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Het besluit dat tot de Statenvertaling van 1637 leidde, kwam 
van de Synode van Dordrecht. In de enorme waardering die 
deze genoot, huisde het element dat de getrouwheid ervan 
met kerkelijk verantwoordelijkheidsgevoel te maken had 
gehad. 

Het idee dat de kerk het initiatief behoort te nemen voor een 
bijbelvertaling, hield lang stand. Toen er in de negentiende eeuw dan ook 
reserves ten opzichte van de Statenbijbel rezen, keken degenen die vonden 
dat de tekst ervan vaak slecht te begrijpen was naar de Algemeene Synode 
van de Hervormde Kerk. Intussen was van de Statenvertaling al wel een 
aanzienlijk aantal onderling verschillende uitgaven in omloop met een 
verbeterde spelling en zelfs met andere woorden, wanneer de bewerker dit 
nodig achtte. Halverwege de eeuw ondernam het in 1814 opgerichte 
Nederlandsch Bijbelgenootschap (NBG) een poging om aan die 
chaotische situatie een einde te maken. Het hoofdbestuur achtte daarvoor, 
geheel in de lijn van het toenmalige inzicht, de kerk nodig.1 

Een synodale poging 
In 1844 richtte het hoofdbestuur zich tot de hervormde synode met het 
verzoek stappen te ondernemen, opdat er een officiële aangepaste versie 
van de Statenvertaling zou komen. De commissie die zich over dit 
voorstel boog, gaf een achteraf nog steeds uitermate lezenswaardige 
reactie. De beoordelaars waren het volstrekt eens met de gedachte, dat een 
Statenbijbeleditie, waarvan de spelling en het woordgebruik 
gestandaardiseerd waren, uitermate wenselijk zou zijn. Zij zagen het ook 
als een taak van de Algemeene Synode om voor een bewerking te zorgen, 
die de zeventiende-eeuwse vertaling 'getrouwelijk' aanpaste. H et was 
belangrijk, dat de kerk de beschikking kreeg over een editie 'met kerkelijk 
gezag bekleed.' De synodale commissie vulde de argumenten van het 
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NBG zelfs nog aan met de vaststelling, dat ook in het gebruik van de 
leestekens eenheid geboden was. Maar zij sloot haar commentaar op het 
voorstel ondanks al die bijval af met het dringende advies om niet aan het 
project te beginnen. Reden? De verdeeldheid in de Hervormde Kerk was 
zo groot, dat het eventuele uitbrengen van een standaardeditie van de 
Statenvertaling op heftig verzet zou stuiten en de tegenstelling tussen 
orthodox en niet-orthodox ongetwijfeld zou verscherpen. Als klap op de 
vuurpijl kwam ten slotte nog de uitspraak, dat de statenvertalers 
veelvuldig van de grondtekst waren afgeweken. Werkelijk nodig voor de 
kerk was een totaal nieuwe bijbelvertaling. De onderzoekscommissie telde 
drie leden, waarvan de Leidse hoogleraar W.A. van Hengel er een was. 
Misschien lag gegeven die naam de onverwachtse eindconclusie ook wel 
voor de hand.2 

In 1850 wist Van Hengel de Algemeene Synode ertoe te bewegen om 
serieus over een nieuwe vertaling te gaan nadenken. Voor hem leed het 
geen enkele twijfel, dat de Hervormde Kerk voor zo'n vertaling de 
opdracht moest verstrekken, wilde zij gezag hebben. Bovendien vond hij, 
dat precies als bij de Statenvertaling, van de specifieke deskundigheid van 
meerdere personen gebruikgemaakt moest worden. Vanzelfsprekend 
gingen zijn gedachten daarbij in de richting van de drie theologische 
faculteiten van toen. 
Halverwege de jaren vijftig begon het werk aan het Nieuwe Testament. 
Van Hengel en de juist benoemde Leidse hoogleraar JJ Prins kregen 
hierbij de leiding. Ook voor het Oude Testament ving een commissie de 
arbeid aan. In 1868 was de venaling van het Nieuwe Testament gereed. 
Daar het er niet naar uitzag, dat het Oude Testament binnen afzienbare 
tijd gereed zou komen, besloot de synode het Nieuwe Testament 
afzonderlijk te laten uitgeven. Maar die uitgave werd allesbehalve hartelijk 
in de gemeenten ontvangen. De ontvangst was zelfs zo kil, dat de synode 
in 1876 besloot zich niet verder voor de verspreiding ervan in te zetten.} 
De vertaling bleef bekend als de Synodale Vertaling. 

