
VAN "NIEUWE VERTALING" NAAR "GROOT NIEUWS" 
Over het grondbeginsel van bijbelvertalen 

F. H. Breukelman en B. P. M. Hemelsoet 

Vertalen is niet zo ()nschuldig als het lijkt. In veel gevallen zal dat 
niet zo onmiddellijk aan het licht treden. Er zijn talloze werken van 
buitenlandse auteurs, vooral moderne, waarvan in het Nederlands 
maar één vertaling voorhanden is. In die éne vertaling kan de 
huidige nederlandse lezer van dat werk kennis nemen. Deze lezer 
kan zich zo, middels die éne vertaling, een voorstelling vormen van 
dat werk, waarover het gaat. Doorgaans geldt bij zulke vertalingen 
als een aanbeveling dat de geboden vertaling niet als een vertaling 
herkenbaar is, en daardoor gemakkelijk leest. Maar de lezer heeft 
geen andere keus. Hij weet niet wat hem onthouden wordt. 

Met de vertalingen van de Bijbel is het echter anders gesteld. Van 
de Bijbel zijn veel vertalingen in het Nederlands voorhanden en 
derhalve kunnen zij met elkander worden vergeleken. Daarom kan 
er niet meer onschuldig over de vertalingen van de Bijbel worden 
gesproken. Vroeger of later komen niet alleen de onderscheiden 
vertalingen onder een kritische beoordeling, maar komt ook de 
wijze van vertalen in het geding. 

Een zin als die van Marthe Robert, ondanks alle intellectuele en 
literaire zwier, vermag het vraagstuk, nu er meer dan één vertaling is 
niet te peilen. Zij schrijft: "On ne donne pas au traducteur l'im
portance décisive qui lui revient en fait, je ne dis pas seulement dans 
la diffusion de la littérature, mais dans la circulation et la fabrication 
des idées. Qu'on imagine pourtant à quoi la Bibie, n'elÎt-elie été 
connue que dans sa langue et son pays d' orgine, se jat trouvée 
necessairement réduite. 11 n' est pas de religion, pas de doctrine, pas 
d'innovation dans l' o1:dre intellectuel qui ne doive entièrement à la 
traduction ses chances d' expansion et son pouvoir de durer" (Marte 
Robert, Livre de lectures, Parijs, 1977, p. 66). 

Dat geldt evenzeer voor de opmerking: de psalmen zijn in het 
Hebreeuws geschreven, maar dank zij het Latijn worden zij nu nog 
in de kerk gezongen. Want dat beroert de vraag nog niet naar de 
wijze (en de wijsheid), waarop vertaald is, waarop vertaald wordt. 

Het klinkt ook heel slim om ie vragen of degenen die de Bijbel 
alleen in vertaling kennen, veel wezenlijks ontgaat (zo Heldring 
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n.a. v. een artikel van Kessels in de Mededelingen van de Verenigzng 
van Vrienden van het Gymnasium, october 1984, in NRC-Han
delsblad 16 november 1984). Maar als bijna in één adem in dat 
artikel van Kessels wordt gezegd: "Men heeft wel gesteld dat in de 
Renaissance de vertaling van dermate groot belang was, dat de 
Reformatie voor een belangrijk deel als een strijd tussen vertalers 
kan worden beschouwd", is daarmede het strijdperk niet verlaten, 
integendeel. We staan er volop in. 

De reformatie heeft het vraagstuk van de vertaling, de wijze van 
vertalen in het hart van de discussie aangaande de schriften, en het 
schriftgezag willen plaatsen. Voor wie geen vreemdeling is in het 
Jerusalem (van het Westen) van de discussie rondom de vragen die 
het vertalen van de Bijbel stelt, weet dat Frans Breukelman zich in 
het brandpunt van deze discussie bevindt. Van zijn hand zijn voor
treffelijke opmerkingen en kritische beschouwingen bekend 
(hoewel soms moeilijk te achterhalen). Uit zijn mond zijn daaren
boven spitse, prikkelende uitspraken te horen. 

Zijn oordeel over de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel is 
vernietigend. Breukelman heeft die vertaling getypeerd als een ker
kelijk en wetenschappelijk schandaal. Want, zegt hij, wat er staat dat 
lezen zij niet, en wat zij lezen staat er niet. 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! 

Die woorden klinken hard en doen velen verdriet. Maar toch, 
ook een werk als de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel, hoeveel 
jaren er ook aan moge zijn gewerkt, en hoeveel energie en tijd en 
emotie en geld er ook in zijn geïnvesteerd, behoort niet meer aan de 
vertalers, maar aan de lezers van dat Grote Nieuws. Zoals bij ieder 
werk geldt, het is maar de vraag of de auteur de aangewezen 
autoriteit is om uitleg van zijn werk te geven. Een auteur kan 
inderdaad naar zijn bedoeling worden gevraagd, maar ook in dat 
geval valt hetgeen de auteur te zeggen en schrijven heeft niet samen 
met hetgeen geschreven te lezen is gegeven. In de volgende teksten 
van de hand van Breukelman zet deze zijn opvattingen in de discus
sie kracht bij. 

