
Grote getallen

In dit artikel komen de problemen aan de orde die de
grote getallen in de Bijbel voor ons opleveren. Vervol-
gens bespreken we het voor en tegen van enige moge-
lijke oplossingen.

Problemen
Jakob kwam met zeventig personen in Egypte (Gen.
46:27). Na een verblijf van 215 of 430 jaar1 zijn er
volgens Num.1:46 maar liefst 603.550 mannen, de
vrouwen en kinderen niet meegerekend. Het gehele
volk moet dan toch wel zo’n 2,5 miljoen mensen ge-
teld hebben. Dit is een geweldig snelle bevolkingstoe-
name. Van oudsher vragen uitleggers zich af waarom
slechts twee vroedvrouwen genoemd worden bij zo’n
sterk groeiend volk (Ex.1:15-21). Stonden Sifra en
Pua wellicht aan het hoofd van een gilde van vroed-
vrouwen? Waren zij Egyptische vroedvrouwen, terwijl
naast hen nog Hebreeuwse vroedvrouwen actief wa-
ren? Of was Israël toch kleiner dan onze vertalingen
aangeven? De Statenvertaling vermeldt dat de Israë-
lieten ‘bij vijven’ (Ex.13:18) uit Egypte trokken. De
vertaling is onzeker, maar gesteld dat er vijf Israëlieten
naast elkaar liepen, dan vormde het volk een rij van
een half miljoen mensen achter elkaar. Wanneer iede-
re persoon een meter nodig heeft, betekent dit een op-
tocht van 500 km. Hoe kan men dan ooit in één
nacht uit Egypte getrokken zijn (Ex.14:20-24)? Dit
lijkt misschien spitsvondig geredeneerd, maar er zijn
veel meer problemen. Hoe kan het dat de Israëlieten
zo in paniek raken van 600 Egyptische strijdwagens
dat zij menen hun ondergang tegemoet te gaan
(Ex.14:7-12); is één strijdwagen tegenover duizend
man voetvolk werkelijk zo’n grote bedreiging? Hoe
kunnen zoveel mensen ooit de redevoering van een
leider horen (bijv. Ex.16:1-10), zonder geluidsinstal-
latie? Hoe kunnen zoveel mensen ooit zich legeren
rondom een tabernakel (drie stammen per windrich-
ting)? De vele tenten, de looppaden, de ruimten voor
het vee en alle benodigdheden vragen al gauw een op-
pervlakte van meer dan 50 km2. Maar uit Ex.33:10
blijkt dat het kamp klein en overzichtelijk is, zodat ie-
dereen Mozes kan zien vanuit de ingang van zijn tent.
Hoe kunnen voor zoveel mensen bij allerlei gelegen-
heden offers gebracht worden? Hoe kunnen zoveel
mensen ooit voldoende hebben aan twaalf waterbron-

nen en zeventig palmbomen in de oase Elim
(Ex.15:27)? Hoe kan Mozes ooit rechtspraak uitgeoe-
fend hebben voor zo’n groot volk, voordat hij het ad-
vies van Jetro opvolgde (Ex.18:13-14)? Toen de kwak-
kels neerstreken in de woestijn, verzamelde elke
Israëliet minstens tien gomer, dat wil zeggen zo’n dui-
zend vogels. Om hoeveel miljarden kwakkels moet dit
wel niet zijn gegaan als we uitgaan van zo’n grote be-
volking?
In Num.3:43 staat het aantal van 22.273 eerstgebo-
ren mannen, maar het totale aantal mannen boven de
20 jaar is 603.550 (Num.1:46). Wanneer we daar de
jongens en mannen van onder de 20 bij rekenen, ko-
men we op mogelijk een miljoen mannelijke perso-
nen. Dan is slechts 1 op de 45 mannen een eerstgebo-
rene. Het is ondenkbaar dat de gezinnen zo groot
waren (de meisjes nog niet eens meegerekend).2

Bovendien vermeldt Mozes in het boek Deuterono-
mium dat er in Kanaän zeven volken wonen die gro-
ter en machtiger zijn dan de Israëlieten (Deut.4:38;
7:1,7; 9:1; 11:23).3 Als het bovenstaande getal klopt,
moet dat bij elkaar een veel grotere bevolking zijn ge-
weest dan er tegenwoordig in het land Israël woont.
Toch wordt uit teksten als Ex.23:29-30 en Deut.7:22
duidelijk dat het volk niet in één keer in staat is het ge-
hele land te bewonen. De bergen Ebal en Gerizim bie-
den te weinig oppervlakte om een volk van miljoenen
te verzamelen (Deut.27). Als we de resultaten van Jo-
zua’s verovering zien,4 is duidelijk dat het volk Israël in
het begin maar een deel van het land Kanaän in bezit
had. Jozua stuurde ongeveer 3000 man naar Ai om de
stad te veroveren. In de strijd sneuvelen 36 man en
daarom vlucht het leger van Israël (Joz.7:5). Dit bete-
kent dat ruim 1% van de mannen gedood is en dat
daarmee het hele leger verslagen is. Ook in de volgen-
de bijbelboeken zijn er veel problemen met de grote
getallen. Het getal van gesneuvelde mannen van
Efraïm in Ri.12:6 is groter dan het totale aantal getel-
de mannen in Num.26:37. Volgens Ri.18:11,16
brengt de stam Dan slechts 600 strijders in het veld,
heel wat minder dan het aantal getelden in
Num.26:43. In 1Kon.20:30 valt een stadsmuur op
27.000 man. Waarom is een leger van meer dan
185.000 man nodig om een kleine stad als Jeruzalem
te belegeren (2Kon.19:35)? 
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Behalve deze problemen die binnen de Bijbel zelf aan-
wezig zijn, is het ook van belang de recente demogra-
fische gegevens in de overwegingen te betrekken. De
laatste decennia zijn er allerlei schattingen gemaakt
over de bevolkingsdichtheid in het vroegere Kanaän.
Dit gebeurt op basis van watervoorzieningen, land
voor akkerbouw en veeteelt, de grootte van steden en
dorpen en vergelijking met bevolkingsdichtheid in
andere landen in de Oudheid. Dit levert schattingen
op als: 150.000 mensen in de steden in de IJzertijd
(periode van de Richters) en vermoedelijk 180.000
buiten de steden; in totaal ongeveer 330.000 bewo-
ners. De stad Jeruzalem had in de tijd van David
waarschijnlijk 2000 inwoners, in de tijd van Salomo
5200 en in de tijd van Josia 20.000.5 Het is uiteraard
mogelijk dat de schattingen te laag zijn, maar het ver-
schil met een totale bevolking van Israël van 2,5 mil-
joen is te groot.
Archeologische gegevens met betrekking tot het oude
Egypte wijzen in dezelfde richting. Men schat de be-
volking van heel Egypte in deze periode op 4 à 5 mil-
joen mensen en het is maar zeer de vraag of de Egyp-
tische Nijldelta wel in genoeg voedsel kon voorzien
voor 2,5 miljoen mensen (de daar wonende Egypte-
naren worden dan nog niet eens meegerekend).
Schattingen over de omvang van het Egyptische leger
in deze periode spreken van 20.000 manschappen
(vgl. Ex.14:7 600 strijdwagens). Wat zou de farao met
een leger van deze omvang kunnen uitrichten tegen
een troepenmacht van 600.000 manschappen, zelfs
wanneer deze ongeoefend zijn? Deze en nog andere
problemen doen de vraag rijzen of de getallen wel
goed geïnterpreteerd zijn.

