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BetangÍiiker is dat men de beschikking heeft over bii-

zonder veel mogeliikheden om de tekst te onderzoeken,

omdat de op de computer ingevoerde bii*ltekst ook

alle grammaticale gegeven§ bevàt. Zo kan men dus bii-

voorbeeld zoeken naÀr (de combinatie van) bepaalde

werkwoordsvormen in een b€paalde volgorde binnen

een zelí te kpalen àantÀl aaneengesloten verzen Dat is

een geweldig goede ondersteuning van de exegese vol-

geníer klassieke principe dat de beste uitleg van de bii-

Él te vinden is in de biibel zelf (scriptu.a sua interpres)'

door schrift met schrift te vergeliiken'

Relatles leggen
Nu konclen wÉ voor een dergeliike computerconcoÍdan-

tie sinds 1992 ook al dióter bii huis teredrt Toen werd

nàmeliik dooí hel NBC het Píogrammà Quest uitge-

bra(ht. Hel retultÀat vàn noeste àÍbeid aan de Víiie Uni-

versiteit van een groep alpha-informatici' onder leiding

uan Eeo Talsna in samenwerking met geleerden uit de

tlSA en Duitsland. van de verwende moderne computer-

o.U*ike, urauc, dit p,ogÍamma echter wel meer dan

iiilzii teeen*órdlg gewend is le moer nameliik nàden-

r"n o. Ln .oekopai".iti goed te Íoímuleren Dàr kost

iià. in 
"t, ".n 

.o.puteígebruiker ergens een hekel aan

i".tt. i, aut t"t *"L tnmiddels wordr er haíd gewerkt
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Gicleon digitaal
Over Richteren en computers

p het eerste gezicht liikt het een vreemde combi-
natie: Richteren en computers (in het Duits zou

het mooier klinken: RichteÍ und Rechned. Mis-
schien dat een enkele lezeÍ hier denkt aan computerspel-

letjes. Vooral Simson zou nameliik goed kunnen figureren

in gewelddadige spellen zoals Mortal Combat. MaÀr bii

miin weten is hii nog niet ontdekt door de progÍam-

meurs. C-Élukkig maÀr. Het gaat hier om het wat meer

serieuze en opbouwende gebruik van de computer bii de

exegese.
ln het septembernummer van 1998 van dit tiidschrift

gaf trans Van Segbroeck een ovezicht van de hulpmid-

delen die de biib€llezeí ter beschikking staan.r Daarbii liet

hii de computer buiten beschouwing. lnmiddels is dat

apparaat echter niet meer weg te denken van het bureau

van de meeste exegeten. En velen van hen gebruiken het

niet alleen als tekstverwerker (waarmee ie ook eenvou-

dig Hebreeuws en Grieks kunt s.hriiven), maÀr hebb€n

ook talvan andere zinvolle toepassingen ontclekt l Bii de

bijbelstudie gaat het dan in de eerste plaats om de

geweldige mogeliikheden die de computer biedt als con-

cordantie.

ComputeÍconcoÍdantles
lk kan mij nog de tiid herinneren dat ik als student-assis-

tent veel tiid doorbracht gebogen over twee naast elkaar

opengeslagen concordantie§, op zoek naar woordparen:

link5 de liist met teksten met het ene woord rechts de

Iiist met het andeÍe woord Tegenwoordig geef ik op de

computeí een soortgeliike zoekopdracht in, door de

twee woorden naèst elkaar in te typen en binnen een

ogenblik staat het resultaÀt op het scherm En ik hoef niet

bang te ziin dat er ie(s over het hooíC is gezien Een

veelgebruikt en retarief goedkoop Í, l49 -) pÍogramma

is de Online Biibel. Onlangs verscheen hiervàn een

nieuwe editie (DeLuxe '9q uitgeverii lmportantia' Dor-

drecht). Via deze CD-rom heeft men de beschikking over

vele vertalingen met daarbii ook nog allerlei (weliswaar

tameliik gedateercle. orthodoxe) commentaren en

andere Èksten (van tlavius losephus tot Henk Binnen-

diik) en verleideliik mooie plaaties en kaÀ(en'

Voor het serieuze concordÀntiewerk moet men mer de

srondteksÍ (Hebreeuws en Gíieks) kunnen werken De

iroceliikheden van de Online Biibel ziin wat dit betreft

t"i*i. fuen tan xter terecht bii andere wàt duurdeÍe

i-. Í lso.-) p,og,"Ín'a s als Bible Wndowsr en Bible 
.

