Psalm 106:20 – Om wiens eer/heerlijkheid gaat het hier?
De passage van Psalm 106:19,20 is als volgt weergegeven.
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Ze maakten bij Horeb een kalf
en bogen zich neer voor dat beeld;
ze ruilden xxx in (waarbij xxx in deze toelichting ter discussie staat)
voor de beeltenis van een dier,
een grazer, een stier …

In transliteratie en woord-voor-woord-vertaling:
ja."aSóe-"éegel b. "choréev
wa.jiSJ.ta."chawóe l.maseecháah
wa.jaamiéroe ét-k.voodáam
b.tav.niét SJóor ochéel "éeSev

zij maken kalf bij Horeb
en zij buigen zich neer voor gegoten beeld
en zij verwisselen dat hun heerlijkheid
in beeltenis van stier etende plantengroei

In deze verzen wordt herinnerd aan de aanbidding van het gouden kalf bij de
berg Horeb. In de gebruikelijke grondtekst staat het letterlijk, zoals hierboven
gecursiveerd, k.voodáam, ‘hun heerlijkheid’ - dat is (meervoud) van toepassing
op die afvallige afgodenaanbidders. Toch is er over deze tekst geen
unanimiteit, zoals moge blijken uit een aantal verschillende vertalingen.
Statenvertaling:
NBG:
NW:
Herziene NW (2017):
Soncino– The Psalms:
A.C. Feuer – Tehillim:
Gerhardt/van der Zeyde:
Willibrordv. (1996):
Naardense Bijbel:
NBV:
Revised Standard V.:
New English Tr. (NET):
TLVG, oorspronkelijke versie:
TLVG (herziene tekst):

… en zijn veranderden hunne eer in de gedaante van eenen os, die gras eet.
… zij verruilden hun Eer tegen het beeld van een rund dat gras eet.
… Zodat zij mijn heerlijkheid verruilden
voor een afbeelding van een stier die plantengroei eet.
… Mijn glorie ruilden ze in voor de afbeelding van een grazende stier.
… Thus they exchanged their glory For the likeness of an ox that eateth grass.
… They exchanged their glory for the likeness of grass-eating ox.
… gaven prijs de aanwezigheid Gods voor het beeld van een stierkalf dat gras vreet;
… Zij ruilden hun heerlijke God voor een beeld, voor het beeld van een rund dat gras vreet.
… hun glorie wisselden zij in voor het beeld van een os, een eter van gras!
… God, hun eer, ruilden zij in voor een beeld van een dier dat gras eet.
… They exchanged the glory of God for the image of an ox that eats grass.
… They traded their majestic God for the image of an ox that eats grass.
… ze ruilden hetgeen zij vereerden in voor de beeltenis van een dier, een grazer, een stier …
… Ze ruilden Zijn heerlijkheid in voor de beeltenis van een dier, een gras etende stier …

Zoals hierboven al te zien is, corrigeer ik de oorspronkelijke TLVG-vertaling.
Als opmerking vooraf, een aantal vertalingen noemen ‘God’, terwijl dat woord
in de tekst niet voorkomt. Die verduidelijking is niet zonder reden, zoals zal
blijken. Verder zijn er een aantal principieel verschillende keuzes gedaan.
Zowel de Nieuwe-Wereldvertaling als de Herziene versie vertalen met ‘mijn
heerlijkheid’. Zo wordt deze zin een uitspraak van God zelf (1e pers. e.v.). Dat
kan, maar ziet er vreemd uit temidden van zoveel teksten die vrijwel allemaal
óver God spreken (3e pers. e.v.) met als enige uitzondering het latere vers 47
waar Jehovah (2e pers. e.v.) rechtstreeks wordt aangeroepen.

Daarbij wekt het verwarring dat niet duidelijk is gemarkeerd dat deze tekst als
een uitspraak van God is te lezen, maar dat terzijde. De gekozen weergave is
overigens wel gemotiveerd. In de voetnoot van de NW-Studiebijbel staat:
“Mijn heerlijkheid.” M: “hun heerlijkheid.” Een van de Achttien
Emendaties van de soferim, die de lezing veranderden omdat de uitdr.
“mijn heerlijkheid” als vernederend voor God werd beschouwd.
LXXhss.Vg: “zijn heerlijkheid.” Zie App. 2B.
Los van de verwijzingen naar Septuaginta en Vulgaat (op zich zeker belangrijk)
verwijst men naar Appendix 2B, ‘Emendaties (verbeteringen) van de soferim
“Tiqqoene Soferim”’, waar (onder verwijzing naar C.D. Ginsburg) een overzicht
staat van een aantal teksten die worden aangeduid als ‘later gecorrigeerd’. De
Soferim zijn de schriftgeleerden die de heilige boeken verveelvoudigden. De
genoemde aanpassingen zijn, naar men meent, bewuste modificaties om
uitdrukkingen te verwijderen die als ongepast werden beschouwd jegens God.
Die ‘verbeteringen’ werden geregistreerd, eerst mondeling, later schriftelijk.
C.D. Ginsburg heeft die lijsten toegankelijk gemaakt. De vraag is natuurlijk wat
men met die ‘verbeteringen’ moet doen. De NW-vertaling heeft gekozen voor
wat men noemt ‘de oorspronkelijke tekst’: in plaats van k.voodáam (‘hun eer’,
de eer van de afvalligen) leest men k.voodié (‘mijn eer’, dus Gods eer of
heerlijkheid) en vertaalt dienovereenkomstig.
Soncino Books of the Bible – The Psalms signaleert hetzelfde verschijnsel,
maar noemt een andere ‘oorspronkelijke lezing’.
their glory. God Who had revealed Himself in His glorious attributes.
According to tradition the text read originally ‘His glory’ (Targum ‘the glory of
their Lord’), but was toned down by the Scribes from a sense of reverence.