Verdediging van de klassieke vertaling van de
getallen
J.J. Davis geeft in zijn boek Biblical Numerology een
verdediging van de gebruikelijke vertaling van de ge-
tallen. In een bespreking van enige problemen wijst
hij erop dat we allereerst rekening moeten houden
met de wonderen die God verrichtte. Verder acht hij
het mogelijk dat de Israëlieten bij hun vertrek uit
Egypte in een kolonne optrokken van 1000 mensen
breed, waardoor er maar 2000 achter elkaar behoef-
den te lopen (uitgaande van 2 miljoen mensen). Dan
is de stoet hooguit drie kilometer lang geweest. De
uittocht kan dan in een uur hebben plaatsgevonden.
Het argument van de voedsel- en watervoorziening
tijdens de woestijnreis wordt beantwoord met de op-

merking dat God dagelijks manna gaf en water wan-
neer dat nodig was. Mogelijk dat Ps.68:7-9 en Ri.5:4
indicaties zijn van regenbuien die God gaf voor het
volk. Misschien hebben de Israëlieten in de woestijn-
tijd wel cisternen (waterreservoirs) gebouwd om het
regenwater gedurende langere tijd te kunnen opslaan.
Het land Israël heeft voldoende ruimte en vrucht-
baarheid om enige miljoenen mensen te voeden. Da-
vis komt met berekeningen van een eeuw geleden
(1908) uit op 285 inwoners per vierkante mijl (onge-
veer anderhalve kilometer). België had in die tijd 330,
Noord-Holland 455 en Zuid-Holland 469 inwoners
per vierkante mijl. Daarbij komt dat de manier van le-
ven in oude tijden veel eenvoudiger was dan tegen-
woordig en dat men per persoon minder oppervlakte
nodig had om te overleven. In oude tijden was Ka-
naän veel meer bebost dan tegenwoordig en de Bijbel
spreekt over de vruchtbaarheid van het land; tevens
was er veel wild gedierte in de tijd van de intocht
(Deut.7:22). Daarom kunnen er wel twee tot vijf mil-
joen inwoners in Kanaän geleefd hebben. Hoewel er
mogelijk twee miljoen Israëlieten waren, wil dat nog
niet zeggen dat ze militair superieur waren: een nieu-
we generatie trok het land binnen met een minimale
gevechtservaring. Zeker had men geen ervaring met
strijdwagens (vgl. Ri.1:19; 4:3; Joz.17:16). Israël kon
alleen door goddelijke hulp overwinnen. Op grond
van de gegeven argumenten – waarbij hij helaas niet
alle bovengenoemde problemen behandelt – acht Da-
vis het mogelijk dat de getallen in Numeri op de tra-
ditionele manier opgevat moeten worden.6 De mees-
te bijbelwetenschappers, waaronder ook zij die
uitgaan van de betrouwbaarheid van de Bijbel, vinden
Davis’ argumenten echter niet overtuigend en hebben
onoverkomelijke bezwaren, gelet op andere bijbelge-
deelten en de archeologische problemen.

