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FRANS BREUKELMAN: DE BUBELTEKST VERBIEDT OMGANGSTAAL

,

ie kan no hó'r en?'

DE BIJBELLEZER van nu is geen hóórder
meer. Hij kán ook niets meer horen, wanneer alle
onderscheid tussen het spreken van profeten en
apostelen en ons eigen spreken teniet wordt gedaan. Dat is fataal.
We moeten weer hoorders van het Woord worden, vindt ,
de Amsterdamse theoloog drs. Frans Breukelman. Maar
dan moet de bijbelvertaIer ons wel de kans geven, en
geen "moord op het woord" plegen, zoals zijn leermeester
Miskotte schreef; een moord "die maar al te vaak door de
'wetenschap' werd gerechtvaardigd en gedekt ... "
Hoewel Breukelmans studeerkamer uitpuilt van de kostbare
oude boeken, heeft hij de uitvinding van de boekdrukkunst
soms betreurd. "Het ergste wat
het levende Woord kon overkomen", heeft hij eens gezegd,
"was dat het in drukletters
werd gevangen. Hoe meer
mensen kunnen lezen, hoe
meer analfabeten je krijgt. Wie
kan nog hóren?"
Hij lijkt zelf een sprekend
voorbeeld te geven. Zo moeilijk
als sommige van zijn geschriften voor een buitenstaander
zijn te begrijpen, zo openbarend welhaast is het om hem
bezig te horen, en te zien. Wat
op papier overkomt als ouderwetse, plechtstatige bijbeltekst,
komt tot leven zodra hij die
uitlegt en uitspreekt. Spreekt7
Zijn stem past in een kathedraal, bedenk ik me terwijl ik
recht tegenover hem zit in zijn
werkkamer, in zijn smalle Amsterdamse grachtenhuis.
Breukelman (71) is gevierd
en verguisd in het wereldje van
bijbelvertalers. Zijn aanhangers staan op leerstoelen en
kansels:
rooms-katholieken,
hervormden, gereformeerden,
doopsgezinden. Men spreekt
wel van de 'Amsterdamse
school' of 'de school van Breukelman'.
Tegenstanders heeft hij ook.
Hij is een lastpost, een luis in
de pels. Maar dat er "veel rottigheid" over hem verteld
wordt, zit hem dwars. Evenals
het feit dat het Nederlands Bijbelgenootschap, de grote geldschieter op vertaalgebied, hem
links laat liggen. "Daar spelen
belangen mee", vermoedt hij.
Over de kleurrijke theoloog
gaan veel anecdotes. 'Toen
Breukelman examen deed, is
de examencommissie gezakt' is
niet waar, maar het had waar
kunnen zijn. Wel waar is de
dagenlange opsluiting in een
Gronings hotelletje, waartoe
Breukelman en twee andere
vertalers zich hadden veroordeeld. Ze zouden het boek Genesis vertalen. Ze kwamen tot
Genesis 1 vers 3.

"DE BIJBEL in eigentij dse taal is voor mij
vanzelfsprekend. Niemand vertaalt in de
taal van vroeger. Als ik
nu zou vertalen in de
stijl van 1930, bewijs ik
de mensen geen dienst.
De breedte van het hedendaagse Nederlands
stelt je in staat het
evangelie adequaat te
vertalen. Als je maar
niet mikt op versimpeling."
Drs. Sijbold Noorda is
In
nieuwtestamentlCus.
1984 zei hij zijn vakgroep
vaarwel, toen hij lid werd
van het college van bestuur
van de Vrije Universiteit.
In september keert hij naar
zijn eigen stiel terug. Diezelfde
maand begint aan de VU een
bijzondere hoogleraar bijbelvertalen, betaald door het (protestante) Nederlands Bijbelgenootschap.
Op initiatief van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) begonnen in 1980 drie groepen
vertalers aan een nieuwe versie van de vier evangeliën en de
handelingen der apostelen. De
Willibrordvertaling van deze
vijf boeken uit het Nieuwe Testament uit 1961 was aan vernieuwing toe. Afgelopen najaar
was het werk klaar.
Hoe kwam Noorda als gereformeerd theoloog in dit katholieke gezelschap?
"De KBS zocht iemand voor
de Lucasvertaling. Ze vroegen
me, en ik vond het een heel interessante onderneming. Kort
daarop viel een pl:aats voor een
neerlandicus open, en dat werd
een collega van de VU. Er is
dus geen sprake van een bewust samengestelde oecumenische groep. Wel werkt de Katholieke Bijbelstichting al jaren samen met het Nederlands