Hier komt in plaats van k.voodáam (‘hun eer’) k.voodóo (‘zijn eer’) als
verwijzing naar God.

De voetnoot in de New English Translation noemt beide alternatieven:
Heb “their glory.” According to an ancient Hebrew scribal tradition, the text
originally read “his glory” or “my glory.” In Jer 2:11 the Lord states that his
people (Israel) exchanged “their glory” (a reference to the Lord) for worthless
idols.

De voetnoot in The Interpreters’ Bible op de Revised Standard Version:
The glory of God: Lit., their glory (cf. 3:3; Jer. 2:11; Rom. 1:23). Rabbinical
tradition (“the corrections of the scribes”) claim that the original reading was
either “his glory” or “my glory.”
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Met de term ‘ancient scribal tradition’ in de NET wordt de z.g. Massorah
bedoeld (later meer daarover), de notities die aanvankelijk mondeling werden
doorgegeven maar later op schrift werden gesteld, notities die de Bijbeltekst
documenteerden. Een klein onderdeel van die Massorah zijn inderdaad de
genoemde ‘corrections of the scribes’, de ‘Tiqqoenéi Soferim’.
In de Biblia Hebraica Kittel staan de volgende ‘verbeteringen’ vermeld:
a) voor Psalm 106:20: waarbij voor k.voodám twee mogelijkheden worden
genoemd als ‘oorspronkelijke tekst’: 1.) k.voodóo en 2.) k.voodié;
b) voor Jer. 2:11b wordt voor k.voodóo als ‘oorspronkelijke tekst’ één
mogelijkheid wordt geopperd: 1.) k.voodié.

In beide varianten van Psalm 106:20 gaat het om een verwijzing naar de eer of
heerlijkheid van Gód.
Daarbij zij aangetekend, dat k.voodóo (‘zijn eer’) niet de bezwaren heeft die
hierboven bij de NW-vertaling werden genoemd. En ook niet de bezwaren die
kleven aan het gebruikelijke k.voodáam (‘hun eer’) – waarover later meer.

Over de Soferim, van oudsher was een sooféer een schrijver, een afschrijver,
een secretaris, een notaris, later ook een schriftgeleerde. Een belangrijke
functie, waarbij noodzakelijke diensten werden verleend aan koningen,
generaals, en aan het openbare bestuur. In de Bijbel komt het woord heel wat
keren voor. De sof.riém worden in een latere periode ook als een invloedrijke
groep leraren beschreven, vanaf Ezra tot aan de tijd der Makkabeeën. Isidore
Epstein schrijft in hoofdstuk 10 van Geschiedenis van het Jodendom over de
periode na de Babylonische ballingschap en na Ezra:
Een reeks achtereenvolgende leermeesters die bekend stonden als sofriem
(schrijvers) en gewoonlijk worden gelijkgesteld met ‘de mannen van de grote
vergadering’, verhieven zich, vastbesloten de Thora tot het
gemeenschappelijk bezit van het joodse volk te maken. Met dit doel
onderwezen zij de Thora in de synagoge en de leerscholen. Zij verklaarden de
verordeningen van de Bijbel op burgerlijk, huiselijk, economisch en
maatschappelijk gebied, formuleerden richtlijnen waardoor zij hierbij werden
geleid, rangschikten de bijzonderheden, stelden de normen vast,
reglementeerden de gebruiken en pasten de wetten aan de veranderende
omstandigheden aan. Bij hun interpretatie van de Heilige Schrift werden zij
geleid door de principes van gerechtigheid, rechtvaardigheid en billijkheid
welke voor hen eveneens deel uitmaakten van de geopenbaarde Thora. (…)
Anderzijds voerden zij, teneinde de Thora te vrijwaren tegen elke schending
van haar voorschriften, voorzichtigheidsbepalingen in welke bekend staan als
‘omheiningen’ en die als het ware dienen om elke onbezonnen overschrijding
van het heilige gebied van de Thora zelf te verhoeden.
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De tijdsperiode, de werkwijze en de invloed van de Soferiem worden hier heel
duidelijk omschreven. Zij schreven de heilige boeken keer op keer af volgens
hele nauwkeurige voorschriften (met daarbij heel wat controletellingen –
soféer betekent ook ‘tellende’). Ook gaven zij door hun onderwijs de juiste
uitspraak van de heilige boeken door, daarnaast verschaften zij ook uitleg van
de tekst. Dat was allemaal met elkaar verweven en werd mondeling
doorgegeven van leeraar op leerling, van geslacht op geslacht. Die
‘mondelinge overleveringen’ waren later een gevleugeld begrip: dat wat de
‘leraren van vroeger’ hadden onderwezen en wat als mondelinge traditie werd
doorgegeven.
Hoewel de periode van de Soferiem als groep tot aan de tijd der Makkabeeën
liep, bleef het beroep van afschrijver bestaan; na de Makkabeeën en het
herstel van de aanbidding beheersten de z.g. Sadduceeën en Farizeeën
eeuwenlang het geestelijke en politieke leven, daarvan getuigen ook de
Evangeliën. De Schriftgeleerden zijn dan de leraren die, al dan niet verbonden
met een der partijen, zich ook met de eerdergenoemde arbeid bezighouden.
Na de dramatische verwoesting van Jerusalem en de tempel door de
Romeinen is er veel veranderd, maar is er ook iets gebleven. Isidore Epstein
schrijft in hoofdstuk 12 van Geschiedenis van het Jodendom over de invloed
van de farizeeën in de periode na de verwoesting door de Romeinen:
… niettemin was het joodse volk niet beroofd van zijn Thora en was evenmin
de gave der onsterfelijkheid aan Israel onthouden. Deze onoverwinnelijkheid
en onsterfelijkheid heeft het joodse volk voornamelijk te danken aan de
farizeeën. (…) Van alle partijen en sekten die ten tijde van de verwoesting
hadden bestaan – en volgens een oude bron zouden dit er niet minder dan
vierentwintig zijn geweest – was die der farizeeën de enige die de nationale
ramp had overleefd. De joden-christenen hadden zodra de oorlog uitbrak een
veilig heenkomen gezocht in Pella, ten oosten van de Jordaan, terwijl de
sadduceeën, Zeloten en essenen en alle andere sekten geleidelijk van het
toneel waren verdwenen.

