Acceptatie

De Nieuwe Vertaling: officieel breed
aanvaard maar geen standaardbijbel

En wie nu geen vreemdeling is van vrije genade, zal moeten
erkennen dat de Statenvertaling de geur ademt van dat
heiIgeheim. En dat ontbreekt nu precies aan de nieuwe vertaling.
Hier zijn wel woorden vertaald, zinnen aaneen geregen. Maar
~et innerlijke leven kunt ge daarin niet vinden.2
Men proefde in de Nieuwe Vertaling de moderne geest van denken. De
verschijning ervan leidde tot een duidelijke keu ze voor de Statenvertaling.
Op de vraag <Waarom nu nog steeds de Statenvertaling?' klinkt sindsdien
het antwoord:
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De Nieuwe Vertaling kan een succes genoemd worden. I Na
haar verschijning werd zij door vrijwel alle protestantse
kerkgenootschappen en groeperingen geaccepteerd voor
kerkelijk gebruik, ook door de Evangelisch-Lutherse Kerk,
die voordien een eigen vertaling in gebruik had. De OudKatholieke Kerk aanvaardde de NBG-vertoling /95/ van het
Oude Testament naast haar eigen versie van het Nieuwe
T estament.
Nooit eerder werd een Nederlandse bijbelvertaling officieel zo breed
gedragen. Het succes was enerzijds te danken aan het draagvlak, waarop
de vertaling berustte: zij was het product van breed samengestelde
vertaalcommissies met leden uit de diverse protestantse
kerkgenootsc happen en van verschillend e modalite iten. Anderzijds aan de
gevolgde strategie: men had de les van het verleden (het gros van
protestants Nederland was verknocht aan de Statenvertaling) ter harte
genomen en bewust een vertaling in de lijn van de traditie nagestreefd.
Toch bleef kritiek op de N BG-'lJertaling 1951 nie t uit. Met name op
uitgerekend het punt van haar verhouding tot de Statenvertaling werd zij
van twee zijden zwaar onder vuur genomen.

Geen alternatief voor de Statenverta ling
Ondanks de trouw aan de protestantse vercaaltraditie, miste men in de
rechterflank van de gereformee rde gezindte de vertrouwde klanken van de
Statenvertaling . D e nieuwe vertaling zou tekort doen aan de diepte van de
openbaring van God. De oorzaak daarvan zocht men in het feit dat de
vertaling anders dan de Statenvertaling niet het werk was van door Gods
Geest geleide mannen, maar het resu ltaat van het overleg van theologen
van verschillende richtingen. De vertalers van de Statenvertaling waren
'Godvruchtige mannen' die het 'heiigeheim' kenden. En dat is merkbaar:
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Nieuwere vertalingen prediken algemene verzoening;
betwijfelen of ontkennen C hr istus' Godheid, veranderen de
man/vrouw verhouding, gaan in tegen de 'bloedtheologie'.
Erfzonde en maagdelijke geboorte worden wegvertaald. Hel en
verdoemenis mogen niet meer genoemd worden, het heil wordt
verhorizontaliseerd en de bevrijdingstheologieën en hun
materialistische exegese bepalen de vertalingen .
Zo wordt de ergerlijke inhoud voor de natuurlijke mens glad
gestreken; onbegrijp elijke zaken, zoals de Dri e-eenheid, wo rden
terzijde geschoven of weggelaten, terwijl men ni et ziet op ons
verduisterd verstand en dat het gaat om zaken die ook de mens
in de staat der rechtheid te hoog zouden zijn. Een Bijbel zonder
aanstoot is geen Bij beL Het is een woord naar de mens en
bedriegelijk, komend vanuit de geest des afgronds. J
Om kort te gaan: de strijd tegen de Nieuwe Vertaling was een strijd voor
het behoud van op de Statenvertaling gebaseerde theologische concepties.
De NBG-vertaling 1951 werd beschouwd als her begin van ecn proces van
geestelijk vervaL H aar verschijning leidde uiteindelijk tot de oprichting
van d e Gereformeerde Bijbelstichting (1969) ter verdediging van de

Statenvertaling.

