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Evennls dc vorige k€@r zullen we in

Forlncle taalgcbruik in hct Hcbr6cuws

woordcn sums vcr van het Hchreeuws

dit kortc bestek enkelc willekc-urigc

wordt evcnzo fornicel wccrgegeven

aﬁvijkcn.

opvnlleiidlirsden hcrsprckcn in dc
Nicuwe Bijbelvertnling (NBV). Daze

in doze Neclerlandse vcrtaling (RLI4).

Ook in Richteren wordt crvoor gck0-

Uitlcg in dc br0ntc‘kst word: hicrhij

zcn om persoonsn-aincn bij \vcrkwoor-

kccr conccntrcrcn we ons d;i'.1rbi_j op

voor dc lczcr tussen rondc‘ haken

den tc vernielden. Op niarkante phat-

dc boekcn Richtcren en Ruth en

gepl~.i;1tst (Ru-k7).

vcrgelijken dczc met dc H::hrc‘cu\\.'se
brontckst (BHS).Wc zullcn beginncn

Om dc §()c‘pL’l]lCid \»".in her lczcn tc‘

scn gehcurt dit echtér zondcr verdcre
vcrmclding_ icts wat ik betrcur. Siscra

hevordcrcn kiest dc NBV crvoor om

wordt zodoende in Ri5:25 gcnoemd
zondcr d~.it dc lczer sen hint krijgt dat

Ruth on Ricliteren in dc NBV gels-

persooiismiiieii hi_j wcrkwoordeli tc‘
vermcldcn oftc‘ vc'1'\-'a11gc1i door hct
persooiilijk v001'na;im\v0ord. Dir alles

zen hcbt.

zorgt crvoor dnt dc gciiicciite gocd

NBV in dc vertaling can aanvullcndc
Q Z '7 gcsc wccrgc0ft.\X/e la-zen bi_jv00r-

bij her kleinste hock. Uiteraard ga ik
ervan uit dat u van tcvorcn dc b0c‘kc‘n

kan mccluistcrcn bij lict lezcn van liet
Ruth
Ruth. dc pzircl vmi dc Hehrecuwse
vcrtclkunst. vormt één gchecl cu kan
binncn cc-n kwartier gclczcn wordcn.

dc Hc'breeuwse hrontekst dcze iiaain
nict nocmt. Soms g;\.1t dit zovcr dat dc‘

boek Ruth.
Sommigc kc:rnw00rdcn Worden in

hceld in Ri()I2 dat dc N1idi;111it‘tc‘11

dc‘ NBV concordant wsrtaald. Z0 is

plundcrcn.\X/ctcn dc lezers dat ‘achter

er gelct op dc‘ kernwoordcn ‘tcrug;

elkazir (. . .) komen plundc-rcn' het resul-

zcvcn_j;1ar achtcr slkaar lsraél komcn

k<:rc11' en “bitt<~:rhcid' in Ru] (zie dc

tant is van can cxcgcse van vs}-6? En

vocmoot in NBV Ru] :20). Bij hot

wetcn ze ook c|;it‘Gc1'izim’ in Ri9:37

kc‘I'I1\VOOI'd ‘losse-11' is dit nict lict gcvnl
(vg1.Ru-1. vooral Ru4:(i). Dir is spijtig.

dc grondtckst staat “dc pluats in liet

nangczie11'10ssen' can van dc bcl.uigrijkstc kcn1\\-'0ordcn in dit hock is.

inidden van dc ;i;irdc'?Vo0r;1l bij dﬁze
verzcn had dc NBV con vcrhelderende

Ook zullcn we moctcn wenncn nan

voetnoot niogen plaatscn.

het fl-it dnt Noémi nict lllt‘t‘l' sprcckt
over dc Aliiiatlitigc, innar O\’t‘1‘ dc

l_);1.n'cntcgc|1 is her gocd om tc zicn

Lees
mee
Ruth 8< Rechters
con excgetischc vertaling is. tcrwijl in

dat in het hock Richt€ren in dc NBV

()i1tz.1g\vckkc‘ndc. Dit is ecn m0ge—

voldoende azmdacht geschonken wurdt

lijkc vcmiling vnor her Hchr. Sluuldui

nan kcmzinncm zoals ‘wat slccht is

d.1t we in dc NBV nog diverse kcrcn
in hct Oudc Tt‘S[;ll]1€HI zullcn regen-

in dc ogen van dc Herc“ en ‘er was
gccn koning in hct land’. Z0 hlijven

komcn.

dczc uitsprnken ook in dc Nicuwc
Bijbclvcrtalilig als ccn melodic door hct

Rechters

boek klinken.

\X/;i;irscl1i_jnli_ik most L1 EVCII wcnncn
a-an dc ‘model-nc' n;i.im van dit bi_j—

COl1ClUdc‘l‘c‘lld kunnrsn we zeggen dat

bclbock. Uiteraard is hot ccn gm-dc

dc NBV ons uitnodigt tot hct 162611 van

vcrtaliiig. \\1mt 00k n:gc‘1i\v00rdig

dc l$ijbcl.Voor;1l langcrc gcdecltcn in
iiioeilijkcr bijbclhockcn latcn zich door

sprckcn we nict van ccn richtcr.1n;1ar
van sen rcchtcr. U ziet her. dc NBV

het frissc en hcldcrc t;1;1lgebruik go€d

kicst crvour om dc‘ Hcbrceuwsc

lczcn. Azmgezien dc NBV geen parathi-

De NBV toont bewust deze eenheid

woordcn op can l1edei1daag,se wijzc tc

se is. mnar can vermling die dichtcr bij

door gcen pcrikoopopschriften ts

\-'ert;i1en. ‘Stiltc' wordt “\venk' (Rifa: 19).

dc brontckst stziat, moat ik c0nc1udc‘rc‘ii

gchruiken. Zodocnde bcvat hct hock

'\vcc' wordt ‘nce' (Ri(7I22). ‘spijs<)tTci"

dat deze vcrtaling grotc \v;1;1rdering ver-

inaar één witrcgcl (Ru-l:18).

wordt ‘brood’ (P\i13:l9),‘lc‘c‘u\v' wordt

dicnt.

De dialogen zijn frani uitgcwerkt

'lccu\vcnk0ning' (Ri14: 1 8) en ‘dicnst-

cn goed leeshaar door he‘: gcpnsts

niaagd’ wordt ‘vr0uw‘ (Ri 1 9: I9).

gcbruik van aanlialingstekciis. Het

Hct is janmicr dat daze ‘een\~'oudigc‘

I

N.B. Dit artikel werd eerst foutief toegeschreven aan Niek Arentsen. In Bode 148.3 werd dit gecorrigeerd door de redactie.