Wat is het kenmerkende van
zijn vertaalopvatting? Komt
het neer op: zo letterlijk, woordelijk mogelijk vertalen?
"Dat is eigenlijk geen goede
aanduiding. Het gaat er om, dat
in de overdracht niets verloren
mag gaan. Althans, zo min mogelijk. Er gaat altijd iets verloren."
Meteen haalt Breukelman
een bijbel tevoorschijn. "Kijk,
wanneer hier op staat: 'Groot
Nieuws Bijbel, vertaling in omgangstaal', dan is dat onzin.
Dat kan niet. Want de tekst
zelf, die je vertalen wilt, is geen
omgangstaal. Dit is de tekst
niet meer. En in deze vertaling
kl,lIl je niet meer te horen krijgen wat degene die spreekt, • Frans Breukelman: "Alleen het echte verhaal kan ons redden."
met zijn woorden bedoelt te
zeggen.
tus) stond op het eerste stand- Die culmineert in onze zeven- mis." Indertijd gaf die nieuwe
Breukelman
In de bijbel heb je met spre- punt, doceert Breukelman; hij tiende eeuwse Nederlandse NBG-vertaling
kers te maken die waarlijks schreef elegant, mooi latijn. In Statenvertaling. De vertalers aanleiding tot een serie kritiiets te zeggen hebben. Een heel de zestiende eeuw werd het kregen van de Dordtse synode sche artikelen, dit:! hem als dobepaalde zaak beweegt hen te vertaalprobleem weer nijpend: de opdracht, zich zo nauwkeu- minee in het nietige Simonshaspreken. Ze hebben alle midde- de reformatie stelde de kerk, rig mogelijk aan de oorspron- ven landelijke faam bezorgden.
Het Zuidhollandse eilandenlen in dienst gesteld van een met haar tradities en haar dog- kelijke tekst te houden."
Voordat het zover was, dorpje kreeg sindsdien onder
zaak die tot vertolking wil ko- ma's, onder de kritiek van de
een
bijzondere
klaagde Marnix van St. Alde- theologen
men; in een volstrekte eenheid Schrift.
van yorm en inhoud. Het is
"Maar wat zegt de Schrift? gonde in 1594 tegen de grote klank.
dichterlijk. Er komt enorm veel Hoe luidt de tekst dan? Franeker geleerde Drusius: 'Er
fantasie bij te pas. Dat moet, Daarom begint Luther tijdens moet een nieuw werk komen.
vanwege de zaak waar het om de Rijksdag te Warms het Want onder al de vertalingen
Wilgaat.
Nieuwe Testament te vertalen. die bestaan is geene zo ver ver- Maar sinds de katholieke
van 1961 gaat
Als je zo'n bijbelse spreker Je had tot dan toe stijve, on- wijderd van de Hebreeuwse librordvertaling
het volgens hem van kwaad tot
hoort -je moet hem hóren- duitse vertalingen. Luther, als waarheid als die van Luther,
"Nu is er dan die Groot
dan merkje onmiddellijk: dit is man van het volk en als groot uit welke gebrekkige Hoog- erger.
Nieuws Bijbel, en daarmee is
geen alledaagse omgangstaal. taalkunstenaar, vond dat het duitsche overzetting onze nog het hek van de dam. Dit is zó
NederlandschIk kan het aan alle mogelijke echt, goed Duits zou moeten gebrekkiger
plat, zó kleinburgerlijk, zó'n
teksten laten horen: de psal- zijn; in zijn situatie goed te be- Duitsche is voortgekomen,'
De aloude tegenstelling armzalig gebabbel ... "
men, het evangelie van Mat- grijpen. Maar er gaat ook heel
kwam deze eeuw weer aan de
theus, het scheppingsver- wat verloren."
Maar gaat Breukelman niet
haal. .. Het is dus niet in overLuther schrijft hierover: oppervlakte, door het werk van voorbij . a~n de bedoeling van
eenstemming met het karakter 'Offt haben wir den sinn gege- de joodse geleerde Martin Bu- ' de Groot Nieuws Bijbel: een
van de tekst om er toch om- ben vnd die wort faren lassen,' ber, die met Rosenzweig vol- begrijpelijk boek voor mensen
gangstaal van te maken. Dat "Hij maakt dus een onder- gens Breukelman "een perfecte zonder bijbeltraditie? .
Statenvertaling"
verbiedt die tekstje eigenlijk." scheid: ik hoor wel wat de Duitse
"Ik maak geen verschil tusspreker zegt, maar wij in het schreef.
sen een bijbel voor theologen
Duits zeggen dat zo niet. Hoe
Protestant Nederland bleef en een vOQr de gewone man.
Volgens Breukelman is de zijn wij gewend dat te zeggen? nog lang bij de gereformeerde Voor de gewone man is het
En
dan
gebeuren
er
dus
ongevertaaltraditie; daarbij inbe- beste nog niet goed genoeg."
kernvraag bij het vertalen van
En 'het beste' wil voor hem
de bijbel: zullen we de spreker lukken. Aan de lopende .band grepen de vrijzinnige Leidse
hoor,
werkelijk."
vertaling van 1900. "Het geldt zeggen: zo nauwkeurig mogein onze taal zoveel mogelij k
zelfs nog voor de nieuwe verta- lijk de oorspronkelijke tekst
onze taal laten spreken, of zoling van het Nederlands Bijbel- volgend. "Let wel: dat is dus
veel mogelijk zijn eigen taal?
Deze tegenstelling is zo oud als "In Zwitserland ontstond de- genootschap van 1950. Die niet plotseling met Breukelde geschiedenis van de bijbel- zelfde eeuw een heel andere steunt nog sterk op de Staten- man uit de lucht komen vallen
vertaling.
vertaaltraditie. Zeg maar: de vertaling, en àls ze er van af- - zo'n vervelende Breukelman
Hieronymus (400 na Chris- gereformeerde vertaaltraditie. wijkt, gaat het ook prompt die daar zit te dra~en- wel-