Particulier initiatief 
In 1911 nam de hervormde predikant P. Veen het initiatief een aantal in 
bijbelvertaling geinteresseerde theologen bijeen te roepen. Interessant is 
dat precies als bij de Statenvertaling het buitenland inspirerend werkte. In 
dit geval stimuleerde het voorbeeld van de Franse synodale vertaling van 
1910. Veen begreep het als een les van het negentiende-eeuwse verleden, 
dat een nieuwe vertaling niet officieel van zijn kerk moest en kon uitgaan. 
In de vertaalcommissie kregen paarom behalve hervormden ook anderen 
een plaats, zoals de gereformeerde F. W Grosheide - toen nog predikant, 
later hoogleraar. A. van Veldhuizen, kerkelijk hoogleraar in Groningen, 
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bleek bereid als voorzitter op te treden. De commissie stelde zich een 
vertaling van het Nieuwe Testament ten doel , die enerzijds de resultaten 
van het wetenschappelijk onderzoek recht deed en aan de andere kant 
aansloot bij het eigentijdse taalgebruik. Tijdens de eerste vergadering van 
de commissie, op 30 november 1911, werd onmiddellijk een aantal regels 
vastgesteld. De commissie besloot enerzijds de hoofdstuk- en versindeling 
van de Statenvertaling te volgen, maar anderzijds in navolging van de 
Franse synodale vertaling een indeling in perikopen van 10 à 20 regels met 
een kopje aan te brengen. Van Veldhuizen en de zijnen publiceerden de 
gereedgekomen bijbelgedeelten in tijdschriften. Het was de bedoeling 
daarmee reacties uit te lokken. Zeer nuttig bleek de kritiek van de jezuïet 
J. P. van Kasteren. Er was zelfs even sprake van, dat hij in de 
vertaalcommissie opgenomen zou worden. Op haar vergadering van 14 
april 1915 besloot de commissie echtcr een voorstel daartoe niet te 
honoreren, uit vrees dat de vertaling onnodige verdenking zou oproepen. 
De tijd was kennelijk nog niet rijp voor protestants-katholieke 
samenwerking. Tot een complete uitgave van het Nieuwe Testament is het 
bij deze commissie uit 1911 niet gekomen." 

Het NBG tre edt o p 
In 1926 nam het NBG het heft in handen. Toen een afdeling het 
hoofdbestuur vroeg om zijn standpunt tegenover een nieuwe vertaling, 
leidde dit na enig overleg over de wenselijkheid tOt een positief besluit. Er 
ging een brief naar een aantal deskundigen op oud- en nieuwtestamentisch 
gebied met het verzoek plannen voor het vertaal project te maken. Onder 
de genodigden waren personen die van de commissie-Van VeldhuÎzen deel 
uitmaakten, maar ook enkele nieuwelingen. Tot de nieuwelingen 
behoorde de Utrechtse kerkelijk hoogleraar A.M. Brouwer, van wie 
bekend was dat hij een vertaling van het Nieuwe Testament vr ijwel gereed 
had. Met hem zou het in 1928 tot een conflict komen, dat van grote 
principiële betekenis voor het verdere vertaalwerk was.5 