Werd hierboven melding gemaakt van de Christenen, deze groep was in eerste
instantie nog nauw verbonden met het Joodse leven. Vanwege heel wat
redenen, waaronder de toelating en toestroom van niet-joden, kwam het tot
een breuk met het Jodendom en werden de Farizeeën degenen die de joodse
identiteit verder droegen. De Schriftgeleerden uit de kring der Farizeeën zijn
degenen geweest die de Hebreeuwse tekst van de Bijbel bleven bewaren,
volgens precies de traditionele technieken en richtlijnen (compleet met de
genoemde controletellingen).
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Het besef dat die hoeveelheid gegevens op den duur niet meer allemaal te
bevatten zouden zijn, leidde ertoe dat langzamerhand bepaalde aspecten van
die mondelinge overlevering op schrift werd gezet. Dat was om te beginnen de
Mishnah, het eerste en oudste deel van de Talmoed.
Parallel daaraan drong ook de noodzaak zich op om de uitspraak en de tekst te
gaan documenteren. Dat gebeurde op verschillende plaatsen door
verschillende geleerden; zij worden de Massoreten genoemd (baäléi m.sorah,
‘meesters van de traditie’). Dat was een proces dat vanaf de 4e, 5e eeuw vele
eeuwen in beslag nam. Eerst verschenen er boeken waarin klinkers,
klinkertekens en accenttekens worden gedefiniëerd en uitgelegd. Later
werden er, zeker als ook de Hebreeuwse Bijbel als codex (boek met bladzijden)
wordt gecopiëerd, aantekeningen gemaakt, in de marges van de bladspiegel
en aan het einde. Ook los van de tekst ontstonden er allerlei lijsten. Bella Hass
Weinberg schrijft in Index structures in early Hebrew Biblical word lists:
Standardization of the text of the Hebrew Bible began in the 4th and 5th
centuries CE, but notes could not be written in the parchment scrolls used for
public reading. After the adoption of the codex (manuscript book) by Jews in
the 6th or 7th century, Masoretic notes were written between columns or in
the margins of the Hebrew Bible. (…) Around the 9th century, separate word
lists were compiled. These were sometimes written at the end of Biblical
manuscripts; hence the term Final Masorah. In other cases, the lists
constituted separate works and are categorized as the Independent Masorah.
The best-known compilation of Hebrew Biblical word lists without
accompanying Biblical text is Okhlah veokhlah, which is believed to have been
edited in the 10th century, although it has ancient elements.