Een andere vertaling van het woord ‘duizend’
Op basis van eerdere voorstellen van W.M. Flinders
Petrie, G.E. Mendenhall en anderen heeft C.J.
Humphreys in 1998 een andere vertaling van het
woord ‘duizend’ voorgesteld. Hij neemt zijn uitgangs-
punt in Num.3:46, waar staat dat het aantal eerstge-
boren Israëlieten het aantal Levieten overtrof met
273. In een wiskundige formule gebracht is dit:
I(e) – L = 273, waarbij I(e) staat voor het aantal eerst-
geborenen in Israël en L voor het aantal Levieten.
Humphreys stelt verder dat L, het aantal Levieten,
ongeveer een elfde van het totaal aantal Israëlieten
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(= I) geweest zal zijn, omdat er twaalf stammen waren.
Dat betekent dus: I = 11L. Tenslotte schat hij het aan-
tal mannen boven de 20 jaar, I20, op ongeveer de helft
van het totaal aantal mannen: I = 2 I20. Met andere
woorden, de helft van de mannelijke bevolking was
waarschijnlijk onder de twintig jaar. Dat is een realis-
tische schatting op grond van gegevens uit de huidige
Derde Wereld en op grond van het feit dat Ex.1:7
meedeelt dat het volk Israël snel groeide in Egypte.
In de aanduidingen voor getallen in Numeri en op
veel andere plaatsen staat het woord ’lp, dat men
doorgaans met ‘duizend’ vertaalt en dat gevocaliseerd
is als ’elep of ’eleph. Lang geleden maakte Flinders Pe-
trie er op attent dat dit woord ’lp ook nog een andere
betekenis heeft, namelijk groep, familie, eenheid of
iets dergelijks (bv. Num.1:16; Ri.6:15). Mogelijk is
die betekenis ook in de getallen van toepassing. In dat
geval moeten we de 46 ’lp en 500 man van de stam
Ruben (Num.1:21) niet meer lezen als 46.500 man,
maar als 46 eenheden met in totaal 500 man. Het is
zelfs mogelijk dat er twee afzonderlijke woorden wa-
ren, die er zonder klinkers allebei uitzien als ’lp maar
die verschillend werden uitgesproken. In later tijd be-
perkte de betekenis van ’lp zich tot duizend. De ken-
nis van de andere betekenis ging verloren en zo wer-
den ’lp ‘duizend’ en ’lp ‘eenheid’, ‘strijdgroep’ door
elkaar gehaald. Met het vergelijkbare Assyrische
woord is hetzelfde aan de hand.
Een voorbeeld van de verwarring rond ’lp zien we in
de verschillende keuzen die moderne vertalingen
soms maken. Zo is het woord in Joz.22:14 door de
Statenvertalers weergegeven als ‘duizenden’ maar
door het NBG als ‘geslachten’.
We moeten volgens Humphreys ’lp op veel plaatsen
weer opvatten als ‘eenheid’ en de aangegeven getallen
terugrekenen. Wanneer we op deze wijze kijken naar
de getallen in Numeri 1, vinden we de in de tabel
hiernaast vermelde cijfers voor de Israëlitische man-
nen boven de 20 (I20).
De totalen in de onderste rij vragen even extra aan-
dacht. De getallen 598 en 5.550 kloppen, als we ervan
uitgaan dat het getal 603.550 van Num.1:46 gelezen
moet worden als ‘598 ’lp, in totaal bestaande uit
5.550 mannen’. Deze verklaring veronderstelt dat er
oorspronkelijk ook echt stond ‘598 ’lp met 5.550
mannen’. Op een later moment hebben de overschrij-
vers de term ’lp niet meer begrepen als ‘eenheid’ maar
als ‘duizend’; zo werden de 598 ’lp tot 598 duizend en
vervolgens ten onrechte opgeteld bij de 5.550.

Als de vraag opkomt of een aantal van gemiddeld
ruim negen soldaten per eenheid niet erg laag is, kan
gewezen worden op de Amarna-brieven, waarin spra-
ke is van eenheden soldaten van tien man.
Wanneer dus het aantal strijdbare mannen ongeveer
5.550 bedroeg, was volgens de formule I = 2 I20 het
totaal aantal mannelijke Israëlieten ongeveer 11.100.
Op dezelfde wijze verandert het resultaat van de twee-
de telling (Num.26) van 601.730 in 596 ‘eenheden’
met in totaal 5.730 strijdbare mannen, bij een gemid-
delde troepgrootte van 9,6.
Vervolgens berekent Humphreys het aantal Levieten.
Dat staat in Num.3:21-39 op de oude en de nieuwe
manier als volgt:
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Stam Huidige
weergave

Aantal
een-
heden

Aantal
mannen

Mannen
per 
eenheid

Ruben 46.500 46 500 11

Simeon 59.300 59 300 5

Gad 45.650 45 650 14

Juda 74.600 74 600 8

Issakar 54.400 54 400 7

Zebulon 57.400 57 400 7

Efraïm 40.500 40 500 12

Manasse 32.200 32 200 6

Benjamin 35.400 35 400 11

Dan 62.700 62 700 11

Aser 41.500 41 500 12

Naftali 53.400 53 400 8

Totaal 603.550 598 5.550 gem. 9,3

Stam Huidige
weergave

Aantal
een-
heden

Aantal
mannen

Mannen
per 
eenheid

Gerson 7.500 7 500 71

Kehat 8.300 8 300 38

Merari 6.200 6 200 33

Totaal 22.000 21 1.000 gem. 48
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Dat een ’lp (‘team’) Levieten veel meer personen telde
dan een ’lp (‘eenheid’) soldaten is niet vreemd: het
werk van de Levieten is niet te vergelijken met dat van
een leger. Wanneer we nu de formule I = 11L erbij be-
trekken, dan komen we bij een I van 11.100 op een L
van 1009. Dat betekent dat we het aantal Levieten
kunnen berekenen op 1009, terwijl in het boek Nu-
meri het gereconstrueerde getal 1000 voorkomt. Dit
resultaat bewijst volgens Humphreys dat we op het
goede spoor zitten.
Kijken we ter controle nog even naar de verdeling van
de soldaten over vier kampen, zoals Numeri 2 die
weergeeft, en als voorbeeld naar het vendel (legerafde-
ling) onder leiding van Juda:

Daaruit blijkt dat ook hier het oorspronkelijke getal
van 185 ’lp met samen 1.400 mannen in later tijd op-
gevat werd als 186 ’lp en 400 en foutief geschreven
werd als 186.400.

