13

Interpretatie september 1996

Het Oude Testament in de
NBG-vertaIing 1951

A.G. Soeting

Herinneringen, bij de verschijning van een
dissertatie
.
P 19 februari 1996 promoveerde aan de Vrije
Universiteit J.A. Koole op een dissertatie over de
NBG-vertaling van het Oude Testament. 1 Ik heb
dit proefschrift met meer dan gewone belangstelling
gelezen, want het riep vele en goede herinneringen bij
mij op. Een klein deel van de beschreven geschiedenis
van wat Koole het 'vertaalproces' noemt, heb ik persoonlijk meegemaakt. Van januari 1957 tot maart 1% 1 heb ik
als adjunct-secretaris van de afdeling Vertalingen van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de vergaderingen
van de Revisiecommissie voor het Oude Testament bijgewoond, die vergaderingen voorbereid, de notulen
geschreven en de besluiten van de commissie verwerkt.
Van de leden van de toenmalige commissie is bij mijn
weten niemand meer in leven. Wellicht heeft het zin, dat
ik bij Kooles dissertatie een enkele aantekening geef, als
aanvulling.

O

Er kwam na de verschijning van de Nieuwe Vertaling in
1951 een lawine van artikelen op gang, waarvan de
meeste een Hinke dosis kritiek bevatten. Het NBG had
zelf om kritiek gevraagd, ook aan de kerken. Als ik mij
goed herinner, heeft het moderamen van de Synode der
Nederlandse Hervormde Kerk 'porties' van het Oude
Testament ter beoordeling verdeeld over de verschillende classes en de Brede Ministeries daarvan. De predikanten hebben zich met enthousiasme en gedrevenheid
van hun opdracht gekweten, gezien de stapel kritiek die
binnenkwam, in totaal 38 foliovellen. Het was de taak
van mijn voorganger, G. Abma, en mij al die kritiek uit
brieven, artikelen en boeken te verzamelen en te
registreren op systeemkaarten, die geordend waren naar
de bijbeltekst. Wanneer de commissie bijeenkwam,
werden de stukken die betrekking hadden op het aan de
orde zijnde hoofdstuk via dit register tevoorschijn
gehaald, en tijdens de vergadering voorgelezen en uitvoerig besproken. De behandeling van deze kritische
opmerkingen verliep buitengewoon traag; soms werd er
slechts een enkel hoofdstuk of een deel ervan behandeld
tijdens de maandelijkse samenkomst.
Om het werk te bespoedigen, heb ik toen het volgende
bedacht: Als voorbereiding op de vergadering verwerkte
ik de kritiek bij een Hink aantal hoofdstukken in beknopte
en gecodificeerde vorm op een gestencilde lijst met de
volgende tabellen: Er staat: ... ; dit worde ... ; in volgende
tabellen de naam van de inzender en waar mogelijk heel
beknopt het argument. Deze stencils werden tevoren
rondgestuurd. In een laatste tabel van genoemde lijst

konden de leden vóór de vergadering met een enkel
teken aangeven of zij al of niet akkoord gingen met het
ingediende voorstel. De behandeling ging nu veel sneller,
de brieven, artikelen enzovoort hoefden niet meer te worden voorgelezen; men kon thuis voorwerk verrichten. Veel
ingekomen kritiek hoefde niet meer besproken te worden
als bleek dat alle leden die niet acceptabel achten.