Breukelman kiest partij tussen de in principe twee vertaaltradities 
die er te onderscheiden zijn: enerzijds die van Hiëronymus en 
Luther, en anderzijds de gereformeerde traditie; anders gezegd, bf 
men laat de bijbelse getuige in onze taal spreken, bf men probeert in 
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onze taal de bijbelse getuige zijn eigen taal te laten spreken. Voor 
alle duidelijkheid: het is te simpel om het verschil tussen deze twee 
vertaaltradities alleen maar te beschrijven als het verschil van twee 
talen. Want de alleroverheersende vraag is: wat wil de tekstzeggen? 
Dat overstijgt de vraag naar de keuze voor de een of andere taal. 
Grotere dingen zijn hier in het geding. 

Bovendien moge het duidelijk zijn dat ook de bovengenoemde 
vertaaltradities niet "zonder meer" tegen elkander kunnen worden 
uitgespeeld. Want ook bij Hiëronymus en Luther is nog van een 
zekere geremdheid sprake, zij weten nog van het ubi est mysterium. 
Want waar van een mysteriumsprake is, moet je je bijvoorbeeld aan 
de woordvolgorde houden. Deze rem is bij de vertaling van Groot 
Nieuws niet meer aanwezig. Daarbij komt, aldus Breukelman, de 
onhebbelijkheid om de schrift uit de kerk weg te halen. Daarom 
noemt hij die vertaling ook een kerkelijk schandaal. 

De lezer van de teksten van Breukelman weet hoezeer hij inge
nomen is met het werk, de Verdeutschung, van Buber-Rosenzweig. 
Vandaar dat zijn beschouwingen daar een aanvang nemen. 

B. P. M. Hemelsoet 

Martin Bubers formulaing van het grondbeginsel 
In 1936 heeft Martin Buber onder de titel Die Schrift und ihre 
Verdeutschung bij de Schocken-Verlag te Berlijn een bundel op
stellen gepubliceerd, waarin de beginselen worden besproken, 
volgens welke hij "gemeinsam mit Franz Rosenzweig" opnieuw 
de Schrift heeft vertaald. In deze bundel zijn eveneens zes belang
rijke opstellen van Frans Rosenzweig opgenomen. 1 

In verkorte vorm vinden we de inhoud van dit boek terug in het 
44 bladzij den tellend geschrift Zu einer neuen Verdeutschung der 
Schrift - Beilage zu dem Werk "Die fonf Bücher der Weisung", 
verdeutscht von Martin Buber in Gemeinschaft mil Franz Rosen
zweig. Dit geschrift is de bijlage bij de derde editie van de duitse 
vertaling van de Tora uit het jaar 1954 ("neubearbeitete Ausga
be") en bij de vierde editie uit het jaar 1956 ("verbesserte Auflage 
der neubearbeiteten Ausgabe"). 

Buber heeft echter ook een keer de inhoud van deze geschriften 
in één zin samengevat. Dat gebeurde, toen hij op een lang
speelplaat van het grondbeginsel van zijn arbeid als bijbelvertaler 
de volgende omschrijving gaf: 

Diese Übertragung is darauf angelegt, die for die rechte 
Aufnahme und das rechte Verständnis des Textes grund-

11 



wichtigen Eigentümlichkeiten des hebräischen Originals in 
Wortwahl, lautlichen Entsprechungen, Satzbau und Ryth
mus so getreu wiederzugeben, als es die deutsche Sprache 
ihrer Eigentümlichkeit nach gestaftet. 2 

Het is alsof wij Buber in deze formulering nog eens de instructie 
horen herhal€1n, die de vaders van de synode van Dordrecht aan de 
vertalers van de Staten-Vertaling hebben meegegeven: 

Dat sy altijts bij den oorspronckelijken text sorgfuldelijc 
blyven ende de manieren van spreken der oorspronckelijcke 
talen, so vele de duydelijcheid ende eygenschap der Neder
landsche spraken can toelaten, behouden. 3 

Deze formulering van de instructie laat ons horen, wat is bedoeld 
met de woorden, die wij op de voorpagina van de Staten~Bijbel 
lezen: "uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse ge
trouwelijk overgezet". Ook Buber sprak over "die Eigentüm
lichkeiten des hebräischen Originals so getreu wiederzugeben, als 
es die deutsche Sprache ihrer Eigentürnlichkeit nach gestattet". 

