Omstreden vertaal methoden
door dr; E.W. Tuinstra in gesprek met dr. R. Oost
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In oktober 1986 promoveerde dr. R. Oost uit Emmeloord aan de Rijksuniversiteit in Groningen op een dissertatie getiteld 'Omstreden Bijbeluitleg, Aspecten en achtergronden van de
hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland'.
Promotoren waren zowel prof. dr. A.S. van der Woude, Groningen als prof. dr. KA. Deurloo,
Amsterdam . .
Niet lang daarna verscheen van deze dissertatie een tweede (!) druk, waaraan nu nog een
aantal stellingen, onder andere Qver bijbelvertalen, waren toegevoegd') Zoals zijn proefschrift de redactie naar Groningen had gelokt, zo nu deze stellingen naar Emmeloord.
Hoewel wij in de eerste plaats over de stellingen zouden spreken, vormt het
recente artikel van dr. J.P. Fokkelman in dit I;>lad een startpunt.
Oost: In mijn hele boek ben ik bezig te zoeken naar een niveau waar je met elkaar kunt praten. Het proefschrift heeft als ondertitel 'Een bijdrage tot gesprek' .
.Ik scheld niet graag en daarom ook vind ik het artikel van Fokkelman een typisch
voorbeeld. van hoe het niet zou moeten. Polarisatie staa~ mij togen. Vandaar mijn
stelling:
.
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De kunst van het vertalen bestaat in een zo veel mogelijk tekstgevoelige

Zo communicatief
mogelijk

w8ergave binnen flan .zo communicatief mogelijk vertaal-model.
In die stelling, een raamstelling, wil ik iets van mijn eigen positie verwoorden, een
tussenpositie. waarin ik de wat starre tegenstelling concordant-idiolectldynamisch-equivalent wil overstijgen. Enerzijds moet 88n vertaling zo communicatief
mogelijk zijn (Nida), anderzijds moet een vertaler zo invoelend mogelijk met .de
tekst bezig zijn. Exegese van een te vertalen tekst is noodzakelijk.
Wanneer we b.V. Psalm 23. nemen, vinden we het volgende.

De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in groene weiden;

•

Hij voert mij aan 'wateren van rust;

metaforisch ·

MI

3 Hij doet mijn levenskracht weerkeren.
Hij leidt mij in heilzame sporen
omwille van zijn naam.

26 woorden
4 Ook al ga ik door een doodsdonker dal,

~a~t~ij iij:~~:~ij~

]

.... ........... .... . ... .... '-"! .· · t> het preciese midden

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

·5 Gij richt voor mij een tafel aan
tegenover wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

26 woorden

] SI
situationeel

6 Ja, goedheid en trouw zullen mij aChtervOlgen] .
al de dagen van mijn leven;
S2
ik zal in het huis van de HEER verkeren
tot in lengte van dagen.
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Metaforisch en
situationeel

Binnen de psalm als. 'gestileerde' eenheid - 'als poëtische én als liturgische tekst valt onderscheid te maken tussen 88n 'metaforisch' (M) gedeelte en een 'situationeel' (8) gedeelte met elk twee strofen, die beide in de exegese verdisconteerd
en naar hun achtergrond bevraagd dienen te worden:

M: v. 1b-3 (1)
M: v. 4 (2)

8: v. 5 (1)
8: v. 6(2)

Beide delen weerspiegelen op eigen wijze de vormende kracht van de traditie,
tegelijkertijd zijn zij in de vormgeving van hot lied door inhoudelijke en stilistische
correspondenties structureel op elkaar betrokken. Qua opbouw toont de psalm
naast de paarsgewijze opeenvolging van de strofen (M (1) + M (2) I 8 (1) + 8 (2):
herderssymboliek en cultische referentie) een tweede patroon, aat het eerste
kruist, te weten dat van een kerngedeelte (M2 + 81) omsloten door een kader
(M1 + 82; vgl. de persoonswisseling: spreken over - spreken toti).
In de Groot Nieuws Bijbel Vind je van die structuur van Psalm 23 weinig terug. Er
is bovendien een ondoorzichtig vertaalprocédé gevolgd: nu eens een letterlijke
weergave, dan weer een beiweterige parafrase (v. 3: 'zoals hij beloofd heeft',
Oost: 'omwille van zijn naam').
Trouwens ook de illustratie bij 'Psàlm 23 getuigt van een eenzijdige, verengende
omgang met hef lied: het is een psalm, die niet alleen aan het ziekbed gelezen
kan worden, maar die überhaupt de echo is van het centrale samen belijden dat
de Heer Herder van Israöl is.