Een positief aspect
Er is veel negatieve kritiek geuit op de Nieuwe Vertaling,
veel ook ten onrechte, omdat men de achtergrond van
de besluitvorming ten aanzien van bepaalde vertalingen
niet kende. Helaas zijn de positieve kanten minder vaak
naar voren gebracht. Op een positief aspect wezen
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J.J. Kijne en F. Visser in het aardige boekje De Nieuwe
Vertaling, Amsterdam 1952, en wel op het oecumenische aspect. Verschillende oudtestamentici 'kenden
elkaar alleen uit wederzijdse polemieken', maar de deelnemende theologen van zo verschillende afkomst hebben elkaar gevonden. Het werk van het NBG in het algemeen, en de bijbelvertaling in het bijzonder, is van groot
oecumenisch belang geweest in een tijd, waarin de protestantse kerken nog nauwelijks contact met elkaar hadden . De commissie die ik heb mogen dienen, vormde
een hecht team. Zo heb ik de christelijk-gereformeerde
prof. L.H. van der Meiden eens horen verzuchten, toen
hij vergeefs een moderniserend revisievoorstel trachtte
tegen te houden: 'Was Beek [vrijzinnig-hervormd! AGS]
er maar, die had me wel geholpen. '
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K.A. Deurloo, F.J. Hoogewoud e.a., Beginnen bij de
letter Beth. Opstellen over
het Bijbels Hebreeuws en
de Hebreeuwse Bijbel,
Kampen 1985, p. 74-79.
A.R Hulst. Old Testament
Translation Problems,
Leiden 1960.
Omstreeks 1960 is op
mijn suggestie het woord
'Nieuw' op het titelblad
van de vertaling NBG- '51
geschrapt.

Er zijn natuurlijk fouten gemaakt. Zo was afgesproken dat
het Hebreeuwse woord 'edah zou worden weergegeven
met 'vergadering' en qahal met gemeente. In Numeri
15:5 is sprake van de qahal van de 'edah; dat werd dus
'de gemeente van de vergadering', maar ik ontdekte dat
in Exodus 12:6 dezelfde uitdrukking was vertaald met
'de vergadering der gemeente'. En in het boek Jozua,
waarin 'edah veertienmaal voorkomt, had men in de
hoofdstukken 20 en 21 achtmaal 'edah met 'gemeente'
weergegeven. De commissie gaf mij opdracht al die
plaatsen en andere als Psalm 74:2 recht te breien.
Men vergete niet, dat de Nieuwe Vertaling in de vrije
tijd van de vertalers is vervaardigd. Alleen dr. A.R. Hulst
is enige tijd, ik meen in de oorlogsjaren, vrijgesteld
geweest.
Een enkel woord over de kritiek van F. Breukelman. In
de jaren 1952-'54 had hij in het blad In de Waagschaal
buitengewoon scherpe, soms bijzonder onhoffelijke kritiek laten horen op de Ni~uwe Vertaling. AI deze artikelen zijn door Abma en mij geanalyseerd. Iedere tekst die
volgens Breukelman fout was vertaald, werd op een
kaartje genoteerd. De kaarten met Breukelmans kritiek
werden echter in tegenstelling tot de andere, in een
aparte lade geborgen en aanvankelijk niet bij de behandeling betrokken. Op aandringen van leden als
M.A. Beek, W.H. Gispen en Th.c. Vriezen zou een aparte
vergaderdag gewijd worden aan de kritiek van BreukeIman. Ik heb toen Breukelman aangeschreven om de resterende artikelen, die niet meer in In de Waagschaal
waren gepubliceerd, te mogen ontvangen .
Vóór bedoelde vergadering maakte ik mijn stencil op en
typte de tabellen: 'Er staat... ; dit worde: .. .' Die tweede
tabel kon ik echter niet invullen, want Breukelman had
geen enkel voorstel , althans niet in het Nederlands
gedaan. Hoe het dan wel moest, zei hij in feite niet. Hij
citeerde enkel de Vertaling-Buber/ Rosenzweig. De
bewuste vergadering vond plaats, maar na een kwartier
werd besloten, Breukelmans kritiek niet langer in behandeling te nemen, vanwege het ontbreken van voorstellen. Wel erkende men, dat er aan de concordantie veel
ontbrak en dat daar iets aan gedaan moest worden. Een
aantal leden was het voor een deel wel eens met Breukelmans kritiek, maar men besefte dat de principes, door
Breukelman voorgedragen, een totaal nieuwe vertaling
vergden. De Revisiecommissie had nu eenmaal een
beperkter opdracht.
Er heerste een prettige sfeer tijdens de vergaderingen.
Prof. Beek heeft zijn herinneringen daaraan treffend te
boek gesteld, onder meer in de feestbundel voor dr.
Aleida G. van Daalen. 2 Slechts een enkele maal werd de
harmonie verstoord. Eén keer betrof het een besluit van
het Hoofdbestuur. De leden van de Revisiecommissie
hadden van het Hoofdbestuur van het NBG geëist, dat
althans in enkele edities van de Nieuwe Vertaling alternatieve vertaalmogelijkheden zouden worden opgenomen
en het Hoofdbestuur had daarmee ingestemd.
Nu was er in 1947 een internationale conferentie van
bijbelvertalers geweest in Woudschoten te Zeist. Daar
was het besluit genomen om ten behoeve van bijbelvertalers op het zendingsveld een lijst te publiceren van
moeilijk te vertalen teksten met suggesties voor oplossingen. De conferentie had de commissie, die in Neder-

