tekst van het OT 
buiten beschouwing te laten. (Voorbeeld: het zou ertoe kunnen leiden dat een 
tekstgedeelte als Jeremia 33:14-26 geen deel van een vertaling zou uitmaken omdat 
het niet voorkomt in de korte versie van dit bijbelboek.)

Anders ligt het met de kleine verschillen. Natuurlijk, ook hier gaat de discussie 
verder, maar binnen deze categorie kunnen alternatieve lezingen aanleiding zijn 
tot een vertaling die afwijkt van de MT. Vertalers zullen daarbij gebruik maken van 
bestaande hulpmiddelen en van samenwerking met specialisten. Dit betekent dat 
men bij het vertalen rekening houdt met variante lezingen ook in die gevallen die 
voorheen niet als problematisch beschouwd werden. Dit neemt niet weg dat deze 
laatste categorie de aandacht blijft vragen. Als het gevallen betreft die raadselachtig 
of onvertaalbaar zijn dan kan men deze niet negeren en zal een oplossing gezocht 
moeten worden. 

Om meerdere redenen verdient het de voorkeur dat vertalingen rekening 
houden met lezingen die beter zijn dan de MT. Een van die redenen is het volgende 
gegeven. Als bijbellezers gaan we er in de regel van uit dat de teksten van het OT 
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KOLOM 4 VAN DE TWEEDE JESAJAROL
De tweede Jesajarol uit grot 1 (1QJesb) werd op 29 november 
1947 door de Israëlische archeoloog Eleazar Sukenik 
gekocht van een antiekhandelaar in Betlehem. De rol is 
ernstig beschadigd. Er staan fragmenten op uit ongeveer 30 
hoofdstukken van Jesaja. Deze rol is geschreven rond het jaar 
100 v.Chr., ongeveer een eeuw later dan de Grote Jesajarol 
(1QJesa). De fragmenten van kolom 4 bevatten stukken tekst 
van Jesaja 44 en 45. Deze Hebreeuwse tekst van 1QJesb komt 
heel vaak overeen met de latere masoretische tekst.
© Israël Museum, Jeruzalem/Ardon Bar Hama.
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uit een ver verleden afkomstig zijn, globaal gesproken uit de tijd vóór, tijdens en na 
de Babylonische ballingschap. Hoewel de MT relatief betrouwbaar overgeleverd is, 
kunnen we er niet vanuit gaan dat deze tekst in alle opzichten zonder kleerscheuren 
de eeuwen getrotseerd heeft. Verbeteringen van de MT waar dit op goede gronden 
mogelijk is, illustreren dit en ondersteunen, voor zover mogelijk, ons idee dat de 
teksten gelezen kunnen worden tegen de achtergrond van de wereld van het Oude 
Testament. 

enkele voorbeelden uit het boek jesaja

Na de beschouwingen volgen nu, tot slot, enkele concrete voorbeelden, aan de 
hand van het boek Jesaja. Dit boek is in Qumran sterk vertegenwoordigd. We 
beschikken over een complete boekrol (1QJesa; rol van ruim 7 meter lang), over 
een groot aantal fragmenten van een tweede rol uit dezelfde grot (1QJesb), en over 
fragmenten van welgeteld 17 boekrollen van Jesaja, ontdekt in de vierde grot van 
Qumran – allemaal teksten van Jesaja uit de periode van 150 v.Chr. tot 70 n.Chr.

Bij de kritische toetsing spelen uiteraard ook de oude vertalingen een 
belangrijke rol – de Septuaginta, de Targum, de Pesjitta en de Vulgata (met daarbij 
nog, zij het fragmentarisch overgeleverd, drie andere Griekse vertalingen). Zoals 
boven aangegeven wordt de periode na het jaar 100 gemarkeerd door een uniforme 
tekst, de voorloper van de latere MT. Aangezien de tekstgetuigen uit de periode 
na 100 n.Chr. – Targum, Pesjitta en Vulgata – in de regel deze tekst, de voorloper 
van de MT, weerspiegelen, zijn zij van minder gewicht dan de getuigen uit de 
oudere periode (vóór het jaar 100). Het gevolg is dat bij de kritische toetsing van 
de bijbeltekst de aandacht sterk uitgaat naar de Qumranteksten en de Septuaginta 
(de laatste dateert uit dezelfde periode als de teksten van Qumran).

Wat is nu het belang van de Qumranteksten van Jesaja en welke bijdrage 
leveren zij aan de kritische toetsing van de MT van dit boek? Hoewel het onderzoek 
nog in beweging is kan wel het volgende worden gezegd: de Jesajateksten uit de 
grotten bij de Dode Zee bieden enerzijds een tekst die verregaand met de MT 
overeenstemt; anderzijds, en dit geldt vooral voor de complete Jesajarol, bevatten 
zij een groot aantal (honderden) variante lezingen ten opzichte van de MT. In veel 
gevallen zijn deze varianten aanpassingen aan taal of context en meestal secundair 
ten opzichte van de MT. In andere gevallen is het moeilijk een beslissing te nemen 
(gelijkwaardige lezingen). En er zijn gevallen, relatief gering in aantal, waar het gaat 
om alternatieven die een oudere en betere tekst dan de MT vertegenwoordigen.