De contouren van het conflict tekenden zich al in 1926 af. Op de 
vergadering van bijbelgeleerden, die het NBG voor 22 oktober 
uitgeschreven had, kreeg Brouwer namelijk de taak voor een 
basisvertaling van Filippenzen te zorgen. Op 12 november ontving 
Brouwer de notulen, waarin stond dat hij gezegd zou hebben, dat hij in 
zijn vertaling geijkte formuleringen uit de Statenvertaling gebruikte, ook 
al zouden die vertaaltechnisch gezien minder juist zijn. Brouwer 
reageerde: 'Hoe iemand het in zijn hersens haalt! Of heeft die iemand geen 
hersens?' Zijn korte tijd later opgestuurd vertaalconcept beviel Van 
Veldhuizen en anderen, die dit onder ogen kregen, allerminst. Brouwer 
stelde, dat hij van een door de commissie van 1911 gemaakte vertaling van 
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Filippenzen was uitgegaan en die aangepast had. De andere betrokkenen 
herkenden echter veel te veel Brouwers eigen vertaling. Toch kwamen zij 
er nog gezamenlijk uit. Het volgende bijbelboek dat zij gingen vertalen 
was het evangelie van Matteüs. Brouwer en Van Veldhuizen zouden in 
overleg met Grosheide de basis leggen. Op 4 maart 1928 schreef Brouwer 
Van veldhuizen een brief. Er bleek geen overeenstemming te bestaan over 
de juiste vertaling van Matteüs 3:11 (in Brouwers vertaling 3:12). Terwijl 
Brouwer hier vanwege het ontbreken van het lidwoord in het Grieks 
slechts 'met heilige Geest' wilde vertalen, stond Grosheide er op grond 
van de traditie op wel een lidwoord te gebruiken en dus voor 'met de 
Heilige Geest' te kiezen. Het ging, schreef Brouwer aan Van Veldhuizen, 
niet om wat concilies of orthodoxen willen, maar om 'wat in den bijbel 
staat.' Grosheide had namelijk geponeerd, dat het doen vervallen van het 
lidwoord een negeren van de Concilies van Nicea en Constantinopel 
inhield. Als het weggelaten werd, 'kunnen we wel ophouden te 
verwachten, dat orthodoxe menschen onze vertaling zullen gebruiken.' 
Brouwer nam het zeer hoog op. Van Veldhuizen probeerde de zaak nog te 
sussen, maar tevergeefs. Na enig heen en weer geschrijf kwam de kwestie 
aan de orde op de vergadering van de commissie voor de vertaling van het 
Nieuwe Testament van 3 april 1928. Brouwer bleek alleen te staan. Zijn 
Utrechtse collega voor het Nieuwe Testament,].A.C. van Leeuwen, die de 
richting van de Gereformeerde Bond was toegedaan, betitelde de wens om 
zich van de historische ontwikkeling los te maken als een illusie. 
Bovendien voerde hij een zakelijk motief aan om het met Brouwer over 
Matteüs 3:11 oneens te zijn. Brouwer legde zich niet bij zijn nederlaag 
neer. Voor hem was het een punt van 'beginsel tegenover beginsel. > Op 26 
apri11928 vroeg hij in een schrijven aan het hoofdbestuur van het NBG 
hem van zijn opdracht als vertaler te ontheffen.6 

Succesvol vertaalw erk 
Grosheide nam Brouwers plaats als maker van conceptvertalingen naast 
Van Veldhuizen over. Van april 1928 af verliep het vertaalwerk verder 
zonder grote problemen. De in 1911 opgestelde regels bleven als 
uitgangspunt goede diensten bewijzen. Het archief van de Nieuwe 
Vertaling laat zien, hoe grondig en goed beoefenaars van de 
bijbelwetenschap zich met een gemeenschappelijk project konden 
bezighouden. De individuele bijdrage van diverse commissieleden is nog 
steeds na te speuren, dankzij de afspraak dat hun wijzigingsvoorstellen op 
de gestencilde conceptvertaling aangegeven zouden worden met een eigen 
potloodkleur. Uiteraard moesten er knopen doorgehakt worden en 
haddcn de makers en beoordelaars van de conceptvertalingen menigmaal 
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te aanvaarden, dat de persoonlijke voorkeur door anderen niet gedeeld 
werd. Het resultaat toont aan, dat de taalscheppende betekenis van de 
Statenvertaling erkend werd door een woordkeus die hier nog vaak sterk 
bij aansloot. Bij de aanbieding van het Nieuwe Testament op 21 juni 1939 
herinnerde Grosheide eraan, dat er menigmaal gestemd moest worden om 
tot een besluit te komen. Hoewel hij de onverkwikkelijke start met 
Brouwer ongetwijfeld niet vergeten had, kon hij [Och de eensgezindheid 
roemen. 'Er was,' zei hij, <steeds een goede onderlinge verstandhouding 
blijven bestaan.' Alle betrokkenen bleven ondanks concessies die zij 
moesten doen bereid om verancwoordelijkheid voor het geheel te blijven 
dragen. 
Met het Oude Testament liep de start om andere redenen enigszins stroef. 
Weliswaar kon een vertaalcommissie zich al in 1927 over een 
proefvertaling vanjesaja 53 enJob 19: 25-29 buigen, maar pas in 1933 was 
er een complete commissie beschikbaar. De Utrechtse hoogleraar H.Th. 
Obbink, die zo genereus was een eigen vertaling van het Oude Testament 
achter te stellen bij de geplande NBG-vertaling 1951, werd voorzitter. 
Maar daarna duurde het nog geruime tijd voor er een effectieve werkwijze 
gevonden was. Het was onvermijdelijk dat er ten gevolge van de Tweede 
Wereldoorlog opnieuw vertraging optrad. De vertaler G.]. Thierry, 
hoogleraar in Leiden, besloot een brief in 1943 met de veelzeggende 
woorden 'vanuit het dal der duisternis.' Toch ging het werk aan de 
vertaling zelfs in de oorlogsjaren redelijk vlot voort. De notulen van de 
vertaalcommissie voor het Oude Testament openbaren na een korte tijd 
van bestudering al, hoeveel klippen er op het gebied van taal, 
geschiedopvatting en exegese omzeild moesten worden. De 
oudtestamentici hebben het allerminst gemakkelijk met elkaar gehad. 
Toch waren ook zij net als de nieuwtestamentici uiteindelijk steeds in staat 
om meerderheidsstandpunten de doorslag te laten geven. Op 25 april 1951 
sloot de vertaalcommissie voor het Oude Testament haar werkzaamheden 
af. In december 1951 konden vervolgens de eerste 70.000 exemplaren van 
de nieuwe vertaling hun weg naar lezers vinden.l 