Gewone man

Tegenstelling

Gereformeerd

SUBOLD NOORDA: NIET MIKKEN OP VERSIMPELING

'Bijbel in eigentijdse
taal spreekt vanzelf'
Bijbelgenootschap, met als resultaten een gezamenlijke spelling en de Groot Nieuws Bijbel,"
Het eigenlijke vertaalwerk
heeft vier jaar gekost. "Alle
teamleden hebben een volledige dagtaak, dus gezamenlij ke
bijeenkomsten moesten op een
zaterdag of een vakantiedag
vallen."

veel mogelijk. Mensen begrijpen ze niet meer, en de woorden hebben in de loop der tijden een beperktere betekenis
gekregen dan de oorspronkelijke bedoeling. Het woord geloof bijvoorbeeld is vervangen
door 'vertrouwen' in de genezings- en navolgingsverhalen."
"Veel van die woorden moet je
op de oude manier blijven vertalen. Maar je kunt erover
J OS
twisten. Sommigen vinden dat
Vertalen als teamwork lijkt we in onze vertaling aan de
aardig, maar houdt het niet voorzichtige kant zijn gebleontzettend op? Luther had in ven. Je kunt de bijbel niet verz'n eentje voor het hele Nieuwe talen zoals de krant. De lezer
Testament slechts twaalf we- zal zich moeten inspannen. We
ken nodig. Waar gaan de dis- hebben nogal wat aantekeningen bij de tekst gezet, zodat de
cussies vooral over?
Noorda: "Je kunt geen tekst lezer gemakkelijk de achtervertalen die je niet begrijpt. Je grond toegelicht krijgt.
Andere vertalers vinden dat
moet dus eerst discussiëren
over de meest verkieselijke op- je een bepaald Griekse woord
vatting. Zorg ervoor dat de altijd door een en hetzelfde Nevertaling niet meer dubbelzin- derlandse woord moet vertanigheden krijgt dan de origi- len. Wij vinden dat volstrekt
onwetenschappelij k. Woorden
nele tekst.
Verder gaan veel discussies overlappen elkaar gedeeltelijk,
niet over de brontekst, maar ' maar nooit helemaal. Neem het
over de ontvangende taal. Een Engelse woord 'bank'. Dat valt
bijbelvertaling moet volgens gedeeltelijk samen met het Nemij niet al te vlot en populair derlandse bank, maar soms bezijn. Tenslotte vertaal je Dosto- tekent het ook oever.
I Iets anders is, dat de bijbejevski ook niet alsof het een
boekje van Jas Brink is. Geen lauteur in een verhaal bemodieus taalgebruik dus, maar paalde effecten oproept door de
goed begrijpelijk Nederlands, herhaling van een woord. Dat
geschikt om nu te gebruiken. effect hebben we geprobeerd te
Daar moet je het met z'n vieren handhaven,"
over eens worden."
Geladen termen vormen een
ander discussiepunt. "Moet je Noorda mag dan tegen versimwoorden als geloof, verzoening, peling zijn, hij was toch enredding, wet en vervulling wel thousiast toen de Groot Nieuws
of niet gebruiken? De Groot Bijbel verscheen. Dezelfde
Nieuws Bijbel vermijdt ze zo- avond nog heeft hij ~et boek