Humphreys suggereert dat we op dezelfde wijze op
andere plaatsen in het Oude Testament ook het
woord ’lp zouden moeten vervangen door een woord
als ‘eenheid’ of ‘familie’. Maar dit zal van geval tot ge-
val bekeken moeten worden. Ook berekent hij dat het
gemiddelde Israëlitische gezin ten tijde van de Exodus
8 à 9 zonen had; dat getal doet volledig recht aan de
opmerking in Ex.1:7 dat de Israëlieten zich in die tijd
heel snel vermenigvuldigden. 
Bovendien is het opvallend dat alle getallen in Num.1
en 26 (volgens de gebruikelijke opvatting) eindigen
op 200, 300, 400, 500, 600 of 700, maar dat geen ge-
tal eindigt op 000, 100, 800 of 900. Dit merkwaardi-
ge verschijnsel blijft bij de traditionele opvatting on-
verklaard, maar volgens de nieuwe interpretatie
betekent het dat het aantal mannen varieerde van 200
(Manasse) tot 700 (Dan), maar geen enkele stam is zo
klein dat ze 0 of 100 mannen heeft, en geen stam is zo
groot dat ze 800 of 900 mannen heeft.

Hoeveel personen waren er nu in totaal bij de uittocht
betrokken? Boven zagen we het getal van 11.100
mannen; er is aanleiding om het aantal vrouwen iets
hoger te stellen dan het aantal mannen vanwege de
poging van de Egyptenaren om de jongens uit te roei-
en. Maar boven de 25.000 personen komen we zeker
niet uit. Een groot aantal mensen, maar niet onvoor-
stelbaar voor een woestijntocht.

Hoewel Humphreys’ oplossing op het eerste gezicht
aannemelijk lijkt, blijkt deze bij nader inzien niet
houdbaar. Het aantal dienstdoende levieten tussen 30
en 50 jaar oud (Num.4) blijkt volgens deze opvatting
namelijk groter te zijn dan het totaal aantal levieten
(Num.3), en dat is natuurlijk niet mogelijk:7

Mede naar aanleiding van deze onmogelijkheid heeft
U. Zerbst recentelijk de theorie van Mendenhall en
Humphreys verder aangepast. De aantallen bij ’lp in
de tellingen behoeven immers niet in hun geheel de-
zelfde betekenis te hebben, maar kunnen ook zijn sa-
mengesteld uit zowel eenheden als duizendtallen. Zo
kan bijvoorbeeld 5 ’lp 500 bestaan uit 5 eenheden en
500 mannen (zoals Humphreys zei), maar ook uit 4
eenheden en 1500 mannen, 3 eenheden en 2500
mannen, etc. Theoretisch gezien neemt hiermee het
aantal mogelijke opvattingen van de getallen fors toe.
In de praktijk valt dit echter mee, omdat factoren als
het aantal eerstgeborenen per moeder of het aantal le-
vieten ten opzichte van de totale bevolking het aantal
waarschijnlijke mogelijkheden weer beperkt. Met be-
hulp van deze en andere factoren is het volgens Zerbst
mogelijk te komen tot een geoptimaliseerd aantal Le-
vieten en Israëlieten, dat wil zeggen een aantal dat op
zoveel mogelijk tekstplaatsen tot een bevredigende
uitleg moet leiden.8

Op basis van deze uitgangspunten komt Zerbst tot de
conclusie dat in Numeri 3 ofwel bij alle drie de leviti-

Stam Huidige
weergave

Aantal
eenheden

Aantal
mannen

Juda 74.600 74 600

Issakar 54.400 54 400

Zebulon 57.400 57 400

Totaal 186.400 185 1.400

Num.3
Totaal aantal
levieten

Num.4
Dienstdoende
levieten

Gerson 7 ’lp, 500 mannen 2 ’lp, 630 mannen

Kehat 8 ’lp, 300 mannen 2 ’lp, 750 mannen

Merari 6 ’lp, 200 mannen 3 ’lp, 200 mannen

Totaal 21 ’lp, 1000 mannen 7 ’lp, 1580 mannen
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sche clans, ofwel bij twee van de drie een ’lp in de zin
van ‘duizend’ moet worden opgevat. Dat brengt het
totaal aantal mannelijke levieten op 4.000 (waarvan
40% in actieve dienst) of 3.000 (waarvan 53% in ac-
tieve dienst).
In beide gevallen is het noodzakelijk ook in de tellin-
gen van hoofdstuk 1 en 26 uit te gaan van gevallen
waarbij ’lp wel in de zin van ‘duizend’ moet worden
opgevat. Zouden we hier namelijk vasthouden aan de
bevolkingsaantallen van Humphreys (zo’n 25.000
personen), dan is de stam Levi met 4.000 resp. 3.000
mannen (dus ongeveer het dubbele aantal personen)
buitenproportioneel groot.
Om vast te stellen hoe groot de totale bevolking moet
zijn geweest, gaat Zerbst ervan uit dat een Israëlitische
moeder ongeveer negen kinderen kreeg (dit komt
overeen met het aantal kinderen van de vrouwen van
Jakobs zonen die naar Egypte trokken, mits de vrou-
wen ongeveer evenveel dochters als zonen kregen).
Aangezien het overschot eerstgeborenen 273 bedraagt
(Num.3:46), zijn er onder de Israëlitische stammen
ofwel 4.273 eerstgeborenen (bij 4.000 levieten), ofwel
3.273 (bij 3.000 levieten). Dat leidt tot een totale be-
volking van ofwel 38.000-42.000 personen, ofwel
30.000-32.000 personen.
Vervolgens maakt Zerbst een keuze tussen deze twee
mogelijkheden, door te kijken naar de bevolkings-
groei. Uitgaande van een verblijf van 215 jaar in
Egypte9 en een jaarlijkse bevolkingsgroei van zo’n
2,6% komt hij tot de conclusie dat de omvang van het
volk minstens 36.000 personen moet zijn geweest.
Daaruit concludeert hij dat het eerste scenario, waar-
bij er dus sprake is van 4.000 levieten het meest waar-
schijnlijk is, en stelt hij de totaalbevolking op 36.000-
42.000 personen. Ongeveer 25% daarvan
(9.000-10.500) bestaat uit weerbare mannen. Er
moet in de legertellingen dus zo’n 3 tot 6 keer sprake
zijn van een ’lp die als ‘duizend’ moet worden opgevat
en de gemiddelde omvang van de legereenheden
groeit daarmee tot 15 à 18 mannen.
Zerbst wijst erop dat op andere plaatsen in het OT per
geval bekeken moet worden of een vertaling van ’lp
met ‘duizend’, ‘eenheid’ of een combinatie daarvan
het meest voor de hand ligt. Bij de beschrijving van de
oordelen in het boek Numeri vat hij ’lp op als ‘dui-
zend’. Hij plaatst het oordeel van 17:14[V16:49] aan
het begin van de woestijnreis en dat van 25:9 aan het
einde en rekent zo door dat het, ondanks de jaarlijkse
bevolkingsgroei van 2,6%, aannemelijk is dat de aan-