Een vergelijkbare en aanvullende beschrijving (Meyers Lexicon - 1888):
Massōra (hebr., »Überlieferung«), eine zur Feststellung und unverfälschten
Erhaltung des ursprünglich unvokalisierten Bibelwortes wohl schon von Esras
Zeit an unternommene sprachwissenschaftliche Arbeit. Zu der von der
jüdischen Tradition vererbten Vokalisierung und Akzentuierung des Alten
Testaments kamen schon früh grammatische und kritische Bemerkungen, die
sich teils mündlich fortpflanzten, teils in die Bibelhandschriften (…)
eingetragen wurden.
Diese Tätigkeit ward von den Juden Palästinas und Babylons gepflegt. In
Palästina war es in der zweiten Hälfte des 10. Jahrh. neben andern Gelehrten
besonders Ahron ben Mose ben Ascher in Tiberias, der den Bibeltext
feststellte und ihn den nachfolgenden Pflegern und Förderern der Massōra,
den sogen. Nakdanim (Punktatoren), überlieferte. Aus ihrer Zeit vielleicht
stammt das älteste Handbuch der Massōra, »Ochla w'ochla«, das schon im 12.
Jahrh. zitiert und von S. Frensdorff (Hannov. 1864) herausgegeben ward. (…)
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De oudste codexen dateren ook van die tijd, zoals de z.g. Codex van Aleppo
(een stad in Syrië), die oorspronkelijk de complete Massoretische tekst heeft
door een van de grootste en bekendste Massoretische geleerden, Aharon ben
Moses ben Asher. Dit handschrift is op wonderbaarlijke manier bewaard
gebleven en is nu in Jerusalem. Hieronder, ter illustratie, een bladzijde daaruit
met, in prachtig handschrift, de passage Psalm 105:45-106:45.

Psalm 105:45 staat rechtsboven als laatste vers van Psalm 105. Psalm 106
begint daaronder, de onderste twee regels zijn 106:20 (het laatste woord is
het eerste van vers 21, doorlopend op links tot vers 45.
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Er ontstonden verder heel wat boeken met lijsten, waarin allerlei details over
de tekst werden bijgehouden. Deze konden dienen om de tekst te controleren,
maar hielpen ook bij het onderwijs. Het boek Ochlah w-ochlah is een
basisverzameling van 374 lijsten – thematisch opgebouwd en per lijst in
alfabetische volgorde – met nog allerlei lijsten daaromheen die al met al als
index dienen. Omdat er geen hoofdstuk- en versnummers waren, bestond de
plaatsaanduiding uit een zinsdeel dat men kennelijk uit het hoofd kende latere bewerkingen en vertalingen voegen (prettig voor de moderne lezer)
daar gelukkig de teksten bij. De eerste lijst bevat plaatsen waar een woord één
keer voorkomt zonder, en één keer mét het voegwoord – de eerste twee
woorden daarin zijn meteen de naam van het boek: Ochlah w-ochlah. Dit is in
1864 toegankelijk gemaakt en uitgegeven door S. Frensdorff.
Hiernaast het titelblad van de vertaalde uitgave.

Op bladzijde 31 staat (met de kolommen
overigens net andersom) tabel 168 die
hieronder is afgedrukt.
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Hier staan 18 woorden of zinsdelen die zijn aangepast (tiqéen, ‘heeft
gecorrigeerd). Daraonder Psalm 106:20 – het vers wordt inhoudelijk geciteerd
met vermelding van het sleutelwoord: k.voodié (‘mijn eer’). De aanpassing
wordt toegeschreven aan Ezra, de bekendste soféer uit oude tijden. Of dat ook
letterlijk zo is, of dat de traditie dat aan hem toeschrijft is een andere kwestie.
Ook blijft natuurlijk de vraag hoe betrouwbaar deze lijsten zelf zijn en welke
betekenis er moet worden gehecht aan de lijst zelf. Maar … als dit boek als
betrouwbaar moet worden geacht, en het inderdaad gaat om een aan te
brengen verandering, dan heeft de NW-vertaling een sterke zaak. En in ieder
geval is de keuze goed onderbouwd.
De Ochlah w-ochlah is overigens niet de enige lijst. C.D. Ginsburg heeft de
toen beschikbare lijsten samengevoegd en gedocumenteerd in een aantal
standaardwerken. Over hem schrijft Wikipedia:
Christian David Ginsburg (born 25 December 1831, Warsaw, Poland, Russian
Empire [now in Poland] died 7 March 1914, Palmers Green, Middlesex,
England) was a Polish-born, British Bible scholar and student of the masoretic
tradition in Judaism. He was born to a Jewish family in Warsaw on 25
December 1831, converting to Christianity at the age of 15. Coming to
England shortly after the completion of his education in the Rabbinic College
at Warsaw, Ginsburg continued his study of the Hebrew Scriptures, with
special attention to the Megillot. The first result of these studies was a
translation of the Song of Songs, with a historical and critical commentary,
published in 1857. A similar translation of Ecclesiastes, followed by treatises
on the Karaites, the Essenes, and the Kabbala, kept the author prominently
before biblical students while he was preparing the first sections of his
magnum opus, the critical study of the Masorah. Beginning in 1867 with the
publication of Jacob ben Hayyim's Introduction to the Rabbinic Bible, Hebrew
and English, with notices, and the Masoret haMasoret of Elias Levita, in
Hebrew, with translation and commentary, Ginsburg took rank as an eminent
Hebrew scholar. In 1870 he was appointed one of the first members of the
committee for the revision of the English version of the Old Testament under
contract with the Trinitarian Bible Society. His life-work culminated in the
publication of the Masorah, in three volumes (1880-1886), followed by the
Massoretico-critical edition of the Hebrew Bible (1894), and the elaborate
introduction to it (1897).