Amsterdamse
school

Na deze kritiek op een stukje Groot Nieuws Bijbel, komen wij als vanzelf bij de
critici van deze vertaling terecht: 'de Amsterdamsè school'. D~arvan zegt Oost:
'Wanneer je de gevende taal (het Hebreeuws) als initiörende instantie zo absoluut
stelt, neem je daarmee .de ontvangende taal niet serieus.' Zijn volgende stelling
luidt:
.
Een idiolecte bijbelvertaling is literair gekunsteld en neemt theologisch : de
doorwerking van het kenotisch motief in het vertaalproces niet voldoende

ernstig.
Twee punten lichten we uit. deze stelling. Allereerst 'literair gekunsteld:,
bijvoorbeeld:
Ruth 1 :20

Richteren 13:19

: 'Roept me niet toe: NoömÎ...'
(nu in de gereviseerde uitgave van 1988:
'Roept niet tot mij: Noömi .. .') ,
: 'Manoach nam het geitebokje en het spijsoffer
en liet ze op de rots opgaan voor de HEER.'

Hier is een vertaling gemaakt die in een keurslijf is gewrongen') Een keurslijf dat
door een bepaalde exegetische opvatting wordt bepaald, terwijl die exegetische
opvatting op haar beurt weer door een exclusieve canonbeschouwing wordt beïnvloed: alles is met alles vergelijkbaar. Dat is een sOort lees- en vertaalprincipe
geworden waardoor bijvoorbeeld tob in Exodus 2:2 op dezelfde manier moet worden weergege.ven als in Genesis 1.
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Over die canonbeschouwing(en) vindt men op blz. 96·97 van 'Omstreden Bijbel.
uitleg' 'een zeer inslructief schema. Oaar staan de opvattingen van Beek (canon
als historisch objectivum), Breukelman (canon als theologisch objectivum) en de
kring rond de Van der Leeuw·stichting (canon als liturgisch objectivum) naast el·
kaar.

\
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Theologische
reflectie

Het bijzondere van het boek is dat Oost erin slaagt ook theologiSch deze materie
te beheersen, te overzien en te analyseren. Hij voert niet alleen linguïstische en
literaire argumenten aan, maar voegt daar sen theologische reflectie aan t09. Dat

blijkt ook duidelijk uit het tweed" deel van de bovengenoemde stelling: 'het
kenotisch motief'.
Oost formuleert zijn gedachten over het 'kenotisch motief' tegenover het verwijt
van onder meer de Amsterdamse zijde, dat in de vertaling in de omgangstaal ean

(verkeerd begrepen) missionair motief bepalend zou zijn .
. Wat betekent dat? Het geheim van de kenosis is, zegt b.V. Vàn der Leeuw, het
_ geheim van de ontlediging Gods uit liefde tot de mensen. Dat betekent ook dat
Gods spreken geschiedt door de taal. De menselijke taal is intermediair; hoezeer
dat ook in het bijzonder het Hebreeuws is, dit verbiedt toch in feite de 'Yeritas

hebraica' tot een soort status oonfessionis te verheffen. Het vertalen, het bijbel·
vertalen in al zijn vormen, is een proces van voortgaande uitlevering aan mense-

lijke taalvelden. Oit is dli voortzetting van het kenotisch motief. Oe oondescen·
dentie Gods, zoals die tot uiting komt in de menselijkheid van de Schrift zelf, zet

zich ·voort in het vertaalproces: waarbij de tekst naar zijn gestalte altijd inboet,
maar ijuist daarinl) naar de kracht van zijn boodschap spreken blijft.'1
Verbanden In de
bijbel

Tenslotte nog iets over de concordantie: 'het moeilijkste theologische handboek'.
Oat is als een wijze waarschuwing tegen verkeerd gebruik bedoeld. Oe bijbel is
niet een groot puzzelboek waarin je met behulp van de ooncordan6e allerlei
verbanden kunt aanbrengen.
Je moet de concordantie met beleid hanteren. Zo kun je - voor zover een goed
woordenboek daar ni~t in voorziet, maar vaak wel naast een woordenboek - het
semantische veld, het spectrum van betekenissen van 8en woord, b.V. sjub,
nagaan: In Psalm 23 komt dat werkwoord twee keer voor: in v.,3 (pilel: 'doen

terugkeren') en in v. 6 (qal: in absolute zin 'terugkeren· herstellen, herstel
vinden').
Je kunt ook nagaan in wat voor sfeer een woord veelal gebruikt wordt,
relevante verbanden kun je opsporen, maar de verbanden moeten inderdaad wel
relevant zijn. '

Als eenvoudig historisch·kritisch mens, aldus Oost. heb ik 'moeite met een
bepaald concordantiegebruik, waarbij de context uitgebreid wprdt tot de gehele
bijbel en zeer ver uiteenlopende teksten in een dwingend verband met elkaar