Hoezeer de vertalers Bogerman en Baudartius - zelf afgevaar
digden ter synode - zich aan deze instructie hebben willen houden, 
horen wij hen zelf uitspreken in hun "Cort Verhael" (1637), 
wanneer zij zeggen: "Wy zijn gebleven by de woorden, ende ordre 
der woorden des Hebreeuwschen Texts, so na ende naeuwe alst 
ons eenichsins is mogelick geweest". 4 De instructie luidde: "Dat 
sy blijven ... ". Na volbrachte arbeid horen wij de vertalers zeg
gen: "Wy zijn gebleven ... ". Wanneer wij nu Bubers omschrijving 
van het door hem toegepaste grondbeginsel van bijbelvertaling 
met de instructie van de vaders van Dordt vergelijken, en dan 
tevens zijn Verdeutschung der Schrift met de Staten-Vertaling, dan 
moeten wij zeggen, dat wij in de Staten-Vertaling met een zeven
tiende eeuwse nederlandse Buber-Rosenzweig te maken hebben 
en in de Verdeutschung der Schrift van Buber-Rosenzweig met een 
perfecte moderne duitse Staten-Vertaling. 

Hiëronymus' formulering van het grondbeginsel van bijbelverta
ling 

Op vele plaatsen van zijn werken - in de brieven, in de com
mentaren, in de praefaties bij zijn vertalingen der bijbelboeken -
treffen wij passages aan, waarin Hiëronymus zich over zijn arbeid 
als bijbelvertaler uitspreekt. Onder al die werken is er echter één, 
dat in zijn geheel aan dit onderwerp is gewijd. Het draagt dan ook 
de titel De optimo genere interpretandi. Het is de Epistola LVII Ad 
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Pammachium. 5 In deze naar Rome gezonden verhandeling be
schrijft Hiëronymus de wijze waarop hij te werk gaat bij het 
vertalen van de hebreeuwse Bijbel in het Latijn om met vele 
argumenten deze werkwijze te verdedigen tegen de aanvallen, die 
zijn arbeid vanuit heel het latijnse Westen te verduren kreeg. 

Gelijk nu Martin Buber al wat hij over zijn arbeid als bijbelver
taler geschreven had in één zin kon samenvatten om in die éne zin 
ons de allerkortste formulering van het door hem toegepaste 
grondbeginsel van bijbelvertalen te doen horen, zo heeft nu ook 
Hiëronymus in een brief aan Augustinus uit het jaar 404 in één zin 
heel de inhoud van De optimo genere interpretandi samengevat, en 
ook nu weer krijgen wij in deze éne zin de allerkortste beschrijving 
van het grondbeginsel van bijbelvertalen te horen, nu echter ge
formuleerd· volgens de opvatting die Hiëronymus daarvan had. 
Deze opvatting was een andere dan die van Buber. De omschrij
ving luidt namelijk als volgt: 

Quod intellegibamus expressimus sensuum potius veritatem 
quam verborum interdum ordinem conservantes. 6 

In de Praefatio in Librum Job uit hetjaar 393 zegt Hiëronymus 
met betrekking tot de reeds gereedgekomen vertalingen van boe
ken der heilige Schrift: "hoc unum scio, non potuisse me inter
pretari, nisi quod ante intellexeram"7; "wij moesten een bijbelse 
tekst eerst begrepen hebben, voordat wij hem konden vertalen". 
Hadden wij echter begrepen wat de bijbelse spreker met zijn 
hebreeuwse woorden bedoelde te zeggen, dan was dàt het - dus: 
quod intellegibamus - wat wij in goed Latijn geprobeerd hebben· 
tot uitdrukking te brengen - quod expressimus -. Het was echter 
beslist niet ons streven (om met Bogerman, Baudartius en Buber) 
vooral toch maar te "blijven bij de woorden, ende ordre der 
woorden des Hebreeuwschen Texts, so na ende naeuwe alst ons 
eenichsins is mogelijk geweest". Integendeel! Wij hebben eerder 
(potius) de "verborum ordo" van de oorspronkelijke tekst in de 
latijnse vertolking gaarne willen loslaten, zo dikwijls als dat nodig 
bleek om het in de hebreeuwse teksten werkelijk bedoelde -
sensuum veritas - in het Latijn te kunnen vasthouden. Wanneer wij 
nam~lijk po~gden om wat wij begrepen hadden zo goed mogelijk 
tot .UItdrukking te brengen, dan deden wij dat "sensuum potius 
ventatem quam verborum interdum ordinem conservantes". 8 

Op deze wijze vat Hiëronymus in één zin heel de inhoud van De 
optimo genere interpretandi samen. De zin is mooi gebouwd. Als 
aanduiding van de kern van de zaak gaan in het eerste gedeelte van 
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de zin de woorden quod intellegibamus expressimus voorop. Als 
nadere verklaring van de wijze waarop dit tot-uitdrukking-bren
gen-van-wat-wij-begrepen-hebben in zijn werk gaat volgen in het 
tweede gedeelte van de zin de woorden: 

sensuum potius veritatem 
~ quam 

verborum interdum ordinem 
conservantes 

In dit tweede gedeelte van de zin is er een merkwaardige span
ning tussen de twee bijwoorden potius en interdum. Als je het één 
"liever" doet dan het ander, waarom doe je het dan "soms" en 
Riet "altijd"? Bij de bespreking van De optimo genere interpretan
di zullen wij horen, dat het karakter van de bijbelse teksten het 
Hiëronymus onmogelijk maakte om wat hij "liever" deed, ook 
"altijd" te doen. 