Ter illustratie volgen enkele voorbeelden van verbeteringen in de tekst van 
Jesaja – op grond van Qumran of van andere bronnen – zoals deze te vinden zijn 
in de NBV. 
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Jesaja 1:31
Verworven schatten worden tot kaf en wie ze vergaarde tot een vonk

De vertaling ‘verworven schatten’ is gebaseerd op een Qumranhandschrift, aldus 
de aantekening in de NBV. Hiermee is de grote Jesajarol bedoeld. Strikt genomen 
leest deze rol ‘jullie kracht’ (en de Septuaginta, ‘hun kracht’) in plaats van ‘de 
sterke’ in de MT. Het woord voor ‘kracht’ kan naar schatten verwijzen, maar het is 
niet zeker of dit hier het geval is.
De weergave ‘wie ze vergaarde’ past bij de voorstelling van ‘schatten’, maar deze 
vertaling is niet conform de MT (‘zijn werk’), en evenmin volgens Qumran of de 
Septuaginta. Deze afwijking van de MT wordt evenwel in de NBV niet van een 
aantekening voorzien. (Dit laatste is vaker het geval: in 8:2, NBV: ‘Als betrouwbare 
getuigen koos ik’; MT: ‘en ik zal voor mij betrouwbare getuigen aanstellen’; de 
NBV volgt hier de Vulgata; in 45:2, NBV ‘ringmuren’; MT ‘aanzienlijken’.)

Jesaja 3:10
Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed

In plaats van ‘Zeg van de rechtvaardige’ in de MT geeft de NBV de voorkeur aan 
‘Gelukkig de rechtvaardige’, met een beroep op de Septuaginta. De MT is hier 
moeilijk, en de weergave van de NBV is een bekende oplossing van dit probleem 
(uit de tijd vóór de Qumranvondsten). De verwijzing naar de Septuaginta is niet 
sterk (deze leest: ‘zeggend, Laat ons binden de rechtvaardige’). Men heeft wel 
vermoed dat achter het woord voor ‘binden’ in het Hebreeuws een verschrijving 
voor de term ‘gelukkig’ zou schuilgaan, maar dit is onzeker. De Septuaginta van 
Jesaja is namelijk een erg vrije vertaling, dus is het moeilijk vast te stellen dat het 
woord voor ‘binden’ in de Hebreeuwse tekst die de vertaler gebruikte, aanwezig 
was. Bovendien steunt Qumran nagenoeg de MT; de grote Jesajarol leest: ‘Zegt tot 
de rechtvaardige’. Hiermee is niet gezegd dat de keuze voor ‘gelukkig’ niet zinnig 
zou zijn, maar dan is het beter in de aantekening te melden dat het hier een ‘gissing’ 
(conjectuur, in vaktaal) betreft.

Jesaja 19:18
Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt 
en de HEER van de hemelse machten erkent; één ervan zal ‘Stad van de zon’ 
genoemd worden.

‘Stad van de zon’ is de betere en oorspronkelijke lezing die door twee Qumran-
handschriften is betuigd (de grote Jesajarol en een Jesajafragment uit de vierde 
grot); MT heeft: ‘Stad van verwoesting’. Achtergrond van de variant in de MT is 
dat deze tekst door Joden in Egypte gebruikt werd om een eigen tempel aldaar 
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– eerste helft tweede eeuw v.Chr. tot eerste eeuw n.Chr. – te legitimeren (vgl. 
Josephus, Joodse Oudheden 13.68). In het Hebreeuws is het verschil tussen beide 
lezingen miniem. De lezing ‘verwoesting’ brengt tot uitdrukking dat deze tempel 
niet legitiem is.

Jesaja 21:8
De wachter zegt: Heel de dag sta ik op wacht, HEER.

De keuze voor ‘de wachter’ is begrijpelijk omdat de MT (‘een leeuw’) problematisch 
is. NBV beroept zich op een Qumran-handschrift en op de Pesjitta. Strikt genomen 
leest dit handschrift (de grote Jesajarol) niet ‘(de) wachter’, zoals in vers 11, maar 
‘(de) ziener’. Interessant is dat deze verbetering lang geleden werd voorgesteld (al 
in 1778) en dat Qumran nu laat zien dat deze lezing inderdaad bestaan heeft.

