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Hoe beoordeelt men een
bijbelvertalíng?

a heteersle dcclvan WcÍk in uitvoering in rg98

kwam cr ccn cnormestroom van reaclics op
gang. Deze is op ccn hcldereen vriendcliik rela-

tivercndc manicÍ bcschrcvcn en geintcrprcrccrd door
Henri Bloemen'. Hct pÍojcctrcam van het NBV hccf( vanaI
hct begin duidelrkgenlatktdlr mcn dc kririck bcwusr
hcefc willcn oprocpcn cn dcze kririek zier rls ccn wczcn
lijke bijdrage aan hcr proccs drr moet leiden tot dc nieuwe
vcrraling. Er is ecn synrposium aan gewijd'. In hct twccde
deel vin Werk rn uityoaring wordt uitgelegd ho. dc binncn
gckomen kritiek wordt verwerkt cn hoe dczc ook door-
werkt bij de herzicningvan de vertaalmethodc cn vrn dc

toc dusver gepublicecrdc rckstcnr. Ook gingen een ;renral
medewerkers aan dc NBV vil lrtikelen in discussicmet
criticir.

Golven van kritiek
Inmiddels heeft hct wcinig zin meer om nog rc proberen

invlocd uic tc oefe[en op dc gang van zakcn. N jct omdat
dir rochgeen zin zou hcbben, zoÀls lan Doclnrrn in dit
tijdschrift fiuni zooo)bewccrdc, maar omdet men nu bij
de NBV in de afrondende [:lse zit. Er i5 arn hct beginvan
zooS cen grens gesteld: nicuwc opmerkingen wordcn nict
meer in ovcrwcging gcnomcn. Toch blijf. dc NBVmet
neme de kerkelij kc gcmocderen bezig houdcn cn wcl
omdat men zich voorbcrcidt op de vraag oídc NBV accep-

txbel zalzrn als dc nicuwe kerkbijb€1. De Gereformeerde
Bijbclstichring hrd hcr oordeelal snel klaar.ln ccn bro
chureuit 199E wordt gewezen op 'het gevrer' va n dc NBV'.
D. Gereformccrdc Bond in de Nedcrlandsc Hcrvormdc
Kerk heeft de NBV nog dc twccde kans vrn lvcrk iI lrin o€-

ring 2 gegund, mlrr is uircindelijk niec vccl posiricvcru.

Tussentijds is cr ook nog ccn dcgclijke srudiebundcl van

Vrijgemaa[,( Gcrclor n]ccrdc ziidc ver:. henen. !\.r.lrrn men

zich kÍitisch mear ook positicf uitlaer over dc vcrschcnen
proevcnT.

Zo is er in koÍrc tijd ccn cnorme hoeveelhcid nr;rtcrieel
gcproduceerd (wrarondcr ook flog cnkele nict gcpub]i
cccrdc docrorlrlscripricsl over bijbelvcrtalcn in hcr rlge-
mccn en over dc NBV in hct bijzonder eD drt nict illcen
vinuir de hock vrn dc kcrkcn cn de bijbclwctcnschrppen
n eÍ ook vanuit dc (vcr)rarlwetcnschappen. Sinds cnkcle

rnrenden bcn ik in drt nrrtcriea I gedokcn in hcr krdcr van

ccn door de Theologischc UoiveÍsiteit Keorpcn cn hct
N BG gclinJncicr d proj.ct drt rnoer rcsultcr crr in ((n
rl,ctcnschappelijkc bcschrijving cn beoordcling vrn de

rotsundkoming vrn dc NBV Nu hccft hct w( inrÈ /rn om

nogccns uitde dockcn rc docn hoc men dir projcct heefr

aangepakr. Der is in dc cigcn publicarics vrn hct NBC il
voldoende gebcurd. Ook dc kritiek is el bcschrcvcn cn

geao:lysecrd. Toch is rrog niet alles gezegd ovcr dc NBV.