land bezig was met het vertalen van het Oude Testament, gevraagd om een dergelijke lijst samen te stellen.
De secretaris van de commissie, dr. A.R. Hulst, vervaardigde daarop lijsten van a) teksten die bijzonder duister
zijn en eigenlijk onvertaalbaar, b) teksten waarbij oude
vertalingen de sleutel leveren tot een mogelijke weergave van het Hebreeuws, en c) teksten waarbij meer dan
één legitieme vertaling van de Hebreeuwse tekst mogelijk is. Deze lijst werd gepubliceerd in opdracht van The
United Bible Societies, als eerste deel van een serie Helps
for Translators. 3 Het Hoofdbestuur van het NBG
beschouwde, tot verontwaardiging van de Revisiecommissie, de uitgave van dit boek als inlossing van zijn
belofte aan de commissie gedaan.
Een tweede geval, waarbij de boosheid van de commissie werd opgewekt, deed zich voor in de tijd dat ik
voor de commissie werkte. In die dagen, of liever jaren,
werd het Boek der Psalmen gereviseerd. Ik had de gereviseerde tekst uitgetypt en rondgestuurd . Een der leden
had die tekst laten lezen aan ds. H. Hasper, die toen op
zijn beurt een serie artikelen met zeer negatieve kritiek
had gepubliceerd over deze tekstrevisie waarop natuurlijk een embargo rustte. Dat is Hasper zeer kwalijk genomen .
Ik denk met dankbaarheid terug aan de tijd, dat ik de
Revisiecommissie heb mogen dienen. Ik heb er veel
geleerd. Helaas is het resultaat van het werk van de Revisiecommissie nooit gepubliceerd. Toen er plannen kwamen om samen met de Katholieke Bijbelstichting een
nieuwe vertaling te vervaardigen, is het werk aan de
revisie van de oude Nieuwe Vertaling" gestopt. De vertaling van het Oude Testament zoals wij die gebruiken,
heeft dus geen revisie ondergaan.