Vijftig jaar geleden 
Het NBG beleefde op 16 januari 1952 een glorieuze dag. Toen konden 
namelijk exemplaren van de Nieuwe Vertaling overhandigd worden aan 
vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen en andere genodigden. 
Maar nog belangrijker was het vanzelfsprekend, dat kerkgenootschappen 
de verspreiding van de nieuwe vertaling enthousiast bevorderden. Zo 
berichtte de synode van de Gereformeerde Kerken het NBG reeds in 
1952, dat zij de vertaling aanbevolen had <in de vrijheid der kerken.' De 
Nederlandse Hervormde Kerk ging in 1953 zelfs nog een stap verder. De 
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synode besloot namelijk op 8 juli 1953, dat de NBG-vertaling 1951 
voortaan naast de Statenvertaling de positie van officiële vertaling zou 
hebben.' 
De NBC-vertaling 1951 is intussen al weer vijftig jaar oud. De toenmalige 
secretaris binnenland van het NBG, F. Visser, stelde een 44 plaatjes 
tellende filmstrook over de achtergrond en totstandkoming ervan samen 
voor propagandadoeleinden: De nieuwe bijbelvertaling - een nieuwe 
bijbel? De inleiding deed de gebruikers het idee aan de hand om 
desgewenst slechts een deel van die plaatjes te vertonen. Zij moesten de 
filmstrook dan verknippen en de afbeeldingen in glasplaat jes van 5 bij 5 
centimeter monteren. Inderdaad heeft de tijd na 1951 niet stilgestaan9 •••. 
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Edities 

De Voorrede 

Anne Jaap van den Berg 

Toen de Nieuwe Vertaling in 1951 af was, werd deze zonder 
aantekening, noot of voorwoord uitgebracht. In de eerste 
twee edities van het Nieuwe Testament - uit 1939 e n 1940-
daarentegen was een voorrede opgenomen. 

In deze voorrede wilde de vertaalcommissie rekenschap geven van het 
door haar gevolgde beleid. Er werd een kort historisch overzicht gegeven 
van de totstandkoming van deze vertaling. Tevens werd ingegaan op het 
taalgebruik in de vertaling, waarbij opgemerkt werd dat men 'niet verder 
dan noodig' was afgeweken van de Statenvertaling. Ook lichtte de 
commissie enkele specifieke vertaal beslissingen toe. 
Hoewel het formeel gesproken niet toegestaan was een voorrede op te 
nemen aangezien het NBG volgens de reglementen bijbels zou 
verspreiden en uitgeven 'zonder aanteekening of uitlegging,' is dit toch 
gebeurd. Wellicht is een strikte toepassing van het reglement oorzaak 
geweest van het verdwijnen van de voorrede na de tweede uitgave van 
1940. Hoewel al op de algemene vergadering van 1940 gevraagd werd om 
het betreffende artikel uit het reglement te wijzigen en wel zodanig, dat 
het mogelijk zou worden dat men 'zakelijke aanteekeningen en zelfs 
dogmatische aanteekeningen met minderheidsopvattingen' op zou 
nemenI, aangezien immers 'een gemengde commissie het ... eens werd 
over [een] nieuwe bijbelvertaling, welke toch ook exegese geeft,' heeft het 
nog tot 1978 geduurd voordat het NBG het reglement zou wijzigen. In 
aansluiting op de toen bestaande praktijk is (in 1978) de zinsnede 'zonder 
aantekening of uitlegging' gewijzigd in ' ... slechts van die aantekeningen 
voorzien, welke voor het verstaan van de tekst door het algemeen bestuur 
noodzakelijk geacht worden.' 
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