Om tc bcgin nert moct dc dcln i( ie\ e t cr ( r lir) t rluÈ t (r

schrnen. Er woldr momentecl diuk aaD gewerkt. Als de

vertaling cr cenmral is, daD moet zij op ccn heldere
manier bcschrcvcn wordcn: is hcr voorafgcJtelde doel
bereikt eo met welke middclen is dat a[ of nict gebeurd?
Dat is ingewikkcldcr dan menop het ce$tcgczicht zou
denkcn Hct vereisr een zckcrc afstand tot de zaakcn bij
dc bUbcl isdat nier makkelijk. Daarom zel cr cxrn aan-
dacht ran dc tc gebruiken mcthodc bestced moetm wor-
deo.

Kritiek op bf bclvertalingen
Hct islccÍzàimom iekijken naerdcm.rnicrwarropin
her verledcn bijbclvcralingen zijn beschreven.ln 19Eo

schreefM.P.lan der Mar4 redectcuÍ van uiqgeverij Het
SpccÍum (eigcnear ven hctopyrighr van dc Petrus
Canisius vcrtaling), ccn arrikelover dir onderwerps. Hij
onderschcidtdaarin onder mccr vicr vormen van kritiek:
gÍondrckstkritiek, brongerichte kririck, doclraalkitiek en
theologische kritick. Nog itrtcrcssanter is de'kririck in
uirvoeriug', bijvoorbeeld in de tikclen van C.ee§

Houtman ovcÍ dc Grcot Nicuws Bijbcl'en de in r9E7 ver-
schcnen nicuwc vcrraling vín de cvangclian cn
Handelingen bij de KBS''. Hij beschrijft hoe de besprokcn
vertalingcn hun eigen plek innemcn tcn opzichtevan eer-

dere venalingcn cn hoc de voorrgrandc discussieovcr ver
taalm«hoden de gegevcn kririck bepxalt. Devertalingcn
wordcnbeoordeeldophetvoorkomcnvan traditionele
bijbeltaal, op 'on thistorisering' (hcr uitwissen var het
eigrn, historisch bepaalde karakter v.n dc tckstJ, op
'lcvcnd igheid' en op consistcn t ic. Trlrij ke voorbcelden
passrren derrbij dc revue.

In dc disscrlarie vÀnAnnckcdc VÍics" wordtecn ten
dens zichtbaar dic duidelijkook bij dcNBV is waar re
nemrn: dc locncmende invloed ven dc vertaalwetenschap,
Dar is vooreltc zien aan de mànicr walropzij de verhou
ding tusscn de grondtekt en de veÍlaling beschrijft: ccn

bewcrkclijkc maar zuivere manicr om dc onvcrmijdelijke
verschuivingcn tussen bron- en doclrckt in kaart tc bren
gcn. Daarain voorefgaat een overzich( van de oncsraans-

geschicdenis en her wordrafgcsloren mct onderzoek near

deontvangst van dc vertalingdoordc lezers. Hec lijkt een

goede manicrom mee aan dc slag tcgxan. Heteerste
onderdecl hclpt om de doelstelling scherp tc krijgen:
welkc motieven speelden een rolom merdeze nieuwe ver_

taling tc komcn en welkcmiddelen hccft men daartoc
gcbruikt? Hct twccde onderdccl bicdr vanuitccn heel

anderc, voornamelijk tcchnische gczichtshoek gegcvens

\raaruir afgclcid kan worden hoc men dit docl heeft pro-

berm tc bcreiken en ofdirgelukt is. Dit laatsre kan dan
ookgepcild worden via dc rcacties vrn dc lczers. War

bctrcftdc NBV is zo'n lezersondcrzock nog nietgoed
mogelijk. Drr vrargt tijd. Een bijbclvcrtaling moetde
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krns krijgen om over de cersre schok, d ie de wijziging van

vcrttouwde tektcn doorgaans oplevcrt, heen te komcn.
Intussen is er op dir gebied al wel het cen en aÍrder
gcd.an. Sommige dagbladen woegen gcdchr lezers om
hun mening" cn aande universircit van Tilburg is cr al
..n dicpcr gravend ondcrzoekgeweest near de manier
wrarop lezers rcageerdenop tcktcn van de NBV'r.
Vooralsnogzal ik mij richten op de voorgeschiedenis en
dc beschrijving vande vertaling. Hicrsrip ik alleen wàt
dingenaan.lk hoopcr later nog bocken over vol tc schrij,
vcIl.