Î
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worden gebracht. Zo is het verband lussen Gen. 6·9 en ·Ex. 2:3·5 met het gebruik
' van het woord teba 'arklbiezen kistje' hooguit motivisch van aard, er is g8en
sprake van afhankelijkheid. Een goede gebruiker van de ooncordantie zal dus de
verbanden die hij lijkt te zien, juist moeten kunnen interpreteren en hij zal dan
toch enig historisch benul over het ontstaan van d~ teksten moeten 'hebben.
Anders dreigt willekeur en leidt 'een objectivistische schriftbeschouwing tot een
subjecffvisffsch bijbelgebruik'. Oe concordantie wordt dan het ijzer waarmee de
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woorden uit hun verband worden gebroken en de uitlegger zijn eigep mozaïekje
kan gaan leggen. Dat laatste is vaak veel e~ntoniger dan de eindeloze rijkdom
die de 001< in haar historisch verband gelezen Schrift te bieden heeft,

Aanzetten om
tegenstellingen te

overwinnen

Dit zijn eigenlijk -maar brokstukken van het gesprek in Emmeloord,'J Fragmenten
van een gedachtenwereld waar voortdurend en met zeer effectieve aanzetten geprobeerd wordt de vruchteloze tegenstelling tussen idiolect-concordant bijbelvertalen en dynamisch-equivalent bijbelvertalen te overwinnen.
Een ieder die enige uren wel wil besteden, wijde zich aan de lectuur van dit boek.
Zelden heeft iemand met zoveel inzicht in de materie een stukje zeer actuele
'kerkgeschiedenis' en hermeneutische problematiek met zoveel hartstocht en
zorgvuldigheid beschreven,
.
NOTEN
1) A. Oost, Omstmden BijbBIuitJeg, Aspscten 9f'I acht8fgronden van ds hermeneutische discussie
rondom de exege58 van het Ouds Testament in Nederland. Een bijdrage tot gesprek. 1986, Tweede,
gecorrigeerde en met een appendix uitgebreide druk. Kok, Kampen 1987. ISBN 90 242 5486~8.
2) Wat het taalgebruik betreft citeert Oost raillerend: 'M8Bf beneden klonk ongewone stem en Lot.
luisterend, vetwooderde heel erg zich, dat hij maende te herXennen de st&m van zijn vader ( . • . ),
sprekende ( . . . )' : Geen fragment van een onbekende Genesis midrasj in Amsterdamsè vertaling,
maar specimen van het kunstpfoza van Louis Couperus, uit 'Van ouds menschen, dB dngen dis
.
voorbijgaan ... '( 1906).
3) Oost wijst bij deze gedachtengang terz1Jde naar Johann G80rg Hamann (1730~ 1788) die al een eeuw
voor de Griekse papyri·\/ondsten in het Egyptische woestijnzand betoogde dat het Grieks van het
nieuwe testament volksgrieks was. Hij zegt dan dat zoals de Zoon van God zich heeft ontledigd in
de gestalte van een knecht, God zich heeft geuit in' nederige taal. De ware theoloog is volgens hem
de 'philologus crucis'. De nederigheid van de Schrift correspondeert met de nederigheid van de
Zoon \/an God (vgl. ook W. LeibJecht. Phifologia Cru cis, Hamanns Gedanken ûb6r dis SprBChe

Gottss).
4) Hier niet weergagaven, maar wel besproken is bijvoorbeeld ook de visie van Oost op de
stymologfsch8 benadering als een 'diachronische inconsequentie' 'en tevens uitdrukking. van
'theologische overspanning'.

Statenbijbel in grote letter hu compléet
De achtdelige serie Statenbijbel in grote letter is nu compleet. Dit najaar verschenen -de laatste drie
delen: 'Kronieken Um Esther', 'Jesaja Um Klaagliederen' en 'Ezechiël Um Maleachi', Deze serie is speciaal bedoeld voor mensan met een verminderd gezichtsvermogen. Daarom is gekozen voor een forse letter op niet-glanzend papier, die door een zo groot mogelijk deel van deze doelgroep nog gelezen kan worden,
De serie is uitgegeven in een stevige donkerblauwe kunstleren band met in gouden opdruk de titel en
de bijbelboeken die ieder deel bevat.
. Gekozen is voor de historische tekst van de Statenvertaling die hat Nederlands Bijbelgenootschap
sedert het midden van de vorige eeuw heeft uitgegeven.
De gehele serie kost f 210,- , ieder deel alzonperlijk I 29,95 ol
. I 24,25, alhankelijk van de omvang,
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