Wij beseffen, dat deze opvatting van het grondbeginsel van 
bijbelvertalen een heel andere is dan die van Buber en Gomarus 
en Baudartius. In de instructie van de dordtse vaderen hoorden we 
het woord "behouden" klinken, en in de omschrijving van Hiër
onymus het woord "conservare" . Waarin precies het verschil tus
sen de twee opvattingen is gelegen wordt ons duidelijk, wanneer 
wij letten op wat de één, en op wat de ander in de vertaling poogt te 
conservare, te behouden. Wat de één wil behouden, dat zijn "de 
manieren van spreken der oorspronkelijke talen (so vele de 
duydelijcheid ende eygenschap der Nederlandsche spraken can 
toelaten)", of in de omschrijving van Buber: "die Eigentüm
lichkeiten des hebräischen Originals in Wortwahl, lautlichen 
Entsprechungen, Satzbau und Rythmus (so getreu wiederzuge
ben, als es die deutsche Sprache ihrer Eigentümlichkeit nach 
gestattet)" . Wat daarentegen de ander wil conservare, dat is niet 
vooral de verborum ordo, maar de sensuum veritas ; niet "de 
wóórden, ende ordre der woorden des Hebreeuwschen Texts", 
maar wat de spreker met zijn woorden bedóelt; niet" was er sagt", 
maar "was er meint"; niet de vorm, maar de inhoud. 9 

Het is duidelijk, dat in de theologische hermeneutiek bij het 
"Glauben und Verstehen" 1 0 van de Fides quaerens intellectum 11 

moet worden onderscheiden tussen" was ist gesagt" (de verba) en 
"was ist gemeint" (de sensus) 12, en dat deze onderscheiding ook 
een rol speelt bij het interpretari in de zin van "vertalen". Met het 
maken van deze onderscheiding kunnen wij echter twee kanten 
uit, want of wij maken deze onderscheiding om daardoor des te 
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beter het onlosmakelijke verband tussen" was gesagt ist" en "was 
gemeint ist" te verstaan en dat dan ook in de vertaling tot uitdruk
king te brengen, Of we laten deze onderscheiding op een scheiding 
uitlopen doordat wij "was gesagt ist" in de vertaling geheellosla
ten om zodoende alleen nog "was gemeint ist" vast te houden. 

Wanneer de bijbelvertaler de neiging heeft om wat-de-tekst
woordelijk-zegt los te laten, daar hij er vooral op uit is om wat
met-de-woorden-wordt-bedoeld vast te houden om op die wijze 
wat-hij-begrepen-heeft in de vertaling zo goed en zo juist mogelijk 
tot-uitdrukking-te-brengen, dan wordt de vraag klemmend: hoe 
kan hij nu weten, dat hij ook werkelijk heeft begrepen dat met de 
woorden van een bijbelse tekst wordt bedoeld? De kans is in vele 
gevallen niet gering, dat hij wel meent het begrepen te hebben, 
maar dat later blijkt, dat hij het in werkelijkheid helemaal niet of 
toch niet helemaal begrepen heeft. Het principe quod intellegiba
mus expressimus heeft in al die gevallen tot gevolg, dat wij niet 
meer te horen krijgen wat de bijbelse tekst ons ook in de vertaling 
zou willen laten horen. In zulke gevallen is de vertaler bezig 
(:'llTlJ:J, "aus Irrung", onopzettelijk13) in zijn vertaling ons te 
onthouden wat de Geest in de teksten ons had toegedacht. 

Gen. 3 .~ 1-4 
Wij kiezen als voorbeeld 14 van hoe nauw het let als wij de Schrift 
vertalen, het begin van Gen. 3. Hoe loopt het eerste gesprek in de 
bijbel over wat God gezegd heeft? Twee teksten uit Genesis 2 en 3 
stellen die kwestie aan de orde: 
Er, Gott, gebot über den Menschen, sprechend: 
Von allen Bäumen des Gartens magst essen du, essen, 
aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, 
von dem sollst du nicht essen, 
denn am Tag, da du von ihm issest, musst sterben du, sterben. 

(Genesis 2 : 16,17) 

Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das Er, 
Gott, gemacht hatte. 