Wat er aan de NBV vooraf ging
Menigeen weetzich nogde hefrige discussie naar eenlci
ding van de Nieuwc Veraling uic r95r ce herinneren.'a
Dic bleefvoortduren dejaren daarnJ cn werd ve$terk!
door dc uitgave vin dc Croot Nicuws Bijbel. Dc grote ver-
schillen van inzichr mÀaktcn cerderc plinnen vooreen
occumenische vcrtaling onuiwoerb:ler. Toen er in r9E9

drn toch een eerstc ilnzet in dic richring wcrd gegevcn,

blcven de oudc tcgcnsrcllingen welop deichrergrond
rncespelen. Een en ander werkt ook door in degesteldc
doelen,Zozegr RobcrtScholma, dc projectleider van dc
NBV:'De vertaling moe! indcrdaad lan een groot spec

tru m van vcr wr(hu ngcn voldoen. Hct i< geen comprom ts

vln tradities, maer een sterkc vertiling die bove[ de p]r
tij.n staar, die rechr doct aan de brontckst, die wccr nier
losstaat van de kcrkclijke traditics -'i Het lijkr erop alsof
cic gcmaaktc kcuzc voor dc merhode waarbij een zccr

gtotc rol is wcggelegd voor de (niet-rheologischel vertxal-
wcttoschap mede bepeald is doordevrocgere discussies.

Iu dapresenraric van de methode en van de eerste rcsulla
tcn wordt hct onderwerp van dc theologisch gevoeligc
tcktangemedcn. Licver legt mcn de nadrukop dc wcns
omEergocd lirerair Nederlands te komen.

Eca ander opmerkelijk gegcvcn uirde voorgeschicdcnis
Èhctfcit dar mer de Willibrordvertaling nog maaÍ korr
gclcden ccn relarieíposiricfonrvangcn en inmiddcls ook
d pcer gerevisccrde Nederlandsc vertalingop de markr
kw-rm. Enkcle medewerkers aan dcNBV, waerondcr
Sijbold Noorda,dc voorzitrer van de begeleidingscom-
misrie, warcn daarbij zelfs betrokkcn. Dàr roepr vanzelí
dcvrlag op neardc rclatie tussen beide. Het belangruksre
vcrschil is dat deNBV nadrukkelUk niergebonden is aan
éfu bepaalde kerk of geloofsgemcenschap. Daarmee gaar
opmcrkelijk genoegeen wens in vervulling dic de bepaald
nict vooruitsrÍcvcnde I.P.M. vrn der Plocg uiiie in zijn
bespreking van de Willibrordvertaling van 1975.'óAan de
etrdaÍe kant was hijookkitisch over hct werken in com
missies. Drt is tijdrovfnd cn leverr vcclàl compromlsscn
op: & meerderheid beslistcn'niet wat de mecstcompe,
tentc deÍ commissie erover denkC.''

Bcschrij ving en beoordeling
DcNBV zet hoog in. HeelduidelUk is dar in dc uitspriík
vanNoorda opgcrekcnd ín het Rcformarorirch Dagblad
vxngoktober 1998:'We proberen dc inhoud, zeg malr her
dytremisch-equivalcnte, én dc oorspÍonkelij kc reksrkcn-

t' trl
.rl

L'lt\

b

Jti
iri
\;
\,t

/
I
t,

it I

,'t i

a

' il

I)

I
.1

.t

),



z8

merkcn te bewaren, maar wclmct de huidige raalmidde
len van hct Nederlands. Hc! gaet omgoed literair
Nedcrlands, waarbij alle rckstkcnmerken ovcrcind blij
ven.' Vcrtaalwetenschapper Hcnri Bloemen mcrkt hicrbij
zuinigics op:'Dat moet ecrst ran gedeta illeerdc studics
bewczcn worden"3. Het is duidclijkdat hij mindcropti
misrisch is drn de mensen van dc NBV over de mogclrk-
heid van dc vollcdige weergave van dc bronteks! in de

docltaal.ln bijstelling van dc methodevoor dc NBVop
grond van dekitiekop lv(rk in uiaoerinB r lijkr mcn wat
ir zijn richtingop teschuivcn.