Een breuk met de traditie
Het Woord van God klinkt in onderscheiding van de Statenvertaling niet
helder door in de NBG-vertaling 1951. Dat was ook de klacht van de
hervormde predikant Frans H. Breukclman (1916- 1993). Hij
karakteriseerde de verschijning als 'bijna zoiets als een ramp' en leverde in
de jaren 1952 - 1953 argumentatie voor die uitspraak door middel van een
serie artikelen in het tijdschrift In de Waagschaal.· Zijn bezwaar tegen de
Nieuwe Vertaling was dat de vertalers geen consequent concordante
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vertaling hebben gegeven. Door na te laten termen die functioneel zijn
voor de uideg en de verkondiging van de Bijbel door eenzelfde
Nederlands woord te vertalen, hebben zij het zicht op de eenheid en de
samenhang in de Schrift verduisterd en de sleutel tot verstaan
weggenomen. Breukelman benadrukte ten zeerste de eenheid van de
Bijbel. Naar zijn mening klinkt als één passage uit de Bijbel wordt
voorgelezen, de gehele Bijbel mee. Strikt concordant vertalen is daarom
een noodzaak. Formeel-equivalent vertalen is bij hem meer dan het in
praktijk brengen van een vertaaltheorie met als oogmerk het coloriet van
de brontaal vast te houden. Het is de basis van een schriftbeschouwing,
een geheel eigen theologie, waarbij de verkondiging van de Schrift
gerelateerd is aan het woordgebruik en de woordvolgorde van de
brontaal. Het Woord van God is als het ware identiek aan de brontekst
met als gevolg, dat de vertaler die woordgebruik en woordvolgorde van
het origineel ruet respecteert, gevaar loopt de verkondiging te
verduisteren.
Ook Breukelman was van mening dat met de Nieuwe Vertaling een
proces van verval was ingezet. Met betrekking tot Groot Nieuws voor U
(1972) kwam hij tot de volgende uitspraak:
Het is een haeretische theologie, het is de anthropologiserende
theologie van een ordinair en banaal geworden modernisme, die
in zulk een vertaling rondspookt en verwoestingen aanricht. s
De Groot Nieuws Bijbel (1983) typeerde hij als
een kerkelijk en wetenschappelijk schandaal (... ) wat er staat dat
lezen zij nier, en wat zij lezen staat er ruet. Zij hebben gebroken
met de gereformeerde vertaaltraditie. Wat zij in 1951 nog niet
durfden, is nu in Groot Nieuws geschied. Deze breuk met de
traditie is een radicale breuk! Als men breken wil, dan moet dat
door de tekst worden geëist!6

De rol van schriftbeschouwing en theologie
In dit kader blijkt de kritiek op de NBG-vertaling 1951 haar oorsprong te
hebben in schriftbeschouwing en theologie. De bezwaren tegen de
vertaling van aan de ene kant vertegenwoordigers van de rechterflank van
de gereformeerde gezindte en aan de andere kant Breukelman hebben
gemeen dat, wat zij als Woord van God beschouwen, naar hun oordeel
niet meer helder doorklinkt. Over wat precies de inhoud van het Woord
van God is, gingen de wegen overigens uiteen. Ook was dat het geval ten
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aanzien van de vraag hoe het proces van verval het beste gekeerd kon
worden. In de rechterfIank van de gereformeerde gezindte trok men zich
terug op de S~atenvertaling en stak men veel tijd en energie in enerzijds de
totstan~kommg van een zo zuiver mogelijke editie van de Statenbijbel, en
a~der~~Jds de ontmaskering van nieuwere venalingen als de vruchten van
elgentl}dse en verwerpelijke theologieJ Men stelde zich overigens niet op
het standpunt <dat er principieel geen nieuwe vertaling gemaakt zou
mogen worden'; zo'n vertaling moet echter 'dan wel goed zijn,
betrouwbaar in hoogste graad, immers het gaat om Gods Woord uniek
onfeilbaar door Gods Geest geïnspireerd.'B Aan die criteria vold~ed tOt'
dusver alleen de Statenvertaling. Alle reden dus om die vertaling te blijven
koesteren.

Bijbelvertalen in discussie

Breuk~lman ~as niet eenkennig. Naast de Statenvertaling gaf hij hoog op
van Dte Schrift. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mi!. Franz
Rosenzweig (1954 -1962). Bovendien maakte hij school. Zowel onder
protestanten als onder rooms-katholieken verwierf hij zich medestanders.
Zijn kritiek leidde tot een kerkgrenzen doorbrekende en telkens weer
uitbarstende twist over het bij belvertalen tussen voorstanders van
dynamisch-equivalent vertalen en advocaten van formeel-equivalent
v~rtalen, Als vrucht van zijn ideeën ontstond het plan een alternatief te
bieden voor de NBG-vertaling 1951, een idiolecte vertaling van de Schrift
de Vertaling om voor te lezen (Oude Testament, vanaf 1974), Daarnaast '
werd op tamelijk grote schaal een variëteit aan idiolecte vertalingen van
bijbelboeken en bijbelgedeelten gepresenteerd, en werd het onder
theol~gen b.on ton om af te geven op de NBG-vertaling 1951 en de latere
vertalmgen 10 de omgangstaal. Hiertegenover werden hebraïserende en
graeciserende eigen vertalingen gesteld.
Al met al leidde de verschijning van de NBG-vertaling 1951 tot een
d.iscus~ie over bijbclvertalen en de methodiek van bijbelvertalen die
SIndsdien nog niet tot rust is gekomen.