Siesprach zumWeib: 
Ob schon Gottsprach: Esstnichtvon allen Bäumen des Gartens ... ! 
Das Weib sprach zur Schlange: 

Von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, 
aber von der Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott 
gesprochen: 
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Esst nicht davon und rührt nich sonst müsst ihr sterben. 
Die zum Weib: 

Sterben, sterben werdet ihr nicht. 
Genesis 3 : 1-4 Buber-Rosenzweig) 

In de van Genesis 2 : 16-17 heeft de verteller ons 
laten horen wat God in werkelijkheid "gezegd" heeft. De woor
den Von allen Bäumen des Gartens gingen voorop! Ze werden 
onmiddellijk gevolgd door de woorden magst essen du, essen. Met 
betrekking tot de boom van het goed en kwaad kennen wordt dan 
daarna gezegd: von dem soUst du nicht essen. Dit laatste staat in 
dienst van het eerste, het "niet eten zult ge daarvan" staat in dienst 
van het .,ja, eten moogt ge, eten". Het wordt uitgespro
ken om der wille van het "Ja!", 

Ook de slang heeft gehoord wat God "gezegd" heeft. Maar hij 
vindt het onbegrijpelijke taal. Hij vindt dat God in wat Hij gezegd 
heeft in tegenspraak is met Zichzelf. Hoe kan God nu eerst zeg
gen, dat van alle bomen naar hartelust mogen eten om er dan op 
te laten volgen, dat er één boom is, waarvan zij niet mogen eten? 
Dit betekent toch dat niet van alle bomen mogen eten. Het 
is dus gezegd" eenvoudig niet waar wat God "gezegd heeft". 
De slang doet het nu voorkomen alsof als exegeet 
moeite heeft met het van de sensus van de verba. In het 
gesprek, dat met de vrouw heeft aangeknoopt, horen we hem 
dan hardop denken en (uitsluitend woorden, die God gezegd 
heeft, citerend!) half vragend, half peinzend zeggen: Ob schon 
Gatt sprach: Esst nicht van allen Bäumen des Gartens ... ! Terecht 
worden deze woorden door Buber in de kolometrische weergave 
op één regel gezet om in één adem te worden uitgesproken. 

Het listige van de slang nu in de wijze waarop hij spreekt. 
De woorden "niet zult ge eten" heeft hij voorop gezet en de 
woorden "van alle bomen van de tuin" laat daarna volgen. Zo 
verbergt hij hetgeen waarover hij het eigenlijk heeft. Hij heeft het 
namelijk over die éne boom zonder hem te noemen, ja, hij doet 
alsof hij van het bestaan van die boom niet weet. Het 
listige blijkt nu verder in de dubbelzinnigheid van zijn spreekwijze. 
De woorden zult ge eten van ane bomen van de tuin" 
kunnen namelijk worden opgevat als een korte concluderende 
samenvatting van wat God in 2 : 16-17 heeft gezegd. Er is één 
boom, waarvan jullie niet mogen eten - ergo: niet van àlle bomen 
mogen jullie eten! 

Wat de slang zegt kan echter ook anders worden opgevat. Deze 
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woorden kunnen namelijk ook betekenen: van geen enkele boom 
mogen jullie eten. Volgens "de hebreeuwse manier van spreken" 
is dat de voor de hand liggende opvatting. Vergelijk bijvoorbeeld 
"Niet zult ge begeren ... al wat van uw naaste is" (Ex. 20 : 1 
d.w.z. "niets van wat hem toebehoort" (vert. K.B.S.). De vrouw 
heeft de woorden van de slang dan ook prompt op die manier 
gehoord. Hem in de rede vallend om hem te corrigeren en de 
nodige informatie te verschaffen over wat God gezegd heeft, zegt 
zij namelijk: 

Van de vrucht van de bomen van de tuin mogen wij eten, 
maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de 
tuin is, 
heeft God gezegd: 
niet mogen jullie daarvan eten en niet mogen jullie hem 
aanraken, anders zullen jullie sterven. 

Vijf dingen heeft de slang nu al bereikt: 
1. door in te gaan op wat de slang zeide heeft de vrouw de slang als 

gesprekspartner aanvaard en zich laten verleiden tot een ge
sprek over de vraag of "wat God gezegd heeft" niet tegenstrij
dig en problematisch is. 

2. De woorden "van alle bomen" spreekt de vrouw al niet meer 
uit. Ze zegt namelijk "Van de vrucht van de bomen van de 
tuin". Ze heeft daarmede toegegeven, dat God niet geheel 
naar waarheid heeft gesproken, toen Hij de woorden "van alle 
bomen van de tuin" als éérste woorden uitsprak. 

3. De vrouw zegt nu niet "van de boom van kennis van goed en 
kwaad", maar "van de vrucht van de boom, die in het midden 
van de tuin is". Wat deze boom van de overige bomen van de 
tuin onderscheidt is in deze wijze waarop zij hem aanduidt 
slechts dit, dat hij in het midden van de tuin staat (maar dat 
staat "de boom des levens" ook - welke bedoelt ze?). Eerst 
zegt ze "van de vrucht van de bomen van de tuin" en daarna 
"van de vrucht van de boom die ... ". Het zijn allemaal vrucht
bomen. Wat is het vreemd en willekeurig. Ja, is het eigenlijk 
niet een beetje verdacht, dat je nou van één zo'n boom niet 
mag eten?! 