Jesaja 23:10
Ga nu het land bewerken, Tarsis, zoals de boeren langs de Nijl

De NBV kiest hier met ‘Ga nu het land bewerken’ voor een tekst die door de grote 
Jesajarol en de Septuaginta gesteund wordt; MT: ‘Ga door het land heen’. Deze 
verbetering is aantrekkelijk, maar tegelijk aanvechtbaar. De term voor ‘land’ in 
de Hebreeuwse tekst van Qumran (en de MT) stemt namelijk niet overeen met 
de term die in het klassiek Hebreeuws gebezigd wordt in de uitdrukking ‘het land 
(adamah; niet erets) bewerken’.

Jesaja 33:8
Verdragen worden verbroken, getuigen niet meer geloofd

De NBV leest hier op goede gronden ‘getuigen’ in overeenstemming met de grote 
Jesajarol; MT: ‘steden’. In het Hebreeuws is het verschil tussen beide woorden 
miniem; het betreft dus waarschijnlijk een overschrijversfout in de MT.

Jesaja 34:5
Want mijn zwaard verschijnt aan de hemel.

De vertaling ‘verschijnt’ die een goede zin geeft, stemt overeen met tekst van de 
grote Jesajarol; MT: ‘doordrenkt’. 

Jesaja 53:11
Na het lijden dat hij moest doorstaan
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd
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‘Zag hij het licht’: dit is een interessant geval omdat de lezing ‘het licht’ dat 
in de MT niet voorkomt (‘zag hij’, of ‘zal hij zien’), in de drie (!) beschikbare  
Qumranhandschriften te vinden is. De NBV doet ook een beroep op de Septuaginta; 
deze heeft eveneens de term ‘licht’ maar in plaats van ‘zag hij het licht’ staat er 
in deze vertaling ‘om hem (nl. de dienaar) het licht te laten zien’. De keuze voor 
de tekst met ‘licht’ is aantrekkelijk, maar tegelijk onzeker omdat de uitdrukking 
het zien van ‘licht’ in de zin van ‘inzicht’ in de Hebreeuwse bijbel niet voorkomt. 
Bovendien is het aannemelijk dat de uitdrukking ‘met kennis’ (MT: ‘met zijn 
kennis’) bij het vervolg hoort: ‘met zijn kennis zal mijn rechtvaardige dienaar velen 
recht verschaffen’. Interessant is dat we deze kijk op de tekst in de grote Jesajarol 
aantreffen.

tot slot

De voorbeelden laten zien dat de NBV voor het boek Jesaja het beschikbare 
materiaal, oude voorstellen en nieuwe gegevens (Qumran) benut heeft. Dit 
geldt ook voor de andere boeken. De aanpak van de NBV die wordt gekenmerkt 
door voorzichtigheid en terughoudendheid is een verstandige, temeer daar 
het tekstkritisch onderzoek nog sterk in beweging is. Voortschrijdend inzicht 
in het tekstkritisch onderzoek in de toekomst zal het mogelijk maken om het 
beschikbare materiaal in verdergaande mate te benutten. Naar verwachting zullen 
dan ook belangrijke hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals nieuwe uitgaven van 
de Hebreeuwse bijbeltekst: Biblia Hebraica Editio Quinta (opvolger van de Biblia 
Hebraica Stuttgartensia; enkele delen zijn al verschenen) en de Oxford Hebrew 
Bible. Het doel is immers om de moderne lezer een vertaling van de Bijbel te 
bieden die, waar dat op goede gronden mogelijk is, een betere tekst bevat dan die 
is overgeleverd in de MT.



Q83  |

LITERATUUR

A.A. Fischer, Der Text des Alten Testaments. 
Neubearbeitung der Einleitung in die Biblia 
Hebraica von Ernst Würthwein, Stuttgart 
2009.

A. van der Kooij, ‘Tekstkritiek: van 
heldere tot omfloerste doelstellingen. 
Ontwikkelingen in het tekstkritisch 
onderzoek van de laatste decennia’ in: Met 
Andere Woorden 15 (1996), 31-38.

Idem, ‘The Textual Criticism of the 
Hebrew Bible before and after the Qumran 
Discoveries’ in: E.D. Herbert & E. Tov (eds.), 
The Bible as Book. The Hebrew Bible and the 
Judaean Desert Discoveries, London 2002, 
167-178. 

Idem, ‘Textual Criticism’ in: J. Rogerson & J. 
Lieu (eds.), The Oxford Handbook of Biblical 
Studies, Oxford 2006, 579-590.

E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew 
Bible. Third Edition Revised and Expanded. 
Minneapolis 2012.

A.S. van der Woude, ‘Pluriformity and 
Uniformity. Reflections on the Transmission 
of the Text of the Old Testament’ in: J.N. 
Bremmer & F. García Martinez (eds.), Sacred 
History and Sacred Texts in Early Judaism. 
A Symposium in Honour of Adam S. van der 
Woude, Kampen 1992, 151-169.

QUMRAN EN HET VERTALEN VAN DE BIJBEL