Geen

Brink

Als een trein

~

Esther in één adem aan z'n gezin voorgelezen.
"Een boek als Esther leest als
een trein. Je vergeet dat je een
vertaling leest", zegt hij. "De
Groot Nieuws Bijbel legt heel
duidelijk het accent op de ontvangende taal. Het Nederlands
moet goed, duidelijk leesbaar
zijn. De Groot Nieuws Bijbel
had als nadere doelstelling,
mensen die hoegenaamd geen
bijbelachtergrond hebben, een
eerste kennismaking te bieden.
Daarvoor is de Groot Nieuws
Bijbel zonder meer geschikt. In
onze vertaling vind je meer
elementen van de brontaal,
maar ook meer problemen. Dus
is er extra toelichting nodig om
'm te kunnen verstaan."
Het lijkt op marketing: elke
doelgroep z'n eigen bijbel.
"Zoveel doelgroepen zijn er
niet. Maar er is een duidelijk
onderscheid tussen de bijbels
voor kleine en grotere kinderen, de 'bijbel in omgangstaal
en de kerkbijbel die op de kansel, in de preek en voor bijbelstudie wordt gebruikt. Voor ,
deze laatste groep is onze vertaling gemaakt; hetzelfde gold
voor de nieuwe vertaling van
het NBG en voor de Statenvertaling. Het is niets nieuws. In
de Middeleeuwen maakten ze
al plaatjesbijbels, wat gezien
het hoge percentage analfabeten een verstandige keus was,"
Waarom vonden de vertaalgroepen bekende bijbelwoorden - 'mammon', 'adderengebroed' - nietszeggend en afgesleten? En waarom sneuvelde
een standaardpassage als
' ... omdat voor hen geen plaats

~==================~DES

Het tweestromenland
van bijbelvertalers

Moet het Woord naar de mensen worden gebracht
of de mensen naar het Woord?
.
'
Alleen bij zo'n vraag al vliegen bijbelvertalers
elkaar in de haren. Onder beoefenaren van dit va~ et Gerec
op het snijpunt van geloof en wetenschap, heerst
erd ond~
diepe verdeeldheid. Niet, zoals vroeger, over de
nvang'
kelijkel
vraag of de slang in het paradijs echt gesproken
mmissü
heeft, maar over de vraag hoe de bijbel dient te
eimondE
klinken. Er is een tweestromenland ontstaan,
Volgen!
waarbij de waterscheiding opvallend genoeg door remierL
informE
vrijwel alle kerken loopt.
andeerdE
De discussie laaide in alle hevigheid op, toen in
appij h
1972 'Groot nieuws voor u' verscheen: het Nieuwe eerd,
na'
Testament in omgangstaal. De verschijning van
Hen.
een gedeeltelijk opgefriste Willibrordvertaling,
afgelopen najaar, voegde een hoofdstukje toe aan
het slepende meningsverschil.
Waar gaat het om? Is de bijbel in modern, vlot
Nederlands de bijbel nog wel? Of gaat de bijbelse
boodschap in de barokke stijl van de
Statenvertaling over de hoofden van twintigste
eeuwse mensen heen?
Verslaggever Kees Buijs laat twee protestante
theologen aan het woord: de gereformeerde
nieuwtestamenticus drs. S.J. Noorda, een
'moderne' vertaler, en de hervormde drs. F.H.
Breukelman, een dienaar en diender van het
Woord