Andere bronnen (o.a. National Portrait Gallery, Janus-catalog archives)
noemen 1821 als zijn geboortejaar, waardoor zijn overgang naar het
christendom op 25-jarige leeftijd valt.
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Uit Introduction to the Massoretico-critical edition of the Hebrew Bible een
beschrijving over ons onderwerp, The emendations of the Sopherim:

Op de daaropvolgende bladzijden wordt verder ingegaan op de verschillende
bronnen voor zijn beschrijving. Hierboven worden een aantal ‘emendaties’
genoemd volgens de oudste bronnen.
Eerst over de overeenkomst tussen Psalm 106:20 en Jer. 2:11. Beide teksten
staan hierboven beschreven, op de rechter bladzijde als de nummers 6 en 7.
Friedrich Baethgen schrijft in Handkommentar zum Alten Testament – die
Psalmen het volgende:
Der Ruhm Israels ist sein Gott, vgl. Dtn. 4:6-8 10:21. Nach Ochla w’Ochla 168
ist k.voodáam Tiqqun Sopherim für ursprüngliches k.voodié (richtiger
k.voodóo) (…) Die angeblich ursprüngliche Lesart k.voodóo stammt aus Jer.
2:11.
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Jer. 2:11b wat nader bekeken:
(we-“amié heemiér k.voodóo b.ló jo.”iél – en mijn volk heeft verruild
zijn heerlijkheid zonder dat het heeft gebaat).
Jer. 2:11b gaat weliswaar over andere afgoden (en een hele andere tijd),
inhoudelijk loopt die tekst parallel met Psalm 106:20; de aanbidding van God is
ingeruild voor de aanbidding van waardeloze afgoden; maar k.voodóo zou
oorspronkelijk k.voodié zijn geweest. Zie hieronder als contrast: één vertaling
die de standaardtekst aanhoudt (NBG) en een vertaling die de ‘oorspronkelijke
lezing’ aanhoudt (NW). Plus een derde.
NBG:
NW:
Herziene NW (2017):
New English Translation (NET):

… maar mijn volk heeft zijn Eer verruild voor wat geen baat brengt.
… Maar mijn eigen volk heeft mijn heerlijkheid verruild voor wat geen baat kan verschaffen.
… Maar mijn eigen volk heeft mijn glorie ingeruild voor iets wat waardeloos is.
… But my people have exchanged me, their glorious God, for a god that cannot help them at all!

Hieronder als toelichting dat wat Ginsburg aangeeft als de redenen die er
wellicht toe hebben geleid dat destijds de ‘oorspronkelijke tekst’ als ongepast
werd beschouwd – ik beperk me tot de teksten die nu aan de orde zijn..
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Het bovenstaande dateert van het einde van de 19e eeuw; de vraag is
natuurlijk hoe het onderwerp nu wordt beoordeeld. Avrohom Lieberman wijdt
hier een artikel aan, Tikkunei Soferim, an Analysis of a Masoretic Phenomenon,
en hij doet daarin een aantal opmerkelijke uitspraken. Om te beginnen stelt hij
in het verlengde van het voorgaande:
Tikkun Soferim is well rooted, attested and documented. (…)

En hij onderbouwt dat met hetzelfde soort gegevens als Ginsburg aanhaalde.
De door Ginsburg beschreven feiten worden dus wel degelijk als correct
beschouwd. Maar de betekenis ervan voor de Bijbeltekst en de weergave
daarvan kan verschillend worden geïnterpreteerd. Lieberman stelt:
We seem to have two distinct traditions: one of an actual Tikkun Soferim
where emendations were made to the text, and a second tradition that the
text itself spoke in a euphemistic style. Are these really two different
traditions, or are they using two different terminologies to state the same
concept? (…)

Twee vragen, twee alternatieven:
a) óf de Tikkunei Soferim zijn inderdaad, wat het woord ook zegt,
aangebrachte correcties, en wel van latere datum,
b) óf de Tikkunei Soferim zijn, in tegenstelling tot de betekenis van het woord,
géén correcties van latere datum, maar zijn registraties van bedoelde en
weloverwogen ‘verzachtende uitdrukkingen’.

Aan het einde van zijn artikel zegt hij:
Modern scholarship has mostly rejected the 19th-century concept of
emendation (Geiger, C.D. Ginzberg) and subscribes to the notion that no
emendations occurred. Some argue for maybe one or two.

Hij bekritiseert dus niet de genoemde feiten, maar wel het concept van
‘emendatie’. Hij kiest derhalve voor de tweede traditie: ‘that the text itself
spoke in a euphemistic style.’
Hij concludeert:
So while much has been made of Tikkunei Soferim, it turns out to be more of
“Much Ado about Nothing.”