Het Nieuwe Testament
De Revisiecommissie voor het Nieuwe Testament had
minder werk te doen. De vertaling van het Nieuwe Testament was dan ook al in 1940 verschenen. Toch kwam
ook zij regelmatig bijeen omdat zij, net als de Revisiecommissie voor het Oude Testament, ook fungeerde als
'Adviescommissie' voor de vertalers op het zendingsveld. Die zaten met vragen, waarop commentaren geen
antwoord bieden. Hoe moet je weten wie de oudste
was, Maria of Martha, als er in de taal waarin je vertaalt,
geen woord bestaat voor broer of zuster, alleen voor jongere of oudere broer en zuster (Luc. 10:38-40)? Zo stond
dr. J.L. SwellengrebeI voor de vraag hoe hij in een taal,
waarin geen woorden waren voor rechts of links, de
plaats van de engel in Lucas 1: 11 moest weergeven. De
commissie heeft toen veel tijd besteed om de windrichting van de tempel en de attributen daarin vast te stellen.
Vele van de antwoorden van de 'Adviescommissies' zijn
verwerkt in de He/ps for Translators.
Graag wil ik nog wijzen op een interessant aspect van
het werk van de Vertaal- en Revisiecommissie van het
Nieuwe Testament. De vertaalcommissies mochten geen
tekstkritische arbeid verrichten. Zij moesten uitgaan van
respectievelijk de BibJia Hebraica, uitgegeven door Rud.
Kittel, en het Novum Testamentum Graece, uitgegeven
door Eberhard Nestie. De Voorrede van de eerste druk
van de Nieuwe Vertaling van het Nieuwe Testament
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(1940) vermeldde echter: 'In zeer enkele gevallen, zoals
in joh. 1: 18 en Rom. 5: 1 is van den tekst Nestie afgeweken en de gebruikelijke vertaling overgenomen.' Johannes 1: 18 heeft 'de eniggeboren Zoon' ; in de tekst van
Nestie staat, terecht, monogenès the; , de eniggeboren
GOd. In Romeinen 5:1 geeft de Nieuwe Vertaling: 'Wij
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met
God.' 'Wij ... hebben', échomen; Nestie gaf echter \
échoomen, mogen wij hebben. In de zestiende druk
werd door dr. Nestie de Griekse tekst echter gewijzigd in
échomen.
Dr. Erwin Nestie, die zijn vader na diens dood was
opgevolgd, heeft op een enkel puntje zijn editie gewijzigd op verzoek van de commissie van het NBG, en wel
in de twintigste druk van NestJe. Tweemaal ging het om
een leesteken. Marcus 1:24 en Marcus 14: 18 werden
voorzien van een vraagteken. In Handelingen 13:33
(onze vertaling vers 32) werd het bezittelijk voornaamwoord gewijzigd: 'En wij verkondigen, dat God de
belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft. ' De Griekse tekst van NestJe had
aanvankelijk toTs téknois hèmoón, aan onze kinderen. De
commissie van het NBG was van mening, dat hèmo6n
wel de oudste overlevering was, maar niet de oorspronkelijke, want de lezing hèmo6n heeft geen zin. De commissie gaf.dr. Nestie de suggestie, hèmoón te wijzigen in

hèmTn, aan ons. Dr. Nestie antwoordde, dat hèmTn door
slechts weinige handschriften was 'bezeugt' , maar hij kon
zich toch wel verenigen met het voorstel van de commissie.
Het was erg prettig, dat dr. Nestie gehoor gaf aan suggesties van onze nieuwtestamentici. Nestles voortdurende wijzigingen schiepen echter ook problemen. In de
zestiende editie van NestJe stond nog, 'dat johannes
optrad in de woestijn'. De NBG-vertaling was daarin
Nestie gevolgd. In de zeventiende druk werd dit: 'johannes doopte in de woestijn'. De NBG-vertaling volgde op
de voet. In de twintigste druk van NestJe bleek echter de
lezing van de zestiende druk weer te zijn hersteld. De
Nederlandse commissie vond het nu toch al te kras om
NestJe blindelings te blijven volgen. Zij liet dr. Nestie
weten: 'Uw tekst heeft de positie van een Textus Receptus ingenomen. Breng geen wijzigingen meer aan in de
tekst!' Dr. Nestie antwoordde 'daB man es eben nie allen
Leuten recht machen kann!' Inmiddels verscheen van
Nestles Griekse Nieuwe Testament een 'neu bearbeitete
Auflage', de 26ste en nog weer latere drukken. Deze
editie biedt een tekst, die volgens andere principes is
vastgesteld en op een aantal plaatsen afwijkt van de
vorige drukken. De NBG-vertaling 'SI zal echter niet
meer worden aangepast. Er is geen Revisiecommissie
meer.
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