4. De vrouw is dus bij haar eigen citeren van wat God gezegd 
heeft al volop bezig met niet meer woordelijk opnieuw te 
zeggen wat God gezegd heeft. Nog erger is echter, dat ze nu wel 
woordelijk gaat nazeggen wat de slang haar heeft voorgezegd. 
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De woorden "heeft God gezegd: niet ... eten" zegt ze de slang 
woordelijk na! Dat heb je namelijk met "god": niet . .. ; mag 
niet! Als "god" iets zegt, is dat altijd primair: neen! 

~ 5. En hoezeer dat met "god" het geval is, dat laat de vrouw horen 
door dit nog een keer te herhalen in de woorden "niet mogen 
jullie hem aanraken"; die woorden heeft God echter helemaal 
niet gezegd. Maar dàt is het wel, wat zij, de vrouw, er van heeft 
begrepen. 

In feite heeft de vrouw hiermede toegegeven, dat het "van alle 
bomen mogen jullie eten, ja eten" van Genesis 2 : 16b niet waar 
is. Maar als het één niet waar is, dan is misschien ook het andere, 
dat God gezegd heeft, niet waar. Wanneer de vrouw al weer de 
woorden van God niet nauwkeurig citerend gezegd heeft "anders 
zullen jullie sterven", laat de slang er onmiddellijk op volgen: 
,,Niet zullen jullie sterven, ja sterven". Met de woorden zoals God 
hen gezegd heeft, met het "zul je sterven, ja sterven" van Genesis 
2 : 17c verbindt hij dus het woord: Niet! 

De weergave van de Groot Nieuws Bijbel van deze passage 
luidt: 
1. De slang was het slimste dier dat God, de Heer gemaakt had. 

Hij zei tegen de vrouw: "God heeft zeker gezegd dat jullie van 
2. geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen eten?" De 

vrouw antwoordde: "We mogen van alle bomen in de tuin 
eten, behalve van de boom in het midden van de tuin. God 
heeft gezegd dal we die boom zelfs niet mogen aanraken, want 

4. anders zouden we sterven". Maar de slang zei: "Sterven? Je 
zult helemaal niet sterven ... " 

Het zal iedere serieuze lezer direct opvallen: Hier wordt ver
taald op een wijze die gelijkt op de manier van citeren van de slang 
of op de manier van de door de slang gebiologeerde vrouw. Het 
wilde gedierte van het veld als zekering tussen de HEER God -
n.b. de omkering in ,de GNB - wordt eenvoudig weggelaten. In 
plaats van over "alle bomen" spreekt de slang reeds over "de 
vruchten", terwijl omgekeerd de vrouw die in de hebreeuwse tekst 
spreekt over "de vrucht van de boom" in de GNB de term "alle 
bomen" in de mond gelegd krijgt. Enzovoort. Als voor de verta
lers de Schrift "Gods Woordr mocht zijn, hebben ze het de lezer 
wel onmogelijk gemaakt om te horen wat God gezegd heeft. Zou 
soms de slang hier zintuigelijk waarneembaar spreken, niet als de 
slimste (0"37) maar als vervloekt ("'K) onder alle dieren van het 
veld (3 : 14)? 
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De GNB, een wetenschappelijk en kerkelijk schandaal 
De Geneefs-reformatorische vertaaltraditie, waaraan de 

"Nieuwe Vertaling" reeds ontrouw werd, heeft men hier definitief 
de rug toegekeerd. Die traditie culmineerde in de Staten-Verta
ling. Neemt men de latijnse bijbelvertalingen die gedurende de 
zestiende eeuw ontstonden in ogenschouw, dan komt men als 
vanzelf de oorsprongen van de Staten-Vertaling op het spoor. Het 
blijken vooral de gereformeerde kerken te zijn in wier midden 
zulke bijbelvertalingen werden vervaardigd en van annotaties 
voorzien: Bazel, Zürich, Heidelberg, Herborn (Leiden)/ 
Seb.Münster, Leo Judae, Tremellius, Piscator (Coccejus). Het 
principe van Bijbelvertalen was het tegenovergestelde van het 
door Luther gehuldigde principe. 

De Bruin zegt over deze tegenstelling het volgende l5: 