tallen in hoofdstuk 26 nagenoeg gelijk zijn aan die
van hoofdstuk 1.
Vanuit de archeologie gezien, zijn de conclusies van
Zerbst goed mogelijk. Zerbst pleit er dan ook voor
deze benadering ook op andere plaatsen in het OT toe
te passen waar in de Hebreeuwse tekst sprake is van
grote getallen. Dit leidt volgens hem in veel gevallen
tot bevredigende conclusies.

De visie van Humphreys heeft veel stof doen opwaai-
en. H.J. Koorevaar wijst op de problemen bij de uit-
leg van Ex.38:25-26 (de heffing voor de bouw van de
tabernakel)10 en op de moeilijkheden bij de verklaring
van Num.31 volgens de theorie van Humphreys: de
grootte van het leger, de buit en de heffing voor God.
Kan het woord ’lp ook bij vee en bij goud een andere
betekenis hebben? Hij geeft de voorkeur aan de gang-
bare vertaling, omdat de andere interpretatie op di-
verse plaatsen vastloopt. Volgens hem hebben C.F.
Keil en J.J. Davis veel argumenten gegeven die het
mogelijk maken om op een verantwoorde wijze de
uittocht en reis door de woestijn voor te stellen.
Zerbst bespreekt in zijn artikel beide tekstplaatsen en
geeft daarbij toe met de getallen bij de heffing van de
bouw van de tabernakel niet goed uit de voeten te
kunnen. Met het strijdverslag van Num.31 heeft hij
geen problemen; bij een legergrootte van 9000-
10500 mannen hebben de twaalf ‘oversten over dui-
zend’ allen weliswaar slechts 750 tot 875 mannen on-
der zich, maar dat is geen probleem, omdat het in de
Oudheid zeer gebruikelijk was dat de nominale om-
vang van een leger beduidend groter was dan de wer-
kelijke omvang.
Voor de opsomming van de buit in de tweede helft
van Num.31 geeft Zerbst echter zelf ook al aan geen
verklaring te hebben. Ook hij is van mening dat ’lp
hier alleen maar kan worden opgevat als ‘duizend’. Er
zijn dan dus 32.000 Midjanitische maagden (vs.35),
wat een bevolking van zeker zo’n 160.000 Midjanie-
ten zou betekenen. Archeologisch gezien is dit zeer
onwaarschijnlijk.
Een andere kanttekening die bij deze visie geplaatst
kan worden heeft betrekking op de uitleg van het aan-
tal eerstgeborenen in hoofdstuk 3. Volgens de opvat-
ting van Zerbst gaat het hier om 4273 eerstgebore-
nen, die dan dus in 18 eenheden zijn onderverdeeld.
Zerbst geeft desgevraagd aan geen verklaring te heb-
ben voor de overblijvende 18 ’lp en erkent dat het niet
erg zinvol is hier te vertalen met iets als ‘eenheden’.11
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Zerbst pretendeert dan ook niet het laatste woord
over de kwestie van de grote getallen gesproken te
hebben. Terecht geeft hij echter aan dat zijn model op
veel andere plaatsen in het Oude Testament wel leidt
tot een bevredigende uitleg, zowel wanneer teksten
onderling worden vergeleken als met betrekking tot
de archeologie. Hij geeft daar in zijn artikel diverse
voorbeelden van, vooral ontleend aan de boeken Jo-
zua en Richteren.
Meer fundamenteel is echter de kritiek van de kant
van D. Fouts, J. Milgrom en R. Heinzerling. Zij wij-
zen erop dat de verschillende betekenissen van het
woord ’lp reeds in de oudste tijd voorkomen en dat
het daarom onwaarschijnlijk is dat schrijvers de beide
betekenissen verward hebben. Dit argument weegt
des te zwaarder wanneer men zich realiseert dat uit de
overeenstemming tussen de tekstgetuigen (zoals
SamP en LXX) blijkt dat als zo’n verwarring heeft
plaatsgevonden, dit al erg vroeg gebeurd moet zijn. Er
zijn geen voorbeelden bekend in andere teksten van
dergelijke vergissingen – integendeel, Milgrom geeft
aan dat schrijvers in de Oudheid juist erg nauwkeurig
met dergelijke lijsten omgingen – en daarom is het erg
vreemd dat op zoveel plaatsen in het Oude Testament
dezelfde vergissing gemaakt zou zijn.

Symbolische opvatting van de getallen
Er zijn verschillende pogingen ondernomen de getal-
len op symbolische wijze op te vatten, al dan niet aan
de hand van een rekensleutel.

