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De Statenvertaling geëerd en gerelativeerd:  
de positieve en negatieve kanten van de herziening 
 
We mogen ons sinds eind vorig jaar verheugen over alweer een nieuwe Bijbelvertaling: de Herziene 
Statenvertaling. Zoals gebruikelijk zijn de meningen verdeeld. Tegenstanders uit vrijzinnige en 
rechtzinnige hoek zien er respectievelijk een zinloos achterhoedegevecht in of een list van de duivel. 
Voorstanders zijn blij dat op deze manier de Statenvertaling ook voor jongeren leesbaar blijft. Ik zie 
zowel voor- als nadelen. 
 
Elke vertaler kan je vertellen dat het makkelijker is om een nieuwe vertaling te maken dan om een 
bestaande vertaling te herzien. Als je zo’n herziening serieus aanpakt, dan zul je namelijk ook de 
brontekst goed moeten bestuderen. Zo heb je dan in feite met twee teksten te maken waaraan je 
allebei recht moet doen. Dat levert lastige problemen op. Geen enkele vertaling is volmaakt. 
Wanneer je nu op basis van de bestudering van het origineel tot het inzicht komt dat de vertaling die 
je moet herzien ongelukkig of zelf fout is, hoeveel vrijheid is er dan om dat te corrigeren? Waar ligt 
de grens en wie bepaalt die?  
Het is bekend dat het Nederlands Bijbelgenootschap indertijd ook serieus bezig geweest is met een 
herziening van de vertaling uit 1951. Na een aantal jaren is men daarmee gestopt. Men kwam er niet 
uit en besloot dat het meer zin had om te werken aan geheel nieuwe vertalingen met heldere 
uitgangspunten en duidelijke vertaalregels. Zo werden de Bijbellezers bediend met eerst de Groot 
Nieuws Bijbel, later de Nieuwe Bijbelvertaling en over enkele jaren  de Bijbel in Gewone Taal. 
Dat er op initiatief van de Gereformeerde Bond binnen de PKN, in samenwerking met de Christelijk 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten een herziening van de Statenvertaling tot 
stand is gekomen zegt in de eerste plaats iets over de status van deze Bijbelvertaling uit 1637. Er is in 
betrekkelijk korte tijd heel veel werk voor verricht. Via voorpublicaties en informatie via een eigen 
website is dat in alle openheid gebeurd. Men kan onder de indruk komen van de ijver en ook van de 
kwaliteit van het werk. Maar was dit alles deze inspanning ook waard? 
 
Winst 
 
De grootste winst van de Herziene Statenvertaling is misschien wel het nieuwe inzicht dat dit project 
oplevert over de eigen aard van de Statenvertaling. Daarvoor moet men dan wel de bijgeleverde 
brochure “De Statenvertaling herzien” lezen of de informatie op de website www.statenvertaling.nu. 
Verrassend genoeg wordt daarin behalve met veel respect ook met de nodige relativering gesproken 
over de Statenvertaling. Over het algemeen staat deze bekend als “zeer getrouw aan de grondtekst”. 
Zo staat dat ook in de inleiding te lezen. Vaak gaat men er daarbij van uit dat de Statenvertaling ook 
concordant is; dat wil zeggen: dat in de vertaling steeds hetzelfde woord gebruikt wordt voor het 
Hebreeuwse of Griekse origineel. Bij nader inzien blijkt dat de Statenvertaling echter helemaal niet zo 
concordant is en soms zelfs onnodig varieert. De Statenvertaling bevat ook fouten. Dat wordt 
ruiterlijk erkend. We weten tegenwoordig nu eenmaal meer over de grondtalen dan in de 
zeventiende eeuw. Het voortschrijdend inzicht blijkt ook uit het feit dat in de Herziene 
Statenvertaling veel meer teksten zijn weergegeven als poëzie. 
Het is ook goed om te weten dat de(nog niet herziene) Statenvertaling die men nu gebruikt in veel 
opzichten afwijkt van het origineel uit 1637. De herziening is gebaseerd op een verbeterde druk uit 
1657, maar ook daarna zijn er nog flink wat wijzigingen doorgevoerd. Zo is de spelling voortdurend 
aangepast. Ook het gebruik om niet alleen de Godsnaam maar alles wat naar God, Jezus of de Heilige 
Geest verwijst met een hoofdletter aan te duiden is van later datum. 