Geen standaardbijbel
Nooit eerder werd een Nederlandse bijbelvertaling officieel zo breed
gedragen als de NBG-vertaling 1951. Ook de Statenvertaling niet. Wat
gezag betreft heeft de Nieuwe Vertaling de Statenvertaling echter niet
naar de kroon kunnen steken. Eeuwenlang was de Statenvertaling de
standaardbijbel in vri~:vel geheel protestants Nederland. In de twintigsteeuwse maatschappelIjke en kerkelijke verhoudingen kon de NBGvertaling 1951 zich zo'n positie niet verwerven. Haar positie stond niet
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alleen ten gevolge van de boven beschreven kritiek ter discussie, maar ook
om een geheel andere reden. Verstaanbaarheid als voornaam kenmerk van
bijbel vertalen kwam hoog op de agenda te staan. Op dat punt schoot met
name het Nieuwe Testament, waarvoor de grondslagen al in 1911 en
volgende jaren gelegd waren, bepaald tekort. Zo werd de Nieuwe
Vertaling voor velen een vertaling, die naast andere vertalingen werd
gebruikt, ook in de eredienst, en vond bijvoorbeeld, vanwege haar
helderheid en leesbaarheid, de rooms-katholieke Willibrordvertaling
(1960 [Nieuwe Testament); 1966-1973 l Oude Testament); 1975; 1995) ook
onder protestanten ingang. Deze voldeed in een klimaat, waarin in
toenemende mate de vraag 'voor wie vertaal ik?' (tot de kerk behorende
personen, rand- en buitenkerkelijken, jeugdigen enzovoorts) gesteld werd
en de noodzaak van concentratie op de doeltaal gevoeld werd. Deze trend
leidde tot de publicatie van een groot aantal bijbelboeken in eenvoudig
Nederlands en mondde uiteindelijk uit in Groot Nieuws voor U (NT,
1972) en de Groot Nieuws Bijbel (1983; hetziene editie 1996), gesteld in
'omgangstaal' met als kenmerken: grote toegankelijkheid, een tendens tot
parafraseren, verkorting, samenvatting en het bewust loslaten van
traditionele vertaal wijzen. In het beschreven klimaat paste ook de
verschijning van Het Boek (1988), dat kwalitatief de mindere van is de
Groot Nieuws Bijbel, en dat in evangelische kringen naast de N BGvertaling 1951 ingang heeft gevonden en in hervormd -gereformeerd
milieu ter verheldering naast de Statenvertaling gebruikt wordt.

Nieuwe Vertaling verscheen, reeds de behoefte aan herziening gevoeld en
werd de noodzaak daarvan ook door het Nederlands Bijbelgenootschap
erkend. Men ging aan de slag lO, maar de beoogde revisie raakte in het slop,
vanwege het plan voor een oecumenische bijbelvertaling eo onenigheid
tussen theologen en neerlandici. Een halve eeuw verder moet het besluit
de werkzaamheden ten behoeve van de revisie af te breken, betreurd
worden. De Nieuwe Vertaling was door de wijze waarop recht werd
gedaan aan de protestantse vertaaltraditie in Nederland, een waardige
opvolger van de Statenbijbel en actualisatie meer dan waard. Men hoeft
geen helderziende te zijn om vast te stellen dat in de eenentwintigste eeuw
aan zo'n vertaling behoefte zal blijken te bestaan.

Prof.dr. C. Houtman is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische
Universiteit Kampen (Oudestraat).
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Terugblik
De NBG-vertaling 1951 is, zoals we zagen, door rechts en links zwaar
onder vuur genomen. Op het middenveld was het aanmerkelijk rustiger.
Daar genoot zij een zekere waardering en erkenning, maar viel haar over
het algemeen geen uitbundig onthaal teo deel. Sedert haar verschijning
werd de Nieuwe Vertaling vergezeld door de niet direct als een
compliment bedoelde typering 'comprornisvertaling'9, de uitkomst van
compromissen, in verschillende opzichten: het resultaat van de
beraadslagingen van vertalers van uiteenlopende theologische ligging, die
zich ten doel stelden een waarlijk nieuwe vertaling te presenteren in goed
twintigste-eeuws Nederlands, maar daarnaast zich ook gebonden voelden
rekening te houden met de vertrouwdheid met de Statenvertaling bij de
toekomstige gebruikers.
Heeft de NBC-vertaling 1951 geen betere kwalificatie dan
'compromisvertaling' verdiend? Naar mijn mening is dat zeker wat het
Oude Testament betreft het geval. Wat niet betekent dat de vertaling niet
voor verbetering vatbaar zou zijn. Met reden werd op het moment dat de
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