Gematria
De oudste symbolische uitleg is die van de gematria,
waarbij gerekend wordt met de getalswaarde van de
letters van het alfabet (a = 1; b = 2; enz.). Op deze ma-
nier heeft de uitdrukking ‘de kinderen van Israël’ de
getalswaarde 603. En ‘heel de vergadering van het
volk van Israël’ de getalswaarde 603.551. Dit lijkt ze-
ker veel op het getal 603.550 in Numeri 1 (de ene ex-
tra zou voor Mozes zelf kunnen staan), maar zelfs als
we dit kleine verschil verwaarlozen, blijft nog een pro-
bleem wat we met al de andere getallen moeten doen.
Bovendien stammen de oudste aanwijzingen voor een
dergelijke omgang met de getalswaarde van letters pas
uit de tweede eeuw v.Chr., beduidend later dus dan
het ontstaan van het boek Numeri.

Babylonische astronomie
M. Barnouin vat de getallen tegen de achtergrond van
de Babylonische astronomie op als een symbolische
verwijzing naar de hemellichamen. Hij stelt dat wan-
neer de getallen in Num.1 en 26 door honderd ge-
deeld worden, ze alle met de planeten in verband kun-
nen worden gebracht. Het duidelijkste voorbeeld is
het aantal strijdbare mannen van Benjamin
(Num.1:35): wanneer we het getal van 35.400 delen
door honderd, hebben we de lengte van een maanjaar
(354 dagen). In Numeri 1 komt volgens Barnouin het
getal 949 verschillende keren op verborgen wijze te-
rug: Issakar (544) + Efraïm (405) = Manasse (322) +
Dan (627) = Naftali (534) + Aser (415). 949 is de
lengte van het Babylonische zonnejaar (365), opge-
teld bij de omlooptijd van de planeet Venus (584).
Iets dergelijks vinden we volgens Barnouin in
Num.26: Wanneer we de stammen Simeon (222) en
Aser (534) bij elkaar optellen, komen we op 756, wat
tweemaal de omlooptijd van de planeet Saturnus is.
Zelfs wanneer de lijsten uit hoofdstuk 1 en 26 met el-
kaar vergeleken worden, zien we een dergelijk ver-
schijnsel: een honderste deel van de getelden van Ef-
raïm van zowel de eerste (405) als de tweede telling
(325) leveren samen het dubbele van een zonnejaar
op (730 = 2 maal 365). Overigens neemt Barnouin
soms zijn toevlucht tot meer gecompliceerde bereke-
ningen: Naftali (454), Benjamin (456), Dan (644) en
Efraïm (325) komen samen op een totaal van 1879,
wat overeenkomt met de omlooptijden van Mercuri-
us (116), Venus (584), Mars (780) en Jupiter (399).
Verder ondersteunt Barnouin zijn stelling met voor-
beelden uit het OT waar verwezen wordt naar de he-
mellichamen als ‘de legerscharen van de hemel’
(Gen.2:1; Deut.4:19; vgl. Ri.5:20) en met Gods be-
lofte aan Abraham dat zijn kinderen zo talrijk zullen
zijn als de sterren des hemels (Gen.15:5). De tellingen
van de Israëlieten bevestigen dan ook het heilige ka-
rakter van het volk: zij vormen Gods aardse leger-
macht, zoals de hemellichamen zijn hemelse leger-
macht zijn. Bovendien wordt door de tellingen
duidelijk dat Gods beloften aan Abraham vervuld
zijn.
G.J. Wenham staat positief tegenover de symbolische
uitleg van Barnouin, al vindt hij zijn berekeningen
soms wat te ver gaan. Wel maakt Wenham een kleine
aanpassing. Waar Barnouin namelijk meende dat de
Joden tijdens de ballingschap met het Babylonisch
astronomisch denken in aanraking kwamen, stelt
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Wenham dat reeds in het tweede millennium voor
Christus – dus ook al in de tijd van Mozes – veel as-
tronomische gegevens bekend waren, zodat deze op-
vatting van de getallen ook bij een vroege datering van
de Pentateuch gehandhaafd kan worden.
Barnouins theorie bevat ingenieuze vondsten. Dit is
echter tegelijkertijd de zwakke plek in zijn theorie.
Wanneer je maar lang genoeg rekent met de uitkom-
sten van de tellingen enerzijds en getallen uit de astro-
nomie anderzijds, is er altijd wel een overeenkomst te
vinden. Verschillende uitleggers verwijten Barnouin
dan ook dat hij goochelt met getallen. Ook is er, an-
ders dan Wenham suggereert, geen bewijs dat de Ba-
byloniërs er al vóór de vierde eeuw v.Chr. in geslaagd
waren de omlooptijden van de planeten te berekenen.
Tenslotte is het beslist onwaarschijnlijk dat de schrij-
ver van Numeri, een aanhanger van het monotheïsti-
sche geloof in JHWH, de tellingen van Israël zou stile-
ren naar bevindingen uit de Babylonische astrologie.
Ook Barnouins opvatting van de getallen moet dus
afgewezen worden.