"Zij (de nederlandse gereformeerden, F.B.) zagen voorbij, 
dat de vermeende slordigheid van den Lutherbijbel een 
meesterlijke, weloverwogen aanpassing aan het levende 
taalgebruik was; zij moèsten dat wel voorbijzien, niet al
leen omdat zij, zoo kort na Luther levend, nog dat histo
risch perspectief misten, dat ons in staat stelt tot een waar
deeren van beide vertaalmethodes, maar ook omdat de 
Gereformeerde Schriftbeschouwing hen noopte elke ande
re opvatting, als in strijd met de eere Gods, te verwerpen. 
De centrale beteekenis van het Woord Gods lag voor Lut
her, die in zijn theologie het zondebewustzijn van den 
mensch als uitgangspunt koos(!), in de vrijmakende, ver
lossende kracht van het Evangelie; vandaar zijn onafhan
kelijke, of wil men, subjectieve houding ten opzichte van 
canon en Schriftwoord. De Gereformeerde Statenvertalers 
daarentegen, gedreven door een vurigen ijver voor de eere 
Gods en de handhaving van zijn souvereiniteit, gaven zich 
gevangen aan het Woord. "Want de reden des menschen 
en moet geen Richter zijn Over het Evangelium, maer sich 
daer onder buyghen ende ghevanghen geven', teekenden 
zij aan bij 2 Cor.l0,5. Het Woord Gods hief Luther op, hen 
deed het met eerbiedigen schroom zich nederbukken voor 
de majesteit van den souvereinen God." 

Wat de Bruin hier zegt zouden wij liever enigszins anders willen 
formuleren. De lutheranen gaan volgens het schema "kennis van 
zonde en genade door wet en evangelie" van de Selbsterkenntnis 
des mensen naar de Gotteserkenntnis toe, zodat de justificatio 
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impii sola fide tot het een en het al van de heilige leer wordt, en er 
permanent een tendens tot anthropologisering van de theologie 
werkzaam is (vanaf Melanchthon tot aan Bultmànn toe). Bij de 
gereformeerden, die van dit alles van Luther zijp uitgegaan (al
thans Calvijn in zijn Institutio van 1536) en die het ook geenszins 
wilden verloochenen - zie heel het eerste deel van de Heidelberg
se Catechismus over "wet en evangelie" in de vragen'en antwoor
den 3 tot en met 19 -, bij hen, de gereformeerden vond een zekere 
omkering plaats (een omkering, die zich thans in de theologie van 
Karl Barth voor goed heeft doorgezet): niet gaan we bij hen van de 
zelfkennis naar de Godskennis, maar omgekeerd van de Gods
kennis naar de zelfkennis (zie de aanhef van Calvijns franse Insti
tutie van 1560). Het goddelijk initiatief, het goddelijk besluit, de 
praedestinatie, de wijze waarop God krachtens zijn eeuwig besluit 
zich aan de mens heeft willen openbaren en nu ook tot ons wil 
spreken in het medium van de Schrift, in de, teksten zoals zij 
krachtens goddelijke inblazing luiden, heel dit Gefälle, dàt alles is 
het, wat bij de gereformeerden de overhand had. Deze gerefor
meerde traditie is bijbelser en katholieker. Waar de Geest stormt, 
daar geschiedt het Woord, en waar het Woord geschiedt, daar 
stormt de Geest. 

Is men zich bij het NBG deze theologische implicaties in het 
geheel niet bewust? Dat zou nog tot daaraantoe zijn; maar zijn 
kerkelijke instanties, die de Groot Nieuws Bijbel toejuichen, het 
zich niet bewust? Het NBG blameert zich met de GNB weten
schappelijk gesproken, want dit werk is op generlei wijze te ver
gelijken met dat van Hiëronymus of Luther. De reformatorische 
kerken blameren zich kerkhistorisch en confessioneel als ze ook 
maar één goed woord over hebben voor de GNB. 

1. In de vijftiger jaren is di! boek herdrukt. De zes opstellen van Franz Rosen
zweig zijn ook gepublicee'rd in het boek Franz Rosenzweig, Kleinere Schriften, 
Berlin 1937\ 1957 2, onder het hoofd "Sprache und Gestalt der 'Schrift"', pp. 
124-198. De vijf grote opstellen van Martin Buber uit Die Schrift und ihre 
Verdeutschung zijn ook te vinden in Martin Buber, Werke, Zweiter Band, 
Schriften zur Bibel, München 1964, pp. 1091-1166. 

2. Martin Buber spricht - CLP 72106 und 72107 - Christophorus-Veriag/Her
der, Freiburg in Breisgau. 

3. Aldus luidt het eerste punt van de instructie, die gedurende de achtste zitting 
van de synode - 's middags 20 november 1618 -werd opgesteld. Een weerga
ve van deze instructie in huidig Nederlands luidt: "Zij moesten zich stipt en 
nauwgezet aan de oorspronkelijke tekst houden; eigenaardige hebreeuwse en 
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griekse zegswijzen moesten zij, indien de duidelijkheid er tenminste niet onder 
leed en het nederlandse taaleigen het toeliet, in de vertaling overnemen" _ 
aldus D. Nauta in De Statenvertaling 1637-1937, Haarlem 1937, p. 14. 

4. Nauta, O.C., p. 148, vgl. noot 4 op p. 146. 
5. Vallarsius, tomus primus; Migne SL 22; eSEL 54; Jéróme Labourt III pp. 

55-73. 
6. Epistola eXIl Ad Augustinum § 19. Ed. Vallarsii, Tomus Primus (Verona 

1734) p. 746B; Saint Jéróme, Lettres, texte établi et traduit par Jéróme 
Labourt, Tome VI p. 39 (Paris 1955); Migne SL 22; eSEL 55. 