Voor dat laatste is veel te zeggen. Het zijn allemaal kwesties zijn, die de
betekenis van de tekst vrijwel ongemoeid laten. Er wordt niet om leerstellige
redenen of zo een fundamenteel andere gedachte overgedragen.
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Om te begrijpen wat aan dit onderwerp eigenlijk ten grondslag ligt gaan we
even terug te in de tijd. Er waren van oudsher niet alleen inhoudelijke
verschillen van inzicht binnen de joodse kringen waarbij de Tiqqoenei Soferiem
ter sprake kwamen.
Lieberman geeft zelf een beschrijving van een controverse die dieper snijdt
dan alleen maar ‘de ene of de andere manier van zeggen’ - daarbij worden
een aantal geleerden genoemd, Ibn Ezra, die in Spanje leefde van 1089-1164,
en vooral ‘Rashba’ (Rabbi Shlomo ben Aderet) die ook in Spanje leefde van
1235-1310. Lieberman schrijft:
Ibn Ezra, on the other hand, took a very different approach. He emphatically
and clearly does not subscribe to the concept of Tikkun Soferim. (…) The
Rashba (in a famous and very important historical responsum) answers the
vehemently critical charges of a Christian theologian against the Jews. In the
actual responsum his name never appears. Most scholars have identified this
cleric as the infamous Raymond Martini, author of the Pugio Fidei. A
contemporary of the Rashba, Raymond Martini wrote against the Jews and
was rather knowledgeable in Rabbinic literature. He uses his information of
Tikkun Soferim as a weapon to accuse the Rabbis of falsifying the Bible. It is
this charge that the Rashba addresses in his responsum.

De Tikkun Soferim als wapen in een anti-joodse campagne, waarbij de joden
ervan worden beschuldigd de Bijbel inhoudelijk te hebben veranderd.
(…) Martini understood Tikkun Soferim as an actual emendation and believed
that to be the opinion and belief of the Rabbis of his time. (…) Here are his
words: “It [Tikkun Soferim] does not mean that they corrected [the text] by
erasing and writing. Whatever Moshe wrote in the Torah and the other
prophets in the other Sefarim they, a priori, wrote euphemistically. There was
no addition or deletion from the books but that those things that should have
been written euphemistically were written in such a way.” These words of the
Rashba became the standard and most oft-quoted opinion about Tikkun
Soferim. (…)

Thomas D. Ross schrijft in The Battle Over the Hebrew Vowel Points:
Raymond Martin (c. 1220-1287), the Dominican, argued that the points were
added by Ben Naphtali and Ben Asher around 900-960 and the Emendations
of the Scribes were a few of many willful Jewish corruptions and perversions
of the Hebrew text to erase testimonies to Christianity. The Jewish proselyte
to Catholicism Nicholas de Lyra (c. 1270-1340) also asserted the late addition
of the points. Jacob Perez de Valencia (c. 1420-1491), an Augustinian hermit,
asserted that “no faith is to be placed in the Holy Scriptures, as the Jews now
interpret and punctuate them.”
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Kortom, het was niet alleen een poging om de veronderstelde suprematie van
de Septuaginta- en Vulgaat-vertalingen te bewijzen, maar ook om de joden in
zijn algemeenheid in diskrediet te brengen.
De door Raymond Martin verwoorde beschuldiging heeft lang doorgeklonken.
Ook in verzwakte vorm; nog steeds is er de gedachte dat de Soferim in de loop
der tijd wat losser omgingen met de tekst en daarin, ook al is het goed
bedoeld, hier en daar naar believen wel wat veranderden hebben
aangebracht; en dat het dankzij de latere Masoreten zou zijn dat dat soort
correcties weer boven water zijn gekomen. Dat is aantoonbaar onjuist.
Het zijn de Soferim zélf die verslag deden van de Tiqqoenim - dat doet men
niet als men de tekst naar zijn hand wil zetten. Dus zij hebben gewetensvol
gearbeid, waar de aangebrachte correcties ook inhoudelijk van getuigen. De
Masoreten hebben dié traditie voortgezet en datgene wat mondeling was
doorgegeven op schrift gesteld, zonder die in de tekst te verwerken. Hoewel zij
qua opvattingen weliswaar een wat gemêleerder gezelschap waren dan men
in eerste instantie misschien denkt, de ernst en toewijding van het werk was
precies gelijk. En het is dank zij deze getrouwe arbeid dat de Hebreeuwse
Bijbel tot ons is gekomen. Dat kan niet genoeg worden beklemtoond.
Dat brengt ons bij de vraag wat het standpunt van de Masoreten geweest is
ten opzichte van de Tiqqoenéi Soferiém. Keurden zij dat goed of af? De
verzameling lijsten aangeduid als Ochlah w-ochlah wordt algemeen aanvaard.
Laten we even aannemen dat het woord tiqoén, ‘reparatie/correctie’, zijn
betekenis behoudt (mijn standpunt, ook al wordt dit dan door een aantal
commentatoren bestreden), dan dringt de vraag zich op: waarom zijn deze
correcties dan niet feitelijk ongedaan gemaakt? Dat had in enkele gevallen
gemakkelijk gekund (zeker in de Jeremia tekst) door de standaard k.tiev-q.ré
systematiek toe te passen, waarbij dat wat geschreven staat (k.tiev) anders
wordt uitgesproken (q.ré), namelijk zoals aangegeven in de marge (een
techniek die gebruikt is om, met behoud van de medeklinkertekst, een andere
uitspraak voor te stellen). Dat had gekund, maar is niet gedaan. Dat kan mijns
inziens alleen betekenen, dat het een teken van inhoudelijke instemming is
van de kant van de Masoretische afschrijvers. Ter ondersteuning van het
bovenstaande, in marges van de oudste manuscripten (zoals de Codex van
Aleppo en de Codex Leningradensis) staan de correcties ook helemaal niet
vermeld. Later verschijnen die indicaties wél in de kantlijn als tiqoén (dit is een
verbetering), maar niét als k.tiev-q.ré. (dit staat er, zo spreekt men …).
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Terug naar de teksten waar het nu om gaat. De Biblia Hebraica Kittel kwam al
ter sprake. Daar staan de volgende voetnoten:
a) voor Psalm 106:20: dat er hier inderdaad sprake zou zijn van van zo’n correctie,
waarbij voor k.voodám twee mogelijkheden worden genoemd als
‘oorspronkelijke tekst’: 1.) k.voodóo en 2.) k.voodié;
b) voor Jer. 2:11b: dat er voor k.voodóo één ‘oorspronkelijke tekst’ genoemd: 1.)
k.voodié.