Rekensleutel van Heinzerling
Een andere rekensleutel wordt voorgesteld door R.
Heinzerling. De vraag van Bileam ‘Wie telt het stof
van Jakob en wie berekent de drommen van Israël?’
(Num.23:10a) wordt door hem niet retorisch opge-
vat, maar als een uitdaging voor de lezer de aantallen
in Numeri 1 en 26 met een in het boek Numeri ver-
borgen rekensleutel te ontraadselen. Hij vindt die re-
kensleutel, en wel op de volgende wijze. Eerst deelt
hij alle aantallen in hoofdstuk 1 en 26 vanwege hun
onrealistische omvang door tien. Dan zijn er twee ge-
tallen die niet eindigen op een nul, namelijk Gad in
hoofdstuk 1 (4565) en Ruben in hoofdstuk 26
(4373). De laatste twee cijfers van deze aantallen ko-
men overeen met die van 1365 resp. 273, die we te-
genkomen in Num.3:46,50. Deze getallen vallen
daar op, omdat het ogenschijnlijk afgeronde aantal
Levieten (22.000) vergeleken wordt met een exact
aantal eerstgeborenen (22.273). Deze observaties
vormen volgens Heinzerling een aanwijzing dat de
resultaten van Gad in hoofdstuk 1 en Ruben in
hoofdstuk 26 versleuteld zijn door er de aantallen uit
hoofdstuk 3 bij op te tellen. Om terug te rekenen
moeten deze dus van het totaal worden afgetrokken.
Van de totalen in hoofdstuk 1 en 26 moet vervolgens
5340 resp. 4050 worden afgetrokken; dit zijn name-

lijk de enige getallen die in beide hoofdstukken voor-
komen. Zo komt Heinzerling in Numeri 1 op een to-
taal aantal Israëlieten van 53.650 en in hoofdstuk 26
tot een som van 55.850, getallen die beide deelbaar
zijn door 365 (het aantal dagen van een Babylonisch
zonnejaar). Trekt men nu de aantallen Israëlieten in
hoofdstuk 1 en 26 van elkaar af, dan levert dat het
volgende resultaat op:

170 x 365 – 130 x 365 = 40 x 365

Het verschil (40 x 365) is volgens Heinzerling een ver-
wijzing naar de veertig jaar in de woestijn. Wanneer
bovendien de getallen 170 en 130 door tien worden
gedeeld, leest men daar met behulp van de gematria
achtereenvolgens ‘JHWH’ en ‘één’. Volgens Heinzer-
ling is hiermee het raadsel van hoofdstuk 1 en 26 op-
gelost: de veertig jaar durende woestijnreis staat onder
het teken van JHWH, de ene en enige God van Israël.
Terecht stelt Heinzerling dat geen gewone Israëliet, al
was hij nog zo geleerd, op het idee zou komen de code
op deze wijze te ontcijferen. Dat is volgens hem ech-
ter geen probleem: degene die de getallen op deze wij-
ze versleuteld heeft, zal zijn leerlingen de code mon-
deling hebben toevertrouwd, met het doel dat dit van
leraar op leerling overgeleverd zou worden. In de loop
der tijd is de code echter in de vergetelheid geraakt.
Uiteraard is dit een veronderstelling die nooit meer te
bewijzen is.
Heinzerlings rekensleutel is evenals die van Barnouin
zeer ingenieus gevonden, maar roept het gevoel van
willekeur op. Er moet immers nogal wat veronder-
steld worden om tot de bewuste rekensleutel te ko-
men. Belangrijker nog is de meer principiële vraag
waarom een auteur in de Oudheid zoveel moeite zou
doen om met een ingewikkelde rekensleutel een
boodschap te versluieren die in de rest van het boek
Numeri zo overduidelijk naar voren komt. Verder ver-
klaart zijn symbolische opvatting van de getallen wel
de totalen van hoofdstuk 1, 3 en 26, maar blijven de
afzonderlijke getallen onverklaard en biedt zijn oplos-
sing voor andere tekstgedeelten ook geen houvast.
Bovendien hebben we reeds vastgesteld dat we geen
aanwijzingen hebben dat voor de vierde eeuw v.Chr.
op een dergelijke manier met de getalswaarde van let-
ters werd omgegaan. We moeten Heinzerlings reken-
sleutel dan ook afwijzen.
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Retorische overdrijving
E.W. Davies benadrukt dat we de getallen moeten
opvatten als een vorm van propaganda, zoals dat in
de tijd van het Oude Testament in de omgang met
getallen gebruikelijk was. D. Fouts, die uitgaat van
de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, komt
onafhankelijk van Davies tot een dergelijke conclu-
sie. Fouts noemt in zijn artikelen archeologische tek-
sten van koningen van andere volken. Daar is het ge-
bruik van hyperbolische, overdreven getallen, zeer
gebruikelijk. In een Ugaritische tekst staat: ‘Laat een
menigte van proviand voorzien worden, en laat hij
uitgaan. Laat het machtigste leger van proviand voor-
zien worden. Ja, laat een menigte uitgaan. Laat uw
sterke leger talrijk zijn, 300 maal 10.000, dienst-
plichtigen zonder getal, meer soldaten dan geteld
kunnen worden.’ De Assyrische koning Salmanesar I
(ca. 1275-1245) beschrijft dat hij na een overwin-
ning 14.400 soldaten blind maakte en wegvoerde;
zijn opvolger Tukulti-Ninurta I (ca. 1245-1208) ver-
dubbelt dit aantal: hij voerde 28.800 Hethitische sol-
daten weg. Zijn dit afgeronde getallen (4 resp. 8 af-
delingen van 3600) of is hier een hyperbolisch
gebruik aanwezig? In het Oude Testament zijn 55
voorbeelden van getallen boven de 100.000 aanwe-
zig, terwijl wij in andere teksten in het Midden-Oos-
ten slechts 25 voorbeelden kennen. Mogelijk zijn de
grote getallen in de Bijbel bedoeld om de grootheid
van de God van Israël of de grootheid van koningen
als David te onderstrepen, zonder dat ze opgevat
moeten worden op onze manier. Toegepast op de tel-
lingen van het Israëlitische leger hebben de grote ge-
tallen volgens Davies de functie de vervulling van de
beloften aan de aartsvaders te benadrukken: hun na-
geslacht is inderdaad zeer talrijk geworden.
Een belangrijk bezwaar tegen deze meer algemene be-
nadering is, dat onvoldoende rekening gehouden
wordt met de getallen die heel gedetailleerd zijn. Op
zich kan het grote getal in Numeri 1 bij de stam van
Juda wel de machtige positie van die stam aanduiden,
maar waarom krijgen de stammen Simeon en Dan
ook grote getallen, terwijl ze in de geschiedenis van Is-
raël maar weinig of geen betekenis hebben? Zerbst
noemt nog een tweede bezwaar, namelijk dat een der-