Hoe komt men nu torccn goed€ beschrijving verIde ver-
taling, waarbij duidelijk wordt in hoeverreen op wclkc
manier hetgesteldc docl bcieikt wordt? Hct lUkr me el
een helc vooruitgang dar dc thcologen toegeven dat vcrta
leoeen vakapart is. Ecn vertaling kan mcn nicr beoorde-
len opgrond vanenkele, thcologÈch gevoeligc woorden of
rekstcn.ln het verlederl is dat maar al te vaakgcbeurd.
Een Írrii(en veillg vcr I vooÍbeeld is dc mànicr wr.rrop in
19t2 in Amerikade Reviscd StandardVersion ontvangen
werd''q.1n lesajaT:14las mcn'young woman'in plaats van
het vcrtrouwde 'virgin' uit dc King lames Version. Dat
leidde rot ccn soorr volksopstJnd wàJrbij in sommigc
gevallcn dominees voor uirzinnige gemeenrcs dc
gewraaktc nicuwc vertaling verbrandden. Zo vcr zalhct
met dc NBV niet komen. Toch ziet men ook nu dc'sjibbo-
lets'alwccr opduiken.

De door de vertaalwetenschap aangeboden mcchodcs lij
ken hicr cen uifweg tc bicdcn, zoals al aangcgcven in de

dissertllic van Anneke de Vrics. Toch kan mcn in hct
geval van een bijbelvertaling nict zomaxrde in dc taalwe
tenschap gebruikelijke minicren om een vcrriling re

beschrijven cn tc beoordelcn ovcr nemen. Zo bcscaat er
een rendcns omde doeltcksr rls eenzelfstandigc teksc re

zien en tc bcoordelen en pas in lweede instanricdc rclatie
mer hcr origineel re ondcrzoeken'0.
Vertarlwctcnschappers bctrokken bij de NBV wijzendÀar-
entegen op hct karakter vrn brbeltekren als'scnsitive
rexrs'oízclfs als'iconcn'r'. Drt betckcnt drt dc brontckst
de norm blijft. Het is de mocite waard om tconderzoeke[
in hocvcrre de Íaditic in dc vorm van vroegerc vcrtalin
gen dic norm mede bepralr. Ook hetomgckccrde is denk-
baer: in ccn poging om los rc komen van die tÍaditiczou
men door kunnen slain níxr de anderc kant. Dat wordt
zichtbaarals de verschuivingcn russenbron- cn doekekst
in kaarr gcbrachtzijn. Ecn bruikbarc methodc daa rvoor
lijkt mij die van Kittyvan Lcuvcn Zwart:r. Hcr voert te

ver om drr hier uir dc docken tc docn.Ik vermcld hier
slcch!s het door heargesrcldc doe[. Hergaàr om het
opsporcn van de vertalergebo ndcn verschuivingcn, die

hctgevolgzijn van een kcuzc van de vcÍtaler en dicop
grond diarvan indicaties kunncn bevatten mct bctrek-
king tot interprctatie er srrategie. AIs hctgoed is

bevescigt dit hetgeen van tcvoren wasafgesprokcn en
gcprcscnteerd als het doelvan de NBV, maar misschien
komen cr ook nogandcrczakcn nrar boven.
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gcval stccds mindcr in hcf gcloofcn srccds nrccr in dc

ervaring. Tcnminsrc. d:rr lijkt hct op, gcruigc de groci
van de New Age, de chrrismxrische bewcgingcn, her
Nieuwc Tijdsdenken cn dc incroposofic- Mi.1r !vJrrovcr
prar€n zU? Met bchulp vin rrrysrici vrn wclccr uit de
joodse, chrisrelijke en islinri!ische trrditic wordt gczocht

naar gezichtspuntcn dic kuntlen hclpcn bij hcr duiden
van dc moderne religicuzc crvxring.
Naast plcnairc lczingcn zijn er ook vcrschillcndc kunst
zinnige en studiewcrkgrocpcn.
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