Nederlands. Kan hij voorbeelden geven van zijn manier van
vertalen?
Geheel in stijl laat hij het
Woord aan het woord. Het
schepppingsverhaal, het verhaal van Seth, de beproeving
van Abraham: ze galmen tegen
de muren. Geschreven tekst
heeft hij niet nodig. Hij leest
niet voor, hij beeldt het Woord
uit. Ondertussen verklarend
waarom juist dàt woord er
staat, en waarom, juist déze
nee! Ik wil helemaal niet iets
volgorde.
buitensporig nieuws. Daar heb
Geen alledaagse taal, inderje nou een van mijn grote bedaad. Maar er is geen woord
zwaren tegen deze eigentijdse Frans bij!
vertalers. Kijk, een roomse
Bij hem is een bijbelzin nooit
heeft op dit punt geen traditie. langer dan iemand in één adem
Maar Nederlandse protestan- kan uitspreken. Mèt Buber
ten hebben een prachtige ver- houdt hij de bijbeltekst voor letaal traditie, namelijk die van vend gesproken woord, dat alde Statenvertaling."
leen is opgeschreven om het te
Maar was de Statenvertaling bewaren. In de hebreeuwse
in de zeventiende niet een tekst staat alles aan elkaar geeigentijdse vertaling?
schreven. Toen latere uitleg"De Statenvertaling bleef gers in die tekst kwistig met
niet alleen zo dicht mogelijk bij
punten en komma's gingen
de oorspronkelijke tekst. Ze strooien, gebeurde volgens hem
was taalscheppend, ze liep de ene ramp na de andere.
voorop. Zo'n Groot Nieuws BijEen tweede hulp om te verbel niet; die loopt achter het staan wat in bijbelse teksten
taalvolkje aan."
wordt gezegd, is de zogeheten
In het eerste deel van zij n concordantie. We hebben in het
reeks Bijbelse theologie - het bijbelse getuigenis met een
moeten twintig delen worden- koor van stemmen te maken,
hekelt Breukelman bijvoor- aldus de theoloog. Wanneer de
beeld de manier waarop de woorden uit een bepaald bijGroot Nieuws Bijbel een potje belgedeelte ons in de oren klinmaakt van de gelijkenissen van ken, gaan vanzelf tal van
het verloren schaap en het ver- woorden uit andere gedeelten
dwaalde schaap in de verhalen van de bijbel mééklinken. In de
van Lucas en Mattheus. "In de vertaling mag dat niet verloren
tweede druk hebben ze het gaan.
gauw veranderd, de boeven",
"Heel de bijbel heeft het over
zegt hij grimmig.
wat er gebéUrt. Daarin word je
opgenomen, en daarin heeft elk
, moment z'n eigen gewicht. Er
Breukelman mag dan fulmine- staat precies wat er staan moet.
ren tegen eigentijdse vertalers, In moderne schrijftaal wordt
omgekeerd verwijten zij hem dat gebeuren volkomen kapothebraïserende zinnen en krom gemaakt."

In één adem

was in de herberg', ten gunste
van ' ... geen plaats was bij de
andere mensen'. Dat zijn toch
staande uitdrukkingen?
"Heel veel is met opzet bewaard. Een vertaler moet erg
oppassen, te origineel te willen
zijn. Je moet goede argumenten
hebben. Wij vonden bijvoorbeeld dat 'adderengebroed'
- afkomstig uit de Statenvertaling- een onduidelijke betekenis heeft gekregen. Als je mensen zou vragen: wat betekent
adderengebroed, kun je de
meest verrassende antwoorden
verwachten. Daarom hebben
we gekozen voor 'kleine adders'. Dat past er goed in.
Over die herberg-passage
moet ik zeggen: van mij mag er
de volgende keer weer herberg
staan. 'Andere mensen' vind ik
geen verbetering.
We hebben geen verzakelijking nagestreefd. Het doel was
niet: we gaan eens lekker wat
veranderen. Alleen wanneer
het beslist moest. Aalmoezen
bijvoorbeeld hadden we graag
willen vervangen, maar er was
geen alternatief. Hetzelfde
geldt voor het woord verloochenen."

In onze vertaling hebben we
de Griekse tekst zoveel mogelijk willen handhaven. Maar
we hebben wel een Nederlandse tekst gemaakt. Als Nederlandse tekst moet die helder
en duidelijk zijn. Breukelman