Door alle aandacht voor de manier van vertalen van de Statenvertaling krijgen we ook weer wat 
beter zicht op de overeenkomsten en verschillen tussen de vele Nederlandse Bijbelvertalingen. Dat is 
een goede zaak op een terrein waarop zoveel vooroordelen leven. Zo is het een recensent opgevallen 
dat de Herziene Statenvertaling veel lijkt op de NBG vertaling uit 1951. In feite blijkt ook de vertaling 
uit 1951 veel trekken te hebben van een herziening van de Statenvertaling. Alleen al het feit dat 
vertrouwde teksten als de Tien Geboden en het Onze Vader ongewijzigd bleven, zegt genoeg. 
Vergeleken met de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 maakt de Herziene Statenvertaling nog eens goed 
duidelijk wat het verschil is tussen een vertaling van de Bijbel als boek van de christelijke kerk (HSV) 
of als een verzameling oud-oosterse geschriften (NBV).  In teksten zoals Genesis 3:15, Psalm 2:7 en 
Jesaja 7:14, die in het Nieuwe Testament en de christelijke kerk op Jezus betrokken zijn, is dat door 
bijvoorbeeld het hoofdlettergebruik ook te zien in de HSV. In de NBV daarentegen is geen rekening 
gehouden met de betekenis die deze teksten binnen het geheel van de Bijbel later gekregen hebben. 
 
Kanttekeningen 
 
De Herziene Statenvertaling is dus gebaseerd op een heldere keuze voor het lezen van de Bijbel in 
een christelijke traditie. Dat is duidelijk en consequent en daarmee ook een goede zaak. Toch lijkt de 
zaak hier eenvoudiger te worden voorgesteld dan hij in feite is. In een traditie zit altijd ontwikkeling. 
Ook al probeer je het altijd bij het oude te houden, je zult steeds opnieuw je relatie moeten bepalen 
tot de veranderende wereld om je heen. Ook behoudende lezers van de Statenvertaling ontkomen er 
niet aan. Veelzeggend is het feit dat de Statenvertaling tegenwoordig doorgaans zonder de 
oorspronkelijke kanttekeningen wordt gedrukt. In de herziene versie zijn de kanttekening ook niet 
herzien. Toch hadden de oorspronkelijke vertalers geëist dat hun vertaling niet zonder hun 
opmerkingen over mogelijke andere vertalingen of over mogelijke misverstanden zou worden 
gepubliceerd. Het is wel te begrijpen dat het niet tot een herziening van de kanttekeningen is 
gekomen. In de begeleidende brochure wijt men het aan gebrek aan menskracht, maar het zou ook 
wel eens te maken kunnen hebben met gebrek aan eensgezindheid. Denk maar aan de harde kritiek 
van sommigen uit de orthodoxe hoek op de vertaling. 
Wat zouden de Statenvertalers er van hebben gevonden dat men bij de herziening van hun werk 
geen gebruik heeft gemaakt van de best mogelijke Bijbelhandschriften? Sinds de zeventiende eeuw is 
er een schat aan nieuw materiaal ter beschikking gekomen. Daar is nauwelijks wat mee gedaan, 
omdat men daarmee al te zeer zou afwijken van het origineel. Ik kan me niet voorstellen dat de 
Statenvertalers blij geweest zouden zijn met het feit dat hun vertaling later in bepaalde gevallen de 
voorkeur zou krijgen boven de Bijbeltekst zelf. In het tijdschrift Met Andere Woorden van december 
2010 (ook in te zien op de website van het NBG) schrijft Jan Krans hierover behartigenswaardige 
zaken betreffende het Nieuwe Testament. Een simpel voorbeeld uit het Oude Testament is Psalm 
145:13. In de Herziene Statenvertaling staat terecht aangegeven dat deze Psalm een alfabetisch 
acrostichon is, waarbij de eerste letters van de regels in de volgorde van het alfabet staan. Dat maakt 
goed duidelijk dat er een regel ontbreekt. Die is teruggevonden in een versie van de Dodezeerollen. 
Aan de lezer van de Herziene Statenvertaling wordt dit onthouden.  Die zal daarvoor te rade moeten 
gaan bij een andere vertaling. Sowieso is het raadzaam om bij serieuze Bijbelstudie verschillende 
vertalingen te gebruiken. De Herziene Statenvertaling verdient daarbij goede, zij het gepaste 
aandacht. 