Belangrijk gegeven, beide gevallen lopen precies parallel als het gaat over de
‘eer’ of ‘heerlijkheid’:
 de ‘oorspronkelijke tekst’ betrekt het bezittelijk voornaamwoord op God zelf,
 de ‘verbeterde tekst’ betrekt het op de afvallige(n).

Waarom werdhet kennelijk als aanstootgevend werd beschouwd om de
genoemde ‘eer/heerlijkheid’ op God te betrekken? Ginsburg schreef, zoals
hiervoor getoond, dat Gods kaavóod, Gods ‘heerlijkheid’, zou worden
begrepen als het Sjechiénah-licht; en het zou te cru zijn om dat überhaupt te
vergelijken met de beeltenis van een stierkalf. Die identificatie lijkt mij niet
onmiddellijk aan de orde te zijn.
Aannemelijker lijkt het om het te betrekken op een ander vurig verschijnsel,
namelijk het voor de Israëlieten algemeen zichtbare vuur door middel waarvan
God zich aan het volk manifesteerde; dat wordt in Exodus 24:16,17 beschreven
als ‘Gods kaavóod’. Niet lang daarna, Exodus 32, vond de gebeurtenis plaats
die in Psalm 106:20 wordt beschreven. Door zich tot de aanbidding van het
gouden kalf te keren, deden zij dus in feite afstand van Gods kaavóod uit
Exodus 24.
Het gevoel wellicht iets ongepasts te schrijven ligt mijns inziens ergens anders.
Als God in Jeremia 2:11 zegt dat het volk ‘mijn heerlijkheid heeft verruild voor
wat geen baat verschaft’, dan zou men theoretisch beide elementen kunnen
opvatten als aspecten van God, en dát zou, hoe vergezocht het misschien ook
is, een godslasterlijke gedachte zijn. Eenzelfde overweging geldt ook voor
Psalm 106:20; de ‘oorspronkelijke’ tekst zóu kunnen leiden tot een
vergelijkbare blasfemische lezing. Door de aangebrachte ‘verbeteringen’
worden die verkeerde conclusies uitgeschakeld.
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Toch zijn er ook nadelen:
 Mijns inziens wordt het woord kaavóod niet in zijn meest natuurlijke betekenis
gebruikt. Brown/Driver/Briggs geven in Hebrew and English Lexicon of the Old
Testament aan dat het woord afkomstig is van de werkwoordstam voor ‘be
heavy, weighty, burdensome, honoured’. De meeste betekenissen van kaavóod
die worden genoemd hebben betrekking op een eigenschap of een aspect van
degene die door middel van het bezittelijk voornaamwoord wordt aangeduid. In
een heel beperkt aantal gevallen wordt het toegepast in de betekenis van ‘glory
as the object of honour, reverence and glorifying’. Daarbij wordt verwezen naar
Psalm 3:4, 106:20 en Jeremia 2:11 (die laatste twee in de ‘verbeterde variant’).
Dat betekent dat, als we het onderwerp Tiqqoenéi Soferim bespreken en dus juist
die teksten ter discussie staan, dat dan de taalkundige basis wel erg smal wordt).
 De tekst wordt onduidelijker. In Psalm 106:20 en Jeremia 2:11 wordt het lastig
om zonder aanwijzingen te begrijpen wat er met ‘hun heerlijkheid’ wordt
bedoeld. Het is niet voor niets dat veel vertalers het woordje ‘God’ toevoegen.
Die onduidelijkheid is er niet als kaavóod zijn normale betekenis heeft en de
‘oorspronkelijke tekst’ wordt gelezen.
 Het grootste bezwaar is mijn inziens dat, als het gaat om Psalm 106:20, de
emendatie het verband verbreekt tussen Exodus 24:16,17 en Exodus 32;
daardoor wordt de oorspronkelijke tekst qua inhoud en betekenis geweld
aangedaan.