"En nu komt het allerer
We zitten in een crisis. Eeng
loofscrisis. Het enige wat ons'
deze tijd redden kan, is dat'
hoort wat de profeten
apostelen ons zeggen: preci
zoals ze het zeggen. In de G
Nieuws-vertaling wordt de b'
bel een verzameling onben '
ge, ongeloofwaardige v~
haaltjes. Het echte verhaal'
weg, en alleen het echte v
haal kan ons redden.
Terwijl je bezig bent de
bel te moderniseren, maakj
een antiquiteit van. Het
aardige van de bijbel'
zijn ongehoorde actuali
teksten zijn bij machte
aan te spreken; wann
tenminste precies laat
Dit gemoderniseer heeft
bel helemaal niet nodig.
fataal. Ach, zo zou ik einde!
kunnen doorgaan .....
Vecht' hij niet als Don
chotte tegen de win
van een lees- en kijkcul
"Door die lees- en
tuur moet de kerk niet
niek raken. We moeten
stoorbaar doorgaan
gen te zeggen, uit te r
kunnen ons niet in een hoek
ten duwen door de
tijd De tijden zijn tel
selijk geweest. Dacht je dat
Woord in de tijd van Ma
en Paulus er als gesneden
in ging? Kom nou."
Moet je geloven om de
te kunnen vertalen?
"Bijbelvertalen geschiedl '
de ruimte van de kerk. Hcl
een dienst aan een zaak.
de enige geloofwaardige
die er is: dat God in zijn
lijkheid zich inzet voor
maniteit, en niet wil datje
de humaniteit een lache
maakt. Het is geen kw·flII!Ir--van: nou moet je geloven.
kunt het eenvoudig niet laten,

onze tekst zit veel meer ke
over de evangeliën en de
delingen, als resultaat van'
torische studies. In die zin
onze vertaling dichterbij
oorspronkelijke tekst."
11IIii"'--_
Katholieken en gereio
den in één vertaalgroep-~ ,,,,"_ __
niet wat merkwaardig, ge!el
hun totaal verschillende
taaltradities?
"Al 25 tot veertig jaar ~
onderscheid katholiek-pro
tant nauwelijks van
in de bijbeluitleg. N
heb je fanatieke k
exegeten, met hun do
maar fanatici heb je ook
de gereformeerden. In de
tenschappelijke
bij
kunnen katholieken en
tanten veel van elkaar leren
goed samenwerken.
In het algemeen pI
talingen nogal gema
algemene termen beoordee
worden, vindt Noorda.
een paar uitdrukkinge~
men al hoe laat het is. UIt
vertaling 'is dat niet een
van Jozef?' leidt men af, dal
vertalers twij fel willen za
aan de herkomst van J
Wat een dwaasheid! Maar
komt voor."

Cryptogram
Wat vindt Noorda van de kritiek die is gevolgd op het verschijnen van de Groot Nieuws
Bijbel?
"De Groot Nieuws Bijbel is
een . ander verhaal dan deze
vertaling. Bij de Groot Nieuws
Bijbel moetje eerst kijken naar
de doelstelling, en dan pas een
oordeel geven over de vertaling. De kritiek van Breukelman en zijn aanhangers gaat
vaak volledig voorbij aan die
doelstelling. Voor mensen die
niet vertrouwd zijn met de bijbel, is de bijbel een cryptogram.

Cl

Respect
• Sijbold Noorda: "In de middeleeuwen maakten ze al
plaatjesbijbels. "

vindt dat oninteressant. De
twee visies sluiten elkaar volstrekt uit. Voor Breukelmans
benadering voel ik helemaal
niets; die vind ik onverdedigbaar. Hij gaat er van uit dat er
een netwerk van samenhangen
in de tekst zit, dat zo typisch is
voor het Hebreeuws of voor het
Grieks, dat je dit in een andere
taal hoe dan ook verliest. Zo'n
vertaling in krom Nederlands
vind ik onvruchtbaar en elitair.
Je maakt 't de mensen moeilijker dan het is.
Maar ik geeft toe: onze ver-

taling heeft het gevaar dat het
Grieks niet helemaal tot z'n
recht komt. Dus moet je je inspannen om daar iets tegen te
doen."

Dichterbij
Maar Noordà kan toch niet
ontkennen dat teksten als die
van de Statenvertaling dichterbij de oorspronkelijke bijbeltekst staan?
"Wat is dichterbij? Wèl als
het er om gaat dat de Statenvertaling de zinsbouw van het
Grieks preciezer volgt. Maar in

Moet je geloven om de bij
kunnen vertalen?
"Je moet je zeer ve
voelen met wat je s
Maar dat geldt voor al het
talen. Je moet de auteur
voor de voeten lopen, maar
andere taalmiddelen pr
hetzelfde te doen als de aU
De affiniteit is essentieel." ,
Maakt het verschil: detl
vertalen of bijvoorbeeldJl
rus?
"Geen principieel ve
Als het goed is gebeuren
zeer zorgvuldig, met
voor de auteur, en me:,
dacht voor behoorlijk J'
lands. Maar elke tekst still
dere eisen aan de verta!~:
specialiseer je je. HoogW
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