Works for Wndowso. WeÍken met dit sooÍt programma s

àncler Wnclowst is verrukkeliik Het is erg makkeliik'

omdat men biivoorbeeld heel snel informatie kÀn kiigen

oveÍ beoaalde woorden in het Grieks of het Hebíeeuws

of omdÀt men de gÍondtekst inctusief vo<alisatie en

accenten, in een telstverwerker l'an opnemen'
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aan Quest 2, waarin men ook wat dit betíeft op de wen-
ken wordt bediend.5

Belangriikeí dan het bedieningsgemak is het feit dat
men nu een stap verder gaat. Tot op heden beperken de
computerconcordanties zich tot woorden in hun verschil,
lende vormen. ln Amsterdam en GreiSwald wordt hard
gewerkt aan de mogelijkheid om inzicht te kriigen in de
relatie tussen zinnen en zinsdelen. Als lezer leg je de ver-
banden tussen de zinsdelen automatisch. maar de combi-
naties zijn niet altijd vanzelfsprekend. Dat bliikt vooral
ook als ie een tekst gÀat vertalen. Neem nu de
Hebreeuwse biibel. ln verhalende teksten staan de zin-
nen doorgaans naast elkaa( slechts verbonden door het
woordje we. Wil ie dat overzetten in goed Nederlands,
dan kom ,e er niet door dat steeds met 'en' weer te
geven. Soms gaat het biivoorbeeld overduidelijk om
tegengestelde beweringen en moet ie in het NederlÀnds
de zinnen verbinden met 'maar'. Soms is het beter om
het voegwoord helemaal weg te laten.

Ook bij andeíe voegwoorden, zoals het Hebreeuwse k/',

kom ie vooÍ dit soort vragen te staan. Soms betekent het
'want', een andere keer'indien' en soms'hoewel'. Vaak
voel ie wel aan hoe de relatie tussen de zinnen is, maar
ons gevoel kan ons ook bedriegen. Kunnen wii nu nog
aanvoelen wat de auteur zo lang geleden in de tekst
heeft willen leggen? Dat is een vraag die ook opkomt bij
de histoíisch-kritische analyse van de tekst. Daarbij gaat
men uit van spanningen en oneffenheden in de tekst, die
zouden kunnen wiizen op lÀtere bewerking.

De computer kan ons helpen om wat preciezer naar de
tekst te kijken op gíond van eNaringen met eerder vast,
gestelde patronen in de manier waarop zinnen met
elkaar worden verbonden. Een groot aantal elementen
speelt daarbij een rol: de soort zin (nominaal ofverbaal);
de gebruikte weíkwoordsvormeni overeenkomsten in
persoon, aantal enz.i bepaalde woorden en constructies
die als een markerjng kunnen functioneren, enzovoort.
De computer kan helpen om het overzicht te houden
over al die gegevens en om op grond daarvan de waar-
schiinliikheid van bepaalde verbanden aan te geven.
Gaandeweg ontstaat er een stee.ls duideliiker beeld van
de manier waarop in de Hebreeuwse bijbel de zinsdelen
met elkaar verbonden (kunnen) worden. ïerwiil in de eer_
der genoemde computerconcordanties bii elk woor.i
gràmmaticale informatie gegeven wordt. zÀl in euest 2
het nodige te vinden ziin over de relatie tussen clie woor,
den. Wat dat allemaal kan opleveren, wordt geillustreercl
in de dissertatie van piet van Middenj groecleBchap erl
koningschap.b

Van syntaxls naar kln.lerveÍhaal
Het boek van Van Midden begjnt na een wat plichtmatig
overzicht van het onderzoek en een (wel erg beknoptef
verantwoording van de methode met een heel goede
vertaling van Richteren 6-9. De nàclruk ligt claartii op de
goede weergave van het Hebreeuws en wat minder op
het streven naar goed Neclerlancis. Maar alleen al deze
precieze en degeliik onderbouwde vertaling maakt cljt
boek demoeire w.rard. Hopeliik is her op tiici om invloed
urr re oetenen op de Nieuwe Biibelvenaling.