gelijke overdrijving van de omvang van Israëls leger
juist tegengesteld is aan de strijdverslagen die we in
vooral Exodus en Jozua aantreffen: het Israëlitische le-
ger is relatief klein en het is slechts te danken aan
Gods grootheid dat overwinningen worden behaald.
Wanneer de tellingen van Numeri 1 en 26 bedoeld
zouden zijn als propaganda, zouden we dan ook eer-
der kleinere aantallen verwachten zodat de macht van
God duidelijker naar voren zou komen. Een legerom-
vang van zo’n 600.000 man kan juist eerder de vraag
oproepen of Gods bemoeienis nog wel nodig is.

Samenvatting en conclusie
De grote getallen in onder meer het boek Numeri
stellen uitleggers voor raadselen. Een traditionele op-
vatting van de getallen, zoals we die in de gangbare
bijbelvertalingen aantreffen, roept bij de uitleg van di-
verse geschiedenissen en bij vergelijking met de ar-
cheologie veel vragen op. De meeste bijbeluitleggers
zoeken dan ook naar andere mogelijkheden de getal-
len verklaren.
In deze excurs is een overzicht gegeven van de menin-
gen die weerklank vinden onder uitleggers die probe-
ren recht te doen aan de historische betrouwbaarheid
van de Bijbel.12 Sommige van de gepresenteerde voor-
stellen zijn beslist onwaarschijnlijk (Barnouin, Hein-
zerling). Er blijven echter enkele opvattingen over
waar veel voor te zeggen valt.
Op veel plaatsen leidt de visie van Zerbst – een verbe-
tering van de standpunten van Mendenhall en
Humphreys – tot een bevredigende uitleg. Op basis
van de verschillende betekenissen van het woord ’lp
komt hij tot een Israëlitische bevolking van zo’n
36.000 tot 42.000 personen. Ook het standpunt van
Davies en Fouts, die de getallen opvatten als hyperbo-
lisch spraakgebruik, is beslist het overwegen waard.
Deze beide opvattingen kennen echter onopgeloste
problemen en bieden geen sluitend antwoord op de
vragen. Het is met de huidige stand van het onder-
zoek dan ook niet mogelijk tot een sluitende verkla-
ring te komen over de grote getallen in de bijbel-
tekst.13 Wellicht dat in de toekomst archeologische
vondsten meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
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Noten
1 Zie Excurs 1, ‘Chronologie’ in SBOT, deel 1.
2 C.F. Keil neemt echter aan dat het aantal van de eerstgebo-

renen alleen het aantal aangeeft dat in 13 maanden gebo-
ren is, de tijd tussen de uittocht op de 14e dat van de eerste
maand van het eerste jaar (14-01-01; Ex.13:2) en de wetge-
ving op 01-02-02 (Num.1:1). Keil rekent met behulp van
bevolkingsstatistieken uit, dat er in die tijd 37.600 eerstge-
boren kinderen kunnen zijn, waarbij 22.273 jongetjes goed
passen.

3 Het is onwaarschijnlijk dat bedoeld is dat de gezamenlijke
volken sterker zijn; die uitleg kan eventueel in Deut.7:1,
maar niet in 7:7.

4 Zie ‘Websites Numeri’ op www.studiebijbel.nl.
5 Zie het werk van D. Fouts.
6 J.J. Davis, 58-67.
7 Heinzerling (2000), 250.
8 Eerder had J. Wenham al iets dergelijks voorgesteld. Hij

was echter van mening dat ’lp niet met ‘eenheid’ maar als
’allup ‘stamhoofd, leider’ (Gen.36:15) weergegeven moet
worden. De getallen van MT zijn een combinatie van dit
verkeerd begrepen ’allup en ’lp dat soms wel degelijk ‘dui-
zend’ betekent. Door ervan uit te gaan dat er ’allupim
(‘oversten’ of wellicht ‘helden’) over honderd en over vijftig
bestonden, berekent hij de omvang van het Israëlitische
leger op ongeveer 18.000 man, wat een totale bevolkings-
omvang van 72.000 impliceert. Het grootste manco van
Wenhams voorstel is dat hij weliswaar de getallen in
Num.1 en 26 kan verklaren, maar dat hij zijn systeem
moet aanpassen om in andere hoofdstukken ook tot aanne-
melijke resultaten te komen. Wenhams voorstel heeft dan
ook weinig aanhang gevonden.

9 Zie Excurs 1, ‘Chronologie’, in SBOT, deel 1.
10Zie echter de uitleg van deze tekst in SBOT, deel 1.
11In een persoonlijk e-mailbericht aan M. Rotman, gedateerd

15 juni 2005.
12Om deze reden zijn voorstellen dat de lijsten de aantallen

weergeven uit de tijd van David of kort voor de Babyloni-
sche ballingschap buiten beschouwing gelaten. Overigens
menen velen dat de getallen ook voor de tijd van David te
hoog zijn.

13Om deze reden stelt Ashley voor eenvoudigweg alle
genoemde getallen door tien te delen. Hij geeft echter toe
dat de zo verkregen getallen nog steeds aan de hoge kant
zijn en dat het bovendien niet aannemelijk is dat in een
tekst waar getallen door woorden weergegeven worden zo’n
vergissing per ongeluk gemaakt zou zijn. Een opzettelijke
reden om de getallen te veranderen, noemt hij niet. Ashley
geeft zelf dan ook al aan dat zijn verlegenheidsoplossing
niet erg overtuigend is.
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