Het geheel overziend lijkt de ‘verbetering’ weliswaar gemotiveerd en daardoor
verklaarbaar, toch verdient de ‘oorspronkelijke weergave’ mijns inziens de
voorkeur.
Dan is de vraag wat dan als de echt ‘oorspronkelijke tekst’ wordt beschouwd,
k.voodóo (zijn heerlijkheid) of k.voodié (mijn heerlijkheid)? De laatste optie
leidt, zoals eerder betoogd, tot een wat vreemde sprong in de tekst. En dat is
dan ook precies de reden dat die weergave niet mijn voorkeur heeft; k.voodóo
(zijn heerlijkheid) lijkt mij waarschijnlijker.
Hoe zou dan te verklaren zijn, dat in Massoretische lijsten k.voodié te lezen is?
Men zou kunnen denken aan de grote gelijkenis tussen de letters waw en jod
als de laatste letter; dus k.voodóo (‘zijn heerlijkheid’) of k.voodié (‘mijn
heerlijkheid’). In sommige handschriften is de overeenkomst tussen die letters
behoorlijk groot en is een verschrijving niet onwaarschijnlijk. Dat de weergave
k.voodóo (‘zijn heerlijkheid’) door een aantal bronnen wordt ondersteund zou
in die richting pleiten.
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Als terzijde, de vraag is natuurlijk ook of het gepast is om van de standaard
grondtekst af te wijken?
Veel vertalers en commentatoren zien op een aantal plaatsen redenen om dat
te doen. Diverse commentatoren (zoals Schmidt, Baethgen, Fokkelman,
Labuschagne, etc.) die bijvoorbeeld op grond van de ritmische structuur of
andere overwegingen echt wijzigingen in de grondtekst voorstellen - vaak zijn
die voorstellen ook nog verschillend. Hoe een en ander uitwerkt in de vertaling
is bijvoorbeeld te zien in de Sudiebijbel van de NBV. De NBV wijkt op
verschillende plaatsen bewust af van de Masoretische Tekst ten faveure van
b.v. de Septuaginta en/of andere bronnen. Ik beperk me hier tot de Psalmen:
20:10; 22:17; 28:8; 36:2; 42:3,6,7; 44:5;49:12; 58:2; 65:2; 68:18;
68:29,31; 72:3,5; 91:2; 104:6; 104:17; 106:27; 107:3; 110:3;
119:119,128,150; 144:2; 145:5.
Daar is niets geheims aan, de NBV-Studiebijbel vermeldt deze plaatsen. De
reden die dikwijls wordt aangevoerd, is de vermeende moeilijkheid van de
Masoretische Tekst voor een bepaalde passage, terwijl het gebruikte
alternatief logischer wordt geacht. Welk criterium daarvoor wordt aangevoerd
is niet altijd gemakkelijk te zeggen. Maar, zonder hier een oordeel over uit te
spreken, die correcties zijn op te vatten als kritiek op de grondtekst.
Terug naar de vraagstelling, ik heb gekozen voor de weergave:
ze ruilden Zijn heerlijkheid in
voor de beeltenis van een dier, een gras etende stier …

Daarbij geeft de hoofdletter Z (in Zijn) aan dat het om Gods heerlijkheid gaat,
zodat de veel toegepaste extra aanduiding in die richting onnodig is. De
hoofdletter bij de voornaamwoorden die op God betrekking hebben is, zoals
wellicht al bekend, standaard in de TLVG-vertaling.
De genoemde weergave is anders dan momenteel in het boek staat. Ik was in
het boek uitgegaan van de grondtekst, waarin de besproken ‘verbetering’
(k.voodáam = ‘hun heerlijkheid’) standaard is. Dat heb ik toen vertaald als
ze ruilden hetgeen zij vereerden in
voor de beeltenis van een dier, een grazer, een stier …

Die vertaling van k.voodáam is bij nader inzien gewoon niet goed. Op de
website heb ik gelijktijdig met deze toelichting de bovengenoemde
verandering vermeld in het Erratum. Verder is ‘een grazer, een stier …’
vervangen door ‘een gras etende stier …’. Het beletselteken (…) is
gehandhaafd als blijk van verbijstering.
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Als afsluiting de verzen 19-20 zoals ze nu zijn:
Ze maakten bij Horeb een kalf
en bogen zich neer voor dat beeld;
ze ruilden Zijn heerlijkheid in
voor de beeltenis van een dier,
een gras etende stier …

Voor het laatst bijgewerkt: 29 mei 2019
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