Dan volgr de syntacrische anàlyse op grond van her
hierboven be5chreven onderzoek mer behulp van cle
computer. Dat onderzoek resulteeÍde in een weergave
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van de tekst waarbii de hiërarchie van de zinsdelen is

aangegeven: door het steeds verder laten inspringen van
de tekst is in één oogopslag duidelijk hoe de relatie van
de zinnen is. Zo wordt duideliik welke zinnen van welke
aÍhankelijk zijn. Het vervolg van de studie zou men kun-
nen beschouwen als een poging om te laten zien hoe
zinvol het is om de tekst op deze manier. heel secuur, te
beschriiven. Daaíbii wordt steeds een stap verder gezet:
van de beschrijving van de syntaxis naàr een analyse van
de structuur.

Vervolgens wordt in de exegese getoond hoezeeí dit
alles doorwerkt bij de uitleg van de tekst, van de ldeinste
details tot de grote liin in heel het boek. Naar dit laatste
verwiist de titel van het boek. Het gaat om een voorbeel-
dig stuk biibelse theologie onder de noemer van broe-
derschap en koningschap. De verhalen in het boek Rich-
teren moet men lezen als inleiding op de komst van de
ideale koning, nameliik David. ln Rjchteren gaat het over
de steeds minder wordende gevoelens van broeder,
schap. Het koningschap van Abimelek gaat ook ten koste
van de broederschap en mislukt. Het goede van het
latere koningschap van David zal juist ziin dat het ver,
broedert.

Als laatste stap wordt een poging gedaan om aan te
geven hoe één en ander nog invloed zou moeten heb-
ben in de manieí waarop ie het verhaal van Cideon en
ziin zoon Abimelek vertelt aan kinderen. Zo wordt de
hele weg van de uitleg van een biibeltekst bewandeld.
Een moedige en verhelderende onderneming. Het is een
welkome aanvulling op veel technisch en voor velen vrij-
wel onnàvolgbaar exegetisch detailwerk. Men kan het
zien als een experiment waarin wordt uitgeprobeerd ofal
dat gezwoeg met de computer nog wat oplevet voor de
uitleg voor de biibel.

Het boek zelf js in de eerste plaats een goede bijdrage
aan de uiUeg van Richteíen 6-9 en aan de bijbelse theo,
logie vanwege de belangrijke nieuwe inzichten wat
betreft de boodschap van heel het boek Richteren. Wat
betreft de methodische verantwoording is het wat mager
(dat was ook de belang ikste kritiek bii de promotie).
Van Midden meíkt op dat de bijbelschrijver een vooÍkeur
blijkt te hebben voor drie- en zeventallen. lets dergeliiks
lijkt bij hem wat betreft het drietal ook het.qeval te ziin.
Ziin boek laar zi(h in drie delen uireen leggen.

Het eerste deel beschrijft de tekortkomingen van het
tot dusver verrichte onderzoek (men zou clit .de 

ellende'
kunnen noemen). Vervolgens komt hij met cle nieuwe
benadering van de met de computer ondersteuncle syn_
tactische analyse (als een soort .verlossing 

). Verreweg
her grooEte deel wordt daarna in beslag genomen door
het (in dankbaarheid ) weergeven van alles wat djt ople-
vert voor de uitleg.

Aan de collega's had wat meer recht.qeclaan kunnen
worden. Zo slecht was het eerdere onderzoek nu ook
weer niet. De lezer zou zijn geholpen met wat meer
inzichr in de manier wàarop de hier voorgestelde ,verlos-

sing nu werkt. Hopeliik biedt clit anikel hieraan een
bescheiden bijdrage. Het is geschreven vanujt een grote
waardering voor de studie van piet van Miciden als;ti_
mulans voor het doorvertellen van de mooie verhalen,
het gedegen bijbelonderzoek ciat claaraan vooraFgaat en
het gebruik van de computer daarbij.
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