7. Zo zegt Hiëronymus ook in de Praefatio in Pentateuchum over de bijbeiverta
ler: "ea quae inteilegit transfert". 

8. Met andere woorden zegt Hiëronymus hetzelfde in Ep. 57 Ad Pammachium 
(De optima genere interpretandi) aan het slot van § 9 (na een reeks teksten uit 
het Nieuwe Testament te hebben vermeld, waarin hij heeft laten horen hoe 
apostelen en evangelisten oudtestamentische teksten citeren): 
Ex quibus universis perspicuum est De tout cela, il ressort avec évidence 
apostolos et euangelistas in inter- que les apótres et les évangélistes, 
pretatione ueterum scripturarum quand ils interprétaient les ancien-

sensum quaesisse, non verba, 
nee magnopere de ordinatione 
sermonibusque eurasse 
cum intellectui res paterent. 

nes Écritures (les livres de I' Ancien 
Testament), 
ont cherché Ie sens, non les mots, 
et qu'ils n'ont pas pris grand souci 
de la construction ou des termes, 
du moment que l'intelligence en 
était claire. 

9. Vgl. wat Buber over "vorm en inhoud" zegt in het opstel "Die Sprache der 
Botschaft" (Werke 11 S. 1096): "Alles in der Schrift ist echte Gesprochenheit, 
der gegenüber 'Inhalt' und 'Form' als die Ergebnisse einer Pseudoanalyse 
erscheinen" . 

10. 

11. 

Onder deze titel heeft Rudolf Bultmann in vier banden zijn voordrachten en 
opstellen gebundeld. 
Aldus luidt de titel van Barths boek over het eerste deel van het Proslogion 
van Anselmus: Karl Barth, Fides quaerens intellectum, Anselms Beweis der 
Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologisch en Programms, Mün
chen 1931 (later herdrukt met een andere paginering). ,,,Fides quaerens 
intellecturn sollte der Titel des Proslogion nach der Angabe des Prooemium 
ursprünglich lauten" (pp. 5v.). Op grond van Jes. 7 : 9 in de Vetus Latina
Nisi credideritis non intelligetis - luidde het theologische programma van 
Augustinus en de augustinisten: credo ut intelligam. De uitdrukking "Fides 
quaerens intellecturn" moet wel worden verklaard als te zijn ontstaan uit een 
combinatie van Jes. 7 : 9 - nisi credideritis non intelligetis - met Matth. 7 : 7, 
quaerite et invenietis - fides quaerit, intellectus invenit (Augustinus, De Trini
tate XV, 2,2; zie Ét. Gilson, Introduction à l'etude de saint Augustin, Paris 
1931, p. 37). Het erede ut ifltelligas komen wij herhaaldelijk bij Augustinus 
tegen hetzij mèt hetzij zonder de vermelding van Jes. 7 : 9. Ook in de theolo
gie van Karl Barth gaat het weer op een heel bepaalde wijze om de fides 
quaerens intellectum; zie bijv. K.D. 1,1 p. 289, 85,14; 1,2 p. 10,29,49; 11,1 p. 
2; 111,1 p. 30; 111,3 pp. 431vv., 466vv. Vanuit de "Wirklichkeit" wordt 
gevraagd naar de "Möglichkeit": "Der Verständnisfrage muss die Tatsachen
frage vorangehen - der Tatsachenfrage muss die Verständnisfrage folgen". 1,2 
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p. 8. 29. 225, 265. Wat dit voor de theologische kennis-leer betekent leert 
Banh ons, wanneer hij in Kap. V § 25 voorop laat gaan en § 26 daarop laat 
volgen 1 De die in de reformatorische theologie 
van de 16de eeuw is gevallen met betrekking tot de soteriologie, is hier in de 
20ste eeuw opnieuw gevallen, maar nu met betrekking tot de theologische 
kennis-leer (de beslissing van Barmen!) en vandaaruit met betrekking tot de 
structuur van het geheel van de doctrina (H,l pp. 194-200 en § 69). 

12. Rudolf Bultmalln maakt deze onderscheiding in zijn verhandeling over "Das 
Problem einer theologischen Exegese des Neuen Testamentes", Z.d.z. 1925 
Heft 4 pp. 338, 341; herdrukt in Anfonge der dial. Theol. 2 pp. 52, 54. 

13. Elke vomhaeretische afwijking is ook in de bijbelse theologie een theologisch 
zondigen. ;,nw::J (zie over "zondigen;,n W:l" en "zondigen :11Y1i':l" depericoop 
Num. 15: 22-31). 

14. Het volgende fragment exegese werd eerder gepubliceerd in: Werkschrift 
voor leerhuis en liturgie, 2 982), no. 6, pp. 135-138. 

15. C. C. de Bruin, De en ziin voorgangers, Leiden 1937